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TEZ TOUR – kelionių organizatorius, 
kuriuo pasitiki milijonai

TEZ TOUR – tarptautinis kelionių organizatorius, savo veiklą 
pradėjęs 1994 m. ir vienijantis net 29 tarptautines kompani-
jas. TEZ TOUR įmonių tinklas patenka į pagrindinių Europos 
kelionių organizatorių, tokių kaip „TUI“, „Thomas Cook“ bei 
„Thompson“, penketuką ir didžiuojasi 17 sėkmingos veiklos 
metų sukaupta patirtimi. Mūsų lėktuvai kyla iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos, 
Baltarusijos, Kazachstano, Armėnijos bei Moldovos.
TEZ TOUR – aukščiausius pasaulinius standartus ati-
tinkantis prekės ženklas. Kompanija nuolat investuoja į 
nuolatinį progresą bei tobulėjimą, pagrįstą turizmo tech-
nologijų modernizavimu, viešbučių tinklo plėtra, turizmo 
procesų standartizavimu ir tobulinimu kiekvienoje šalyje, 
kur įsikūrusios TEZ TOUR įmonės.

Kas yra TEZ TOUR ?

Apgyvendinimo paslaugas šalyse, į kurias ruošiatės keliauti 
savarankiškai. Apgyvendinimą bei nuvežimą iš oro uosto į 
viešbutį ir atgal Graikijos Rodo saloje, Ispanijoje (Kosta del 
Solis, Kosta Dorada, Kosta Brava, Maresmė ir Maljorka), 
Kanarų salose (Tenerifė), Tailande (Bankokas, Puketas, Pataja, 
Samujis, Ko Čangas, Ko Sametas), Austrijoje, Bulgarijoje, šri 
Lankoje, Kuboje, Andoroje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, 
Meksikoje, Brazilijoje ir Dominikos Respublikoje.

TEZ TOUR Jums pasiūlys

Galite nuvykti į labiausiai pamėgtus ir populiariausius Turkijos 
(Antalija, Alanija, Belekas, Kemeras, Sidė, Marmaris, Fetija, 
Kušadasis, Bodrumas, Didimas), Egipto (Sal Hašišas, 
Hurgada, El Guna, Makadi Bei, Soma Bei, Safaga, Marsa 
Alamas, šarm El šeichas, Dahabas, Taba), Ispanijos (Kosta 
Brava, Kosta Dorada, Kosta de Barselona-Maresmė), Kanarų 
salų (Tenerifė), Balearų salų (Maljorka), Graikijos (Rodas, 
Kreta), Tailando (Bankokas, Puketas, Pataja) kurortus. 
Žiemos sezono metu taip pat kviečiame keliauti į Austriją 
(Bad Gaštainas, Bad Hofgaštainas, Cel am Zė, Hinterglemas, 
Kaprunas, Zalbachas, Kicbiuelis, Mairhofenas), kuri vilioja 
puikiomis kalnų slidinėjimo trasomis bei kokybiškomis SPA 
centrų paslaugomis. Nauja kryptis nuo 2012 m. vasaros – 
siūlome aplankyti Bulgarijos kurortus (Auksinės kopos, 
Pomorjė, Saulėtas krantas, Obzoras, Nesebaras, Albena, 
šventas Vlasas, šventas Konstantinas ir Elena, Elenitė).

Su TEZ TOUR iš Lietuvos

Jus sutinkančias atstovybes mes turime kiekvienoje 
pasitinkančioje šalyje. Jos rūpinasi keleivių poilsio kokybe 
atvykus į šalį, o kelionių rezervacijos tarnyba koordinuoja 
sklandžius kambarių viešbučiuose užsakymus, ekskursijų 
rezervavimo bei kitas papildomai užsakomas paslaugas.
Tad Jūsų poilsiu galime rūpintis visos kelionės metu.

Kiekvienoje šalyje Jus pasitiks TEZ TOUR

TEZ TOUR įmonių tinklas

Mieli keliautojai,

štai ir vėl Jūsų rankose naujas atostogų Turkijoje 
katalogas. Vadinasi Jūs ir vėl ruošiatės su mumis 
keliauti į pačią populiariausią vasaros atostogų šalį. Be 
abejo, tai Turkija! 

Pradėkite atostogas jau dabar, vartydami šiuos 
puslapius su viešbučiais, ekskursijomis ir mūsų gidų 
patarimais. Atsipalaiduokite, o visus savo atostogų 
planavimo rūpesčius patikėkite mums,  pasidalinkite 
svajonėmis, kad turėtumėme akstiną tobulėti ir tapti 
pačiais geriausiais Jūsų atostogų partneriais. Kiekvieno 
iš Jūsų nuomonė mums labai svarbi.
Kaip ir kasmet, kviesdami Jus į Turkiją tvirtai galime 
pažadėti nerealų saulėtą orą, šiltą jūrą, patį didžiausią 
viešbučių pasirinkimą, gardų turkišką maistą, smagias 
pramogas, įdomias ekskursijas ir savo pagalbą bet 
kuriuo metu. Ar jau išbandėte visus 10 mūsų siūlomų 
kurortų? Ar keliavote kartu su mumis visais siūlomais 
maršrutais? Nesvarbu, koks būtų atsakymas, mes 
Jūsų laukiame magiškojoje TURKIJOJE.

šiltų ir įspūdingų atostogų Jums linki 
TEZ TOUR atstovybė Turkijoje.

Pavasarį sodai ir pakelės 
medžiai pražysta 
ryškiausiomis spalvomis
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TEZ TOUR veiklos žemėlapis

AMARA DOLCE VITA – prabangiame, atokiau nuo miesto šur-
mulio įsikūrusiame viešbutyje savo pasaulį atras ir romantikos 
ieškančios poros, ir šeimos su vaikais. Nuostabiai sutvarkyta te-
ritorija, aukštai ant kalno gurmanų laukiantis žuvies restoranas, 
sporto aikštelės ir net zoologijos sodas – čia apie viską pagalvota.
Tikras rojus šeimoms su vaikais sukurtas ir viešbutyje AMARA 
CLUB MARINE. Tai labai jaukus klubinio tipo viešbutis su gausiai 
apželdinta teritorija ir netgi nuosavu atrakcionų parku.
Ieškantiems išskirtinio viešbučio šalia miesto, rekomenduoja-
me AMARA WING RESORT. Jis pačiame Kemero mieste prie 
puikaus nuosavo paplūdimio. Nors viešbučio teritorija nedidelė, 
bet joje rasite visko, ko reikia šaunioms atostogoms: restoranus, 
parduotuves, vandens kalnelius, sveikatingumo centrą, teniso 
kortus...

AMARA WORLD 
viešbučiai – „Tai tavo pasaulis“ 

Populiariausi su turizmu susiję portalai, tokie kaip 
holidaycheck.com, tripAdvisor.com, zoover.com, kasmet 
skelbia geriausių pasaulio viešbučių reitingus. Džiugu tai, 
kad AMARA WORLD viešbučiai kasmet minimi kaip vieni 
geriausiųjų. Ir taip ne pirmus metus, pavyzdžiui, „Amara 
Beach Resort 5*“ „Holiday Сheck Award” apdovanojimą 
pelno septintus metus iš eilės.
Visi šie įvertinimai ir laimėjimai pasiekti viešbučiuose 
viešėjusių turistų atsiliepimų ir rekomendacijų dėka. Jie 
ne tik, rekomenduoja AMARA WORLD viešbučius kitiems, 
bet ir patys į juos noriai sugrįžtą vėl. Jie žino, kad AMARA 
WORLD viešbučiuose kiekvienas atras savąją poilsio oazę.

Vieni geriausių viešbučių pasaulyje

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Armėnijos, Moldovos.

TEZ TOUR lėktuvai kyla iš:

TEZ TOUR sutinkančios šalys
Poilsiautojams siūlomos įspūdingos atostogos geriausiuose 
Turkijos, Egipto, Bulgarijos, Tailando, Dominikos Respu-
blikos, šri Lankos, Kubos, Maldyvų, Ispanijos, Austrijos,  
Italijos, Kroatijos, Juodkalnijos, Andoros, JAE, Meksikos, 
Brazilijos ir Graikijos kurortuose. 

Viešbutis AMARA BEACH RESORT – tikras gurmaniško poilsio 
pasaulis – puikus maistas 24 val. per parą, SPA centras, cigarų 
kambarys, vyno rūsys... Jūs svajosite, kad atostogos čia niekada 
nesibaigtų.

Išskirtiniams viešbučiams – išskirtinis alus.
Viešėdami AMARA WORLD viešbučiuose bei plaukiodami AN-
TALIAN jachta turėsite išskirtinę galimybę paskanauti tik šių 
objektų restoranams ir barams tiekiamo gyvo VANDERBERG 
alaus. šis trijų rūšių alus verdamas TEZ TOUR priklausančia-
me, netoli Kemero įsikūrusiame alaus bravore.
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NUSKENDęS KEKOVOS SALOS MIESTAS 
Plaukiojant ramiais skaidriais turkio spalvos vandenimis sunku net patikėti, kad 
kažkada šis regionas smarkiai nukentėjo per žemės drebėjimą. II amžiuje subangavusi 

žemė po vandeniu palaidojo net keletą miestų. Tame tarpe ir Simeną, miestą stūksojusį 
Kekovos saloje. Pasivaikščioti po šią salą šiandien jau nebegalima, tačiau plaukiant jachta 
akys užkliūva už namų, laiptų, kolonų, arkų liekanų, skaidriame vandenyje liūdi Likijos 
civilizaciją menantys miesto likučiai, niekada nebeiškilsiantys virš vandens. Prisiliesti 
galima tik prie likijietiško apverstos valties formos sarkofago, kuris stebuklingai iškilęs virš 
vandens.

KLEOPATROS SALA
Gokovos įlankoje esantis Sediras, dažnai 
vadinamas Kleopatros sala. Tai paminklas 
meilei, tokiai didelei, kad jos įrodymui 
net pats beprotiškiausias žygis atrodo 
savaime suprantamas. Sakoma, kad legendos 

apie įnoringąją Kleopatrą, vestuvių proga iš mylimojo 
gavusią šią nuostabią salą, nėra iš piršto laužtos. O 
Markui Antonijui mylimosios užgaida pakeisti salos 
smėlį, braižantį jautrią jos odą, nepasirodė gluminanti. 
Mokslininkai prieš keliolika metų patvirtino, kad tokio 
pat tipo smėlis, koks yra Kleopatros saloje, randamas ir 
šiaurės Afrikoje. Net nebandykite įsivaizduoti šio išskirtinai 
švelnaus, gydomosiomis ir kosmetinėmis savybėmis 
pasižyminčio smėlio kelionės, geriau mėgaukitės vienos 
romantiškiausių vietų pasaulyje atmosfera ir skaidria, 
bangų nedrumsčiama jūra.

7 Turkijos stebuklai
Top 7

Maždaug prieš 2000 metų graikų mokslininkai paskelbė sąrašą 
įspūdingiausių, iškiliausių senojo pasaulio objektų ir pavadino jį 
septyniais pasaulio stebuklais. Iš jų liko stovėti tik Egipto piramidės, 
o kitus mena tik legendomis apipintos vietos. Tad ne veltui 
sudarinėjami vis nauji būtinų aplankyti objektų sąrašai. Kiekviena 
šalis turi vietų, kurias galima būtų pavadinti stebuklingomis, 
jaudinančiomis, kerinčiomis. Turkijoje tokių vietų apstu, tad tikimės, 
kad mūsų sudarytas sąrašas palengvins pasirinkimą.

STAMBULAS 
Stambulas pasitinka siaurų ir 
chaotiškų gatvelių labirintais, 
primenančiais niekada nesibaigiantį 
turgų. Akys raibsta nuo spalvų 
ir saulėje žaižaruojančio Bosforo 

vandens. Iš prieplaukoje siūbuojančio laivelio 
atplaukia kepamos šviežios žuvies kvapas, o 
nosį švelniai kutenantis egzotiškas aromatas 
nuveda į senąjį prieskonių turgų. Net jei šiame mieste 
nebūtų garsiųjų šedevrų – šv. Sofijos soboro, Žydrosios 
Mečetės, Topkapi rūmų ir kitų didingų objektų, Stambulas 
vis tiek būtų vienu labiausiai jaudinančių miestų pasaulyje. 
Tai geriausia vieta klajoti, gerti arbatą, apsipirkinėti ir net 
pasiklysti... Į Stambulą, miestą, pasidengusį mistinio liūdesio ir 
didingos istorijos platina, norėsis sugrįžti dar ne kartą...
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SENOVINIS MIROS MIESTAS
Išradingumo, fantazijos, atkaklumo 
nestokoję senovės Likijos architektai 

meistriškai išnaudojo vietinį reljefą. Tuo belieka 
tik stebėtis lankantis senajame Miros mieste. 
Kalne barokinį daugiaaukščio namo fasadą 
primenančios išskaptuotos kapavietės, o visai 
šalia daubos šlaitai išnaudoti antikinio teatro 
terasomis besileidžiančioms žiūrovų vietoms. 
Puikiai išlikusi ne tik architektūrinė struktūra, 
bet ir išraiškingi reljefiniai teatro puošmenų 
fragmentai. Tam, kad išgirstumėte visą šios vietos 
istoriją, privalėsite nuvykti į Likijos Mirą.

KAPADOKIJA
Neįsivaizduojamai seniai (prieš kokius 30 milijonų metų) užgimusi vieta šiandien verčia aikčioti, 
stebėtis ir net verkti iš nuotraukose neįamžinamo dieviško grožio. Vienas iš keisčiausių 

kraštovaizdžių pasaulyje apipintas legendomis. Įspūdingus akmeninius gamtos tvarinius vietiniai 
gyventojai praminė „fėjų kaminais“, nes tikėjo, kad Kapadokijos bokštus sukūrė juose gyvenusios 
pasakų fėjos. Ech, kaip romantiška ir kartu naivu, bet nukeliavus į Kapadokiją imi tikėti ir stebuklais, 
ir legendomis. Tačiau labiausiai sukrečia ir stebina faktas, kad Kapadokijos urvuose kažkada gyveno 
žmonės. Vienas iš žinomiausių Kapadokijos regiono miestų – Giorėmas, tarp 300–1200 metų buvęs 
vienuolių centru. Jame iki šiol išlikę daugiau nei 30 uolose išskaptuotų bažnyčių ir koplyčių, kuriose 
galima pamatyti puikių freskų iš IX, X ir XI amžių.

EFESAS 
šiame senoviniame mieste iš tikro kažkada stovėjo vienas iš septynių pasaulio 
stebuklų. Liūdna, bet jis, t. y., garsioji Artemidės šventykla, pražuvo, nes 
ją „prarijo“ žemė. Per žemės drebėjimus smarkiai nukentėjo ir pats Efeso 
miestas, tačiau stebuklingą aurą jis spinduliuoja ir šiandien. Tai, kas liko, 

audrina vaizduotę ir leidžia mintyse atkurti vieną didžiausių ir gražiausių Mažosios Azijos 
miestų senovės Graikijos bei Romos klestėjimo metais. Į jį verta užsukti ir antikinio meno 
gerbėjams, ir besidomintiems ankstyvosios krikščionybės istorija, juk čia apaštalas 
Paulius skelbė Dievo žodį, paskutiniuosius gyvenimo metus praleido švč. Mergelė Marija, 
globojama šv. Jono Evangelisto. Viešėdami Efese, kartu su viso pasaulio piligrimais 
užkopkite į lakštingalų kalną aplankyti mažulyčio namuko, kuriame, tikima,  ir mirė Dievo 
motina.

PAMUKALĖ
Kai artėji link Pamukalės, nuo 

karščio vibruojančio horizonto fone 
išryškėjęs baltas kalnas atrodo lyg 
miražas. Arba lyg pokštas, gamtos 
išdaiga, vasaros išdegintą peizažą 
padabinusi snieguotu inkliuzu. 
Nusiramini tik savo rankomis palietęs 

baltą kietą „Medvilnės pilies“ 
paviršių – tai ne sniegas... Drąsiai 

galima žingsniuoti kaitrios 
saulės spindulių neįkaitinamu 
kalkakmenio paviršiumi, braidyti 

šiltučio vandens upeliukuose, o 
kelionės pabaigoje išsimaudyti vienoje 
iš kalno terasų, sklidinų karštų šaltinių 
vandens. Ne tik atgaivinsite kūną, bet ir 
prisiliesite prie istorijos – tose pačiose 
gamtos suformuotose voniose mirko 
graikų ir romėnų didikai, imperatoriai 
Neronas, Hadrianas. Sakoma, kad jie 
taip tikėjo gydomosiomis šio vandens 
galiomis, kad jį net gėrė. Jums to daryti 
nerekomenduojame...
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Patariame

Europietiškoji Turkijos dalis vadinama Trakija, ji apima tik 
3 % šalies teritorijos, kurioje gyvena daugiau negu 10 % visų 
šalies gyventojų. Likusi dalis, įsikūrusi Azijoje, didžiuliame, 
stačiakampio formos pusiasalyje, ir yra Anatolija. Ji užima 97 % 
Turkijos teritorijos ir kartais dar yra vadinama Mažąja Azija. 
Garsiausi Turkijos kurortai įsikūrę būtent Anatolijoje.

Turkai labai myli ir gerbia savo šalies įkūrėją Kemalį Ataturką 
bei savo valstybę. Nepokštaukite šia tema, nes pokštas gali būti 
palaikytas nepagarbiu, o Jus už K. Ataturko įžeidimą gali nuteisti 
3 metams kalėti už nepagarbą Turkijos valstybei, parlamentui 
ar Turkijos tautai net iki 6 metų.

Mums, santūriems lietuviams, įkyrus ir atkaklus turkų prekeivių 
dėmesys atrodo nemandagus ir labai erzinantis. Dauguma 
keliautojų skundžiasi, kad negali net ramiai pasivaikščioti vieno 
ar kito miestuko gatvėmis. O merginos ir moterys stebisi, kaip 
gali pirmą kartą matomas turkas prisipažinti meilėje. Taip, 
toks dėmesys vargina, bet apsišarvuokite kantrybe ir stenkitės 
nekreipti į tai dėmesio. šių įkyrių turkų tikslas – kuo daugiau 
parduoti ir sezono metu užsidirbti visiems metams.

Jau ankstyvas pavasaris – nuo balandžio iki gegužės – Jus 
lepins maloniai šiltu oru ir margaspalviais pavasariniais 
žiedais. Tai puikus metas atgauti jėgas po lietuviškos žiemos ir 
leistis į pažintinius maršrutus. Tačiau atminkite, jei mėgstate 
maudynes, teks dar palūkėti – vanduo jūroje bus, maloniai 
vėsus.

Nuo birželio iki rugpjūčio Viduržemio jūros vanduo toks, kad 
nesinorės iš jo išlipti, nes sausumoje kepins kaitri saulė. Liepą 
ir rugpjūtį temperatūra gali pasiekti mums ekstremalius 45 °C, 
tad greičiausiai leistis į pažintines keliones nesinorės. Turkiška 
vasara ideali paplūdimių mėgėjams.

Rugsėjis ir netgi spalis – tiesiog idealus metas šiauriečiams – 
aksominis, švelnus, šiltas (ne per karštas) oras, dar vis 
lepinanti norinčius įdegti saulė, o vanduo vasariškai šiltas. 
Tokiu oru malonu keliauti ir vartytis paplūdimyje ant gulto. O 
kur dar granatų, apelsinų, figų ir kitų gėrybių derlius, pūpsantis 
ant turgaus prekystalių. 
Ypač šiltas ruduo Antalijos regione, o vakarinę pakrantę ruduo 
aplanko anksčiau.

Temp. °C
(vidutinė)

V VI VII VIII IX X

Oras 26 30 34 34 30 25

Vanduo 19 21 24 24 23 22

Kas ta Anatolija?

Nepokštaukite

Būkite kantrūs

Kada vykti į Turkiją?

GIDAS REKOMENDUOJA
Dar geriau pažinti spalvingą Turkijos gyvenimą, papročius, 
tradicijas ir kasdienybę padės dvi moterų gyvenimo 
istorijas pasakojančios knygos: Elif Shafak „Stambulo 
pavainikė” ir Resat Nuri Guntekin „Čiauškutė”.

Nuo turgaus prekeivių 
siūlomų suvenyrų raibsta 
akys. Derėtis būtina!
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Ekskursijų metu, ypač lankydami religinius objektus, mečetes, 
dėvėkite ilgas kelnes, sijonus, nevilkėkite palaidinių su 
petnešėlėmis. Tęsiant aprangos temą būtina paminėti, kad su 
sportiniais ar paplūdimio rūbais į aukštesnės klasės viešbučio 
restoraną galite būti ir neįleisti – paisykite viešbučio etiketo.

Pirmasis žinomas grožio konkursas vyko Turkijos Anatolijoje. 
Varžėsi trys gražuolės: Afroditė, Hera ir Atėnė, o žiuri narys 
buvo vienintelis – Paris.

Dešimt metų trukęs legendinis Trojos karas, aprašytas Homero, 
vyko Turkijos šiaurės vakarų regione – Anatolijoje, Marmuro 
jūros pakrantėje, prie Dardanelų sąsiaurio.

Stambule yra 540 metų senumo dengtas turgus – 
„Kapalı Çarşı“. Jame yra net 22 įėjimai, 64 gatvės, 
apie 4000 parduotuvių, kuriose dirba apie 20 000 
darbuotojų.

Turkijoje, Anatolijoje, gimė garsiausias pasaulio pasakėčių 
autorius Ezopas. Anatolija taip pat yra ir poeto Homero, istorijos 
tėvo Homero ir apaštalo šv. Pauliaus gimtinė.

Turkijos augalija labai turtinga ir įvairi. Čia auga apie 9 tūkst. 
gėlių rūšių (Europoje iš viso yra 11,5 tūkst. rūšių), iš jų 3 tūkst. 
auga tik Turkijoje. 

Turkijoje išauginama apie 70 proc. visų pasaulio riešutų.

Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų paplūdimiai ir prieplaukos 
turi „mėlynos vėliavos“ ženklą (Europos apdovanojimas už 
švariausią vandenį bei paplūdimį).

Turkams prisilietimas priimtinas tik tarp tos pačios lyties 
draugų. Tad nenustebkite gatvėje išvydę už rankų susikibusius 
vaikinus ar vyrus, šokančius su vyrais.

Taip – Evet [evet]
Ne – Hayır [hajir]
Ačiū – Teşekkür ederim [tešekiur ederim]
Prašau – Rica ederim [ridža ederim] (atsakymas į ačiū)
Laba diena – İyi günler [iji giunler]
Labas rytas – Günaydın [giunaidin]
Labas vakaras – İyi akşamlar [iji akšamlar]
Labanaktis – İyi geceler [iji gedželer]
Viso gero – Hoşçakal [hoščakal]
Atleiskite, labai atsiprašau – Çok özür dilerim [čok ozur dilerim]
Mano vardas... – Benim adım [benim adim]
Aš iš Lietuvos – Ben Litvanyalıyım [ben litvanjalijim]
Kaip sekasi? – Nasılsınız? [nasilsiniz]
Buvo malonu susipažinti – Tanıştığımıza memnun oldum 
[taništijimiza memnum oldum]
Sėkmės! – İyi Şanslar! [iji šanslar]
Kiek kainuoja? – Ne kadar? [ne kadar]
Brangu – Pahalı [pahali]
Tai labai brangu - Bu çok pahalı [bu čok pahali]
Nuolaida – Indirim [indirim]
Pigu – Ucuz [udžus]
Neturiu pinigų - Param yok [param jok]
Kava – Kahve [kahve]
Arbata – Çay [čai]
Cukrus – Şeker [šeker]
Druska – Tuz [tuz]
Vanduo – Su [su]
Sultys – Meyve suyu [meive suju]
Alus – Bira [bira]
Vynas – Şarap [šarap]
Sąskaita – Hesab [hesab]

Gerbkite tradicijas

Įdomūs faktai

Trumpas turkų 
kalbos žodynėlis

Gerbkite vietos papročius – 
lankydamiesi mečetėse paisykite 
aprangos reikalavimų
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Gurmaniški 
įspūdžiai iš Turkijos
Įspūdžiais ir patirtimi dalijasi TEZ TOUR atstovė Irma

Rekomenduojame

Nuvykusi į Turkiją su pasimėgavimu valgau jų ryžius, vietinę 
duonelę-lavašą, pitą, giozlemę. O labiausiai nustebino 
paplūdimiuose vaikščiojantys pardavėjai, kurie ant savo galvos 
nešioja beprotiško dydžio padėklus su įvairiais vaisiais, sezamais 
pagardintais riestainiais. O šiemet toks pardavėjas man pasiūlė 
cinamonu bei riešutmedžiu pagardintais ryžiais įdarytų midijų, 
apšlaikstytų citrinų sultimis. Sunku žodžiais apsakyti, kaip tai 
buvo skanu, paplūdimyje tokių delikatesų paragauti nesitikėjau.

Per vakarėlius dažniausiai draugus vaišinu humusu. Jį 
pasigaminti labai paprasta ir greita. 
Reikės skardinės konservuotų avinžirnių, kelių šaukštų tahini 
sezamo pastos, ketvirtadalio stiklinės alyvuogių aliejaus, pusės 
stiklinės citrinos sulčių, druskos ir maltų kuminų pagal skonį. 
Visus ingredientus sutrinkite elektriniu plaktuvu ir patiekite su 
pita arba salotomis. Aš dar savąjį humusą pagardinu kepintomis 
kedrinėmis pinijomis. Išbandykite!

Turkijos neįsivaizduoju be kebabų, giozlemės, airano, baklavos, 
turkiškos kavos bei alkoholinio gėrimo ,,rakijos‘‘, granatų 
sirupo. Mano nuomone, tai autentiškos turkiškos virtuvės 
atspindys.

Būtinai parsivežkite  turkiškų saldumynų – baklavos bei lukumo 
ir granatų sirupo (pirkto turguje), kuriuo galėsite gardinti 
salotas, troškinius, marinuoti mėsą.

Daugelis mūsų poilsį Turkijoje renkasi dėl aukštos klasės 
viešbučių, gero aptarnavimo, puikiai išvystytos infrastruktūros. 
Bet aš siūlyčiau nors kartelį pabėgti iš nuostabių, šarmingų, 
visko pilnų viešbučių ir pasimėgauti vietine virtuve. Atsisėskite 
nedidelėje kavinukėje Alanijos pilies papėdėje. Čia jūros bangų 
mūša karts nuo karto lyžtels Jūsų kojas, aplinkui oš beribiai 
Viduržemio jūros plotai, šalia plaukios vietinių valtelės su 
turistais, o Jūsų žvilgsnis keliaus tvirtovės sienomis iki pat 
kalno viršūnėje išlikusios Alanijos pilies... Tik nepamirškite 
padavėjo patiektos kerinčio skonio turkiškos kavos. Gardžių 
Jums įspūdžių Turkijoje!

juodąja arbata – stipria ir aromatinga;
turkiška kava – specifinė ir ne kiekvieno skoniui. Kavos pupelės 
šiai kavai labai tamsiai paskrudintos ir sumaltos taip smulkiai, 
kad primena pudrą. Ruošiant turkišką kavą nenaudojamas 
slėgis, tad malta kava turi kiek galima labiau ištirpti šaltame 
vandenyje;
cukruotais avinžirniais – traškūs pakepti avinžirniai su cukraus 
glazūra atrodo lyg maži egzotiški, smegenis primenantys, 
saldainiukai;
Pismaniye – sunkiai apibūdinamas, burnoje tirpstantis 
saldumynas, primenantis ir chalvą, ir cukraus vatą;
dar neregėtais delikatesais: rožių uogiene, arbūzų uogiene, 
džiovintais baklažanais.

Įsimintiniausias Jūsų gurmaniškas patyrimas Turkijoje.

Mėgstamiausias, dažniausiai gaminamas tradicinis 
turkiškas patiekalas. Gal pasidalintumėte receptu?

Kokių gurmaniškų lauktuvių (maisto produktų, 
kurių tikrai nerasite Lietuvoje) rekomenduotumėte 
parsivežti iš Turkijos?

Vieta, į kurią rekomenduotumėte užsukti pavalgyti, 
arba ko primygtinai rekomenduotumėte paskanauti 
viešint Turkijoje?

Irmos rekomenduotą gurmaniškų lauktuvių sąrašą 
dar papildytumėme:

Airanas – tradicinis 
turkiškas gaivus, sūrokas 
rauginto pieno gėrimas

Baklava – populiariausias 
arabiškas saldumynas iš 
tešlos, medaus ir pistacijų

Tipiškiausias, Jūsų nuomone, vietinis maisto 
produktas, kuriuo turkai gali didžiuotis.
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Iš Turkijos draudžiama išvežti antikinius daiktus.
Brangius juvelyrinius dirbinius ir brangenybes privalėsite 
deklaruoti. Išsiveždami naujus kilimus turėsite pateikti 
pirkimo čekį, o senovinius daiktus – specialų Muziejų valdybos 
išduotą sertifikatą. Mineralus išsivežti galėsite tik su specialiu 
Centrinės kalnakasybos valdybos leidimu.

Ko negalima 
išvežti iš šalies

Turkiškos
lauktuvės
Nesukite nosies nuo neiš-
vaiz-džiai atrodančio naminio 
alyvuogių aliejaus muilo. At-
rodo gal ir neprašmatniai, bet 
praustis juo – tikras malo numas. 
Jūsų oda Jums atsidėkos. Taip pat į 
lauktuvių krepšelį įsidėkite ir kitos 
turkiškos kosmetikos, gaminamos 
iš to pačio alyvuogių aliejaus ar rožių 
vandens. Puikiu praktišku suvenyru 
bus kūno šveitimo pirštinė iš šiurkš-
taus audinio, kuria taip energingai 
darbuojamasi hamame. Turguje 
paieškokite ir natūralių, jūroje 
„sužvejotų“ kempinių. Jos labai švel-
nios ir malonios, puikiai tarnaus ir pa-
puoš vonios kambarį.

Tokios juvelyrinių parduotuvė-
lių gausos daugiau niekur 
neregėjome. Sunku praeiti 
pro auksu ir sidabru tvis-
kančias vitri-
nas. O kur dar 
pusbrangių
akmenų
prekystaliai
su turkiškos
jūros mėlį primenančiais 
turkio akmenukais... Papuošalą, primenantį nuostabias atosto-
gas čia ras kiekvienas pagal savo skonį ir... piniginės storį.

Taip pat sunku praeiti ir pro visomis įmanomomis spalvomis 
šviečiančias šilko ir kašmyro šalių rietuves. Plonyčiai, 
švelnučiai, didžiuliai, kad net galima susivynioti nuo galvos iki 
kojų, puikiai saugos ne tik vėsesniais vakarais Turkijos pajūryje, 
bet ir šildys lietuvišką rudenį.

Kilimai, kilimėliai, staltiesėlės – audžiamos čia pat parduotuvių 
vitrinose. Jų smulkūs, subtilūs raštai užburia, norisi nusipirkti 
visus. Norus apriboja tik leidžiamo bagažo svoris. Atkreipkite 
dėmesį ir į smulkiąją tekstilę – ji taip pat nuostabi.

Ne vienas iš Turkijos grįžta papildęs savo garderobą odiniu 
drabužiu ar bent rankine. Turkija – viena didžiausių odos 
perdirbėjų, tad užsukti į vietinių gamintojų parduotuves tikrai 
verta – sutaupysite nemenką sumą.

Likusį tuščią lagaminų tūrį užpildykite turkiškais saldumynais – 
jų niekada nebūna per daug!

Autentiškos spalvotos rankų darbo 
mozaikinės lempos namuose sukurs 
jaukią turkišką atmosferą

Nuo šilko kelio laikų iki šių 
dienų Turkija garsėja ypač 
kokybiškais šilko gaminiais

Natūralus iš 100 % alyvuogių 
aliejaus gaminamas muilas 
ypač naudingas odai
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Pietvakarių Turkijoje, Denizlio provincijoje, 
Didžiojo Mendereso slėnyje yra viena unika-
liausių Turkijos vietų, dar vadinama aštuntuoju 
pasaulio stebuklu. Pamukalė – vienas svar-
biausių Turkijos turistinių objektų, 1988 m. 
įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 

Teigiama, kad terminiai Pamukalės vandenys turi gydomųjų 
galių. Terminiuose vandenyse yra daugybė mineralinių me-
džiagų, tinkamų įvairiems negalavimams šalinti. ši vietovė 
sveikatingumo centru buvo laikoma ir prieš daugelį amžių, o 
žmonės atvykdavo iš tolimiausių kampelių. šiandien čia ap-
silankyti traukia ir antikinis Hierapolio miestas bei garsusis 
Kleopatros baseinas.

PAMUKALĖ. 
Medvilnės pilis

Giliai giliai po Pamukale slypi didžiulis vandens šaltinis, šildomas 
ugnikalnių lavos. Vanduo, prisotintas kalcio, kyla į žemės paviršių 
ir teka žemyn kalvos šlaitais, netenka anglies dioksido ir palieka 
kaskadas kalkakmenio nuosėdų. Artėjant prie Pamukalės atrodo 
lyg važiuotum link sniegu padengto kalno, bet aplink tvyrantis 
karštis sugriauna iškilusį vaizdinį. Tas nuostabus gamtos kūrinys, 
dar vadinamas „Medvilnės pilimi“– tai vaizdingos balto travertino 
terasos. Basomis pėdomis jauti kietą kalkakmenį, šiltas vanduo 
maloniai glamonėja kojas, o akys „gaudo“ vienas už kitą gražesnius 
vaizdus – kelionė pėsčiomis į kalno papėdę neprailgsta. Vėliau laukia 
ne mažiau įspūdinga kelionė laiku į Antiką, vaikštant po Hierapolio 
miesto likučius.

Žinoma, garsiąsias baltas Pamukalės terasas. šios terasos pradėjo 
formuotis prieš maždaug 14000 metų, užima apie 2,5 km ilgio ir 0,5 
km pločio teritoriją. Mineralinio vandens temperatūra siekia apie 
35-38 ̊ C.

Antikinį Hierapolio miestą, dar vadinamą „šventuoju miestu“. Jis buvo 
įkurtas Pergamo karaliaus Eumeno II ir 133 m. pr. Kr. su visa Pergamo 
karalyste atiteko Romai. Hierapolis itin suklestėjo 196-215 m. Iki šių 
dienų yra išlikę Hierapolio griuvėsiai: Akropolis, Apolono šventykla, 
antikinis teatras, romėniška pirtis, nekropolis.

Hierapolyje pasitinka gatvė su kolonomis – ji įspūdingo 1190 m ilgio ir  
6 m pločio su šaligatviu, nuo gatvės atskirtu stulpais.

Nekropolis – pačios didžiausios antikinės kapinės Anatolijoje. Čia 
suskaičiuojama apie 1200 kapų – tai ir laisvai stovintys sarkofagai, 
ir pilkapiai, ir aptverti didžiuliai kapų rūsiai su keliomis atskiromis 
patalpomis. 

Triguba Arka – I amžiuje šiauriniame miesto gale ją pastatė Azijos 
provincijos prokonsulas Julijus Frontinas Romos Imperijos garbei. 
Arka sukurta iš vietinio travertino.

Kažkada buvęs didžiulis romėnų pirčių kompleksas, arba tiksliau jo 
likučiai, šiandien paversti nedideliu archeologijos muziejumi.

Antikinis Hierapolio teatras su 20 000 sėdimų vietų pastatytas II a. 
Daugelyje jo reljefų galime matyti imperatoriaus Septimo Severo ir 
Dionizo gyvenimo fragmentų. Po IV amžiuje atliktos rekonstrukcijos 
teatre atsirado galimybė rengti vaidinimus ant vandens.

Vienas įdomiausių išlikusių miesto pastatų – požemių dievo Plutono 
šventykla.

Kleopatros baseiną (dar vadinamą šventuoju baseinu) ne tik 
pamatysite, bet ir galėsite išsimaudyti jo mineralizuotame 30 laipsnių 
šilumos vandenyje. Manoma, kad populiarusis Kleopatros baseinas 
su marmuro kolonų fragmentais  gali būti Apolono šventyklai 
priklausiusio šventojo  baseino  dalis. Pasakojama, kad išsimaudę 
šiame baseine žmonės atjaunėja bei pagyja nuo įvairių ligų.

ĮSPūDIS

VIETA

APLANKYSIME

  Iš Kemero, Antalijos, Sidės, Alanijos,  Beleko, 
Marmario, Bodrumo, Fetijos, Kušadasio, Didimo.

Ekskursijos

GIDAS REKOMENDUOJA
Saulės kremas, kepurė, vanduo ir 
kelionių patikrinti patogūs batai – 
štai be ko negalima išvykti į šią 
ekskursiją!

Balti Pamukalės kalkakmenio 
slenksčiai – vienas 
unikaliausių reginių

Sakoma, kad išsimaudę 
Kleopatros baseine, 
žmonės atjaunėja
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  Iš Kemero, Antalijos, Sidės, Alanijos, Beleko.

KAPADOKIJA. 
Fantasmagoriškų kalvų žemė

Istorinis Kapadokijos regionas sudaro didžiąją 
dalį Mažosios Azijos pusiasalio. Iš šiaurės 
jį įrėmina Ponto, o iš Pietų – Tauro kalnai. 
Fantasmagoriškas Kapadokijos kraštovaizdis 
susiformavo maždaug prieš 3 milijonus metų, 
kai išsiveržusio ugnikalnio Erdžijeso pelenai 

padengė didžiąją dalį regiono. Pelenai sukietėjo ir virto tufu, 
lengvai erozijai pasiduodančia medžiaga. Bėgo metai, vėjas 
ir lietus ardė, zulino, šlifavo lavos paviršių išgrauždami ir 
suformuodami tarpeklius, daubas, kanjonus.

Tai lyg kelionė laiku atgal į tuos laikus, kai apie civilizacijos 
teikiamus patogumus niekas net nesapnavo. Aplink – neįprastų 
formų kalnai ir juose išskaptuoti urvai–būstai, kuriuose X–XIII a. 
gyveno žmonės. Tai ne pavieniai „namukai“, o ištisi miestai su 
bažnyčiomis ir vienuolynais. Atšiaurumu pritrenkia Derinkuyu 
(turk. „gilus šulinys“) miestas – aštuonių lygių kompleksas, 
apie 60 metrų tįstantis į žemės gelmes. Jau nusileidus į pirmąjį 
požeminį aukštą pasitinka šaltis ir drėgmė, tad galvoje nuolat 
kirba klausimas: kas galėjo priversti 15-20 tūkstančių žmonių 
gūžtis nejaukiuose požemiuose?

VIETA

ĮSPūDIS

Kapadokijos teritorija milžiniška, apie 10 000 km² – visos išvaikščioti 
neįmanoma. Tad teks tenkintis keletu pačių įspūdingiausių slėnių.

Lyg modernių skulptūrų ekspozicijoje pasijausite „Fėjų slėnyje“. 
Čia neįprastomis formomis stebina „fėjų kaminai“ – kūgio formos 
uolos su akmeninėmis „kepurėlėmis“. Sakysite, stebuklas, bet iš 
tikro viskas kur kas paprasčiau. Kaminą vainikuojanti „kepurė“ yra 
iš bazalto, daug kietesnės uolienos už tufą, iš kurio susiformavo 
kūgio formos kaminai. Tufas lengvai pasidavė gamtos jėgų erozijai, o 
bazaltinis akmuo ne, tad atrodo lyg specialiai užkeltas.

Ypatingas „Balandžių slėnis“ – tai didžiausia pasaulyje karvelidė ir 
labai produktyvus trąšų „fabrikėlis“. Vietos gyventojai mano, kad 
Kapadokijos vaisių saldumą nulemia būtent ši natūrali trąša.

„Gioremės slėnis“ – buvusi krikščionių atsiskyrėlių, anachoretų 
pamėgta vieta. Minkštose uolienose čia išskaptuota apie 300 bažnyčių, 
vienuolynų ir koplyčių, įrengtų nuo IX a. Daugelį jų puošia nuostabios 
bizantinės freskos, vaizduojančios Senojo ir Naujojo testamentų, ypač 
Jėzaus gyvenimo ir šventųjų darbų scenas. UNESCO Gioremės slėnį 
paskelbė pasaulinio paveldo vieta.

Derinkuyu mieste, įrengtame po žeme, galima nusileisti 4 aukštus, o 
jų iš viso yra 8. šiose gyvenvietėse buvo ne tik gyvenamosios patalpos, 
bet ir arklidės, šuliniai, ventiliacijos sistemos, bažnyčios ir sandėliai. 
Manoma, kad Derinkuyu mieste gyveno apie 20 000 tūkstančių 
žmonių. Ilgas tunelis, tikriausiai jungė šį miestą su panašia gyvenviete 
Kaymakli vietovėje, esančioje už 10 kilometrų.

APLANKYSIME

GIDAS REKOMENDUOJA
Keisčiausias pasaulio muziejus – 
taip galėtumėme įvardinti Avanos 
plaukų muziejų Kapadokijoje. Jame 
eksponuojama daugiau nei 16 000 
plaukų sruogų. Mintis surinkti kuo 
daugiau moterų plaukų sruogų ir 
įkurti muziejų aplankė keramiką 
Galipą. Tad nuo 1979 metų jis kaupė 
ir Avanos urve eksponavo savo vis 
gausėjantį rinkinį. Tenka pripažinti, 
kad vaizdas gana makabriškas ir žavi 
ne visus muziejaus lankytojus. Tame 
pačiame urve veikia ir keramikos 
parduotuvė.

Šlaite įsikūręs Nevsehiro 
miestas, apšviestas 
besileidžiančios saulės
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STAMBULAS. 
Europos ir Azijos sandūroje

Stambulą apibūdinti keliais žodžiais sunku. Jis žavi kontrastais – 
dar vis spinduliuoja rytietišką žavesį, bet jau su vakarietiško 
pasaulio inkliuzais, klaidina dulkėtų ir purvinų gatvelių 
labirintais ir spindi prašmatnių vitrinų paveikslais, didžiuojasi 
stulbinančio grožio senosios architektūros paminklais ir liūdina 
šalia merdinčiais apleistais kvartalais, dieną pilnas minios 
šurmulio, mašinų pypsėjimo, prekiautojų riksmų chaoso ir tuo 
pačiu stebinantis lyg išmirusiu vėlyvo vakaro senamiesčiu. Matyt 
net pati geografinė vieta užkodavo kontrastingą dvilypį miesto 
charakterį. Jis lyg tiltas plyti tarp Europos ir Azijos, abipus 
Bosforo sąsiaurio ir Marmuro jūros, Auksinio rago įlankoje.

MIESTO PORTRETAS

  Iš Kemero, Antalijos, Sidės, Alanijos,  Beleko.

Ekskursijos

Sofijos soborą. Jis pastatytas ant 532 m. maištininkų 
sudegintos katedros liekanų. Justinijano I nurodymu naujoji 
šventovė, dedikuota šventajai išminčiai, turėjo pranokti viską, 
kas iki tol buvo statyta. Statytojai nenuvylė – šventosios Sofijos 
soboras ilgą laiką buvo didžiausia bažnyčia pasaulyje (kol 
1520 m. buvo pastatyta Sevilijos katedra). Apie tūkstantį metų 
ši bažnyčia buvo Rytų Ortodoksų Bažnyčios centras, tačiau 
1453 m. Konstantinopolį užgrobus Osmanų imperijai, soboras 
buvo paverstas mečete. Varpai, altorius, šventieji indai buvo 

pašalinti, o dauguma mozaikų užteptos. 1935 
m. šis statinys tapo pasaulietinės Turkijos 
Respublikos muziejumi. Iš išorės kresnas ir 
neįspūdingas pastatas pritrenkia vidine erdve, 
tamsių sienų ir pro langus krentančios šviesos 
kontrastais, auksinėmis mozaikomis ir dvasią 
pakylėjančia atmosfera.

Topkapi rūmus. 1459-1465 m., netrukus po Konstantinopolio 
užkariavimo, Mechmetas II pasistatė Topkapi rūmus ir įrengė 
čia pagrindinę rezidenciją. Maždaug 400 metų čia kunkuliavo 
gyvenimas, gyveno sultonai, jų haremai ir net 4000 tarnų. 1924 
m. Topkapi rūmai lankytojams duris atvėrė kaip muziejus. 
Milžiniškame rūmų komplekse daugybė pastatų, kambarių, 
kiemelių, sodų. Vien hareme – 400 kambarių. 
Muziejuje sukaupta nemažai vertingų kolekcijų: 
keramikos, stiklo bei porceliano dirbinių, 
pranašo Mahometo relikvijų. Topkapi rūmuose 
būtina aplankyti buvusio haremo pastatus 
bei lobyną, kuriame gausu brangakmenių, 
juvelyrinių ir kitų dirbinių.

Žydrąją mečetę. Vieno garsausių religinių 
pastatų pavadinimas siejamas daugiausia 
su interjerą puošiančiomis žydromis Izniko 
plytelėmis. Visada alsuojanti ramybe mečetė 
įstabiausiai atrodo apšviesta vakare. Sultonas 
Achmedas I užsakė pastatyti mečetę Osmanų 

imperijos klestėjimo laikais (1609-1616 m.). Projektą įgyvendino 
karališkasis architektas Mechmetas Aga. Užmojų didingumas 
tuo metu sukėlė didelį pasipiktinimą, nes mečetė su šešiais 
minaretais buvo laikoma šventvagišku mėginimu varžytis su 
Mekos architektūra.

APLANKYSIME

GIDAS REKOMENDUOJA
Subtilų, daugiasluoksnį, atvirą ir be 
pagražinimų, vietomis skausmingą 
Stambulo portretą patyrinėti galite 
nepaprastai talentingai ir asmeniškai 
parašytoje Nobelio literatūros 
premijos laureato Orhano Pamuko 
knygoje „Stambulas. Prisiminimas ir 
miestai”.

Paskutiniai saulės spinduliai virš 
Stambulo mečetės minaretų

„Mane labiausiai pakerėjo 
aprūkęs, apsilupęs, bet labai 
gyvybingas senamiestis ir, 
žinoma, šv. Sofijos soboras. Tokio 
didingo ir užburiančio interjero 
niekur kitur neteko regėti.“

Benas, 29 m. teisininkas
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Didysis turgus. Nuo XV a. veikiantis turgus – chaotiškas, 
klaidus, spalvingas dengtų gatvelių labirintas. Tai geriausia 
vieta suvenyrams pirkti.

Prieskonių arba egiptiečių turgus. XVII a. įkurtas turgus, 
kuriame senovėje daugiausia prekiauta prieskoniais. Nors 
šiandien čia taip pat karaliauja prieskonių prekeiviai, tačiau 
įsigyti galėsite vietinių saldumynų, kavos, įvairiausių sezoninių 
maisto produktų ir net tekstilės gaminių. 

Bazilikos vandens saugykla (Yerebatan Sarnici), dar vadinama 
„Užtvindytais rūmais“. VI amžiaus statinys yra visai šalia Sofijos 

soboro. Atkreipkite dėmesį į stogą laikančias kolonas – jos visos 
skirtingos ir įspūdingos.

Galatos bokštas – XIV a. statytas 62 m aukščio genujiečių 
bokštas vėliau tapo gaisrininkų bokštu. Pasikelkite liftu arba 
laiptais ir pasigrožėkite miesto panorama.

Dolmabahce rūmai – XIX a. prabangūs sultono rūmai, nors ir 
statyti šalies nuosmukio laikotarpiu. Rūmuose būtina apžiūrėti 
kupolinę Ceremonijų salę, talpinančią 2500 žmonių. Kitos rūmų 
įžymybės – Krištolo laiptai, Žydrasis salonas, Imperatoriškieji 
vartai.

PAPILDOMI OBJEKTAI

GIDAS REKOMENDUOJA
Jei pažinčiai su Stambulu turėtumėte 
tik valandą, geriausiai ją praleisti 
būtų plaukiojant laivu po Bosforą. 

Būtent iš čia atsiveria 
nepakartojamas 
miesto siluetas, kitu 
rakursu nušvinta 
pakrančių vaizdai.

Bizantiškosios / osmaniškosios 
architektūros stiliaus mėlynoji 
sultono Ahmedo mečetė
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JERUZALĖ. 
Taikos miestas

Miestas – paskutinių Kristaus gyvenimo dienų liudininkas, 
didingai išsidėstęs Judėjos kalvose. Jis iš tiesų yra visos 
žmonijos šventasis miestas, kurio beveik kiekviena gatvelė 
mena ne tik religijų, bet ir visos žmonijos istoriją. Miesto 
šventumo atmosferą kuria daugybė piligrimų ir maldininkų. Čia 
galima pajusti tą nepakartojamą tolimos istorijos realumą – 
magišką, užburiantį, įtraukiantį.

MIESTO PORTRETAS

EkskursijosEkskursijos

   Lėktuvu iš Kemero, Antalijos, Sidės, 
Alanijos, Beleko.

Raudų siena. Viena šventojo miesto įžymybių yra jo sienos, kurios 
supa visą Jeruzalę ir septynerius didžiulius vartus: Damasko, 
Erodo (veda į musulmonų kvartalą), Liūtų arba šv. Stepono (žiūri į 
Alyvų kalną), Aukso, Siono, Jafos, Atmatų. Raudų sieną arba Kotel 
cha–maaravi (vakarų sieną) galima pasiekti per Atmatų vartus 
(šis keistas pavadinimas susijęs su tuo, kad Bizantijos laikais 
krikščionys mesdavo šiukšles į  šventyklos aikštės griuvėsius). 
Tai dalis išlikusių pagrindinių statinių, kuriais buvo sutvirtintas 
šventyklos kalnas, ant kurio buvo Jeruzalės šventykla. Tai būtent 
ta sienos dalis, ant kurios buvo pastatytos Pirmoji ir Antroji 
šventyklos. Sieną pastatė karalius Erodas. Maždaug pusė Raudų 
sienos yra 516 m. pr. Kr. pastatytos ir 70 m. romėnų sugriautos 
Antrosios šventyklos likučiai. Likusi dalis pristatyta po VII a. 
Pranašas Jeronimas išpranašavo, kad šventykla bus sugriauta, 
bet vakarinė siena išliks amžinai, tad ši siena laikoma žydų tautos 
šventenybe. Čia žydai aprauda buvusios Jeruzalės didybės netektį.

Alyvų kalnas. Į šią vietą Jėzus pasitraukė savo paskutinei maldai: „Tėve, 
tau viskas įmanoma. Atitolink šią taurę nuo manęs!” (Mk 14, 36).

Getsemanės sodas. Čia Kristus buvo suimtas. Tai paliudyti galėtų 
sode tebeaugantys vieni seniausių pasaulyje alyvmedžių, jiems 
beveik 2000 metų. Vakariniame kalno šlaite yra labai senos 
kapinės: čia palaidota apie 150 000 žydų, tikėjusių, kad būtent 
čia Kristus sugrįš Paskutinio Teismo dieną. Greta grotos, kurioje 
Kristus kalbėjo savo mokiniams, stovi Pater Noster bažnyčia. Jos 
viduje malda „Tėve mūsų” yra išrašyta daugiau nei 100 kalbų.

Golgota. Tai vieta, kurioje Kristus buvo nukryžiuotas, mirė ir 
prisikėlė. Kadaise čia buvo akmenų skaldykla ir mirties bausmės 
vykdymo aikštelė. Kristaus nukryžiavimo vietoje stovi dvi koplyčios, 
išskirtos Stabat Mater altoriumi (pirmi katalikų himno „Stabat Mater 
Doloresa“ – „Stovėjo sielvartaujanti motina“ žodžiai), primenančiu 
mums apie motinos širdgėlą nuimant Kristų nuo kryžiaus. 

šv. Kapo bazilika. Piligriminio Kryžiaus kelio pabaiga – viena 
didingiausių Jeruzalės bažnyčių. Kristaus kapavietė yra Anastasis 
rotondos centre. Laidojimo kambarys su nišomis – nedidelė žvakių 
apšviesta patalpa – paskutinė stotelė Liūdesio gatvėje. Tai vieta, 
kur baigėsi Kristaus žemiško gyvenimo istorija. Po marmuro plyta 
laikomas Jėzaus kapo akmuo.

APLANKYSIME

GIDAS REKOMENDUOJA
Maudynės Negyvojoje jūroje – 
vienas keisčiausių potyrių, kai jūros 
vanduo tave stumia į paviršių ir 
neleidžia nugrimzti. Tad ruošdamiesi 
ekskursijai į Jeruzalę, nepamirškite 
maudymosi reikmenų!

„Vaizdas nuo Alyvų kalno man 
tiesiog pakirto kojas – Jeruzalė 
stebuklinga...“

Skaistė, 36 metų mokytoja
Jeruzalė – vienas seniausių pasaulio miestų, 
Izraelio sostinė. Įsikūrusi ji ant kalvų maždaug 
770 m aukštyje. Gyvenvietė dabartinio miesto 
vietoje gyvavo jau nuo trečio tūkstantmečio 
prieš Kristų. X a. pr. Kr. Jeruzalę savo sostine 
pasirinko Dovydas. Valdant Saliamonui (965–928 

m. pr. Kr.) čia buvo pastatyta Saliamono šventykla. šio miesto 
istorija – tai kančių, sugriovimų, permainų ir karų istorija. Nors 
Jeruzalė daugelį amžių buvo puolama ir plėšiama, tačiau vis 
tiek yra laikoma Taikos miestu (senąja žydų kalba Yerushalayim 
reiškia „taiką“). Tai šventas miestas net trims religijoms: žydams, 
krikščionims ir musulmonams. Čia sugyveno visi, tai mena 
Jeruzalės senamiestis skirstomas į keturis kvartalus: žydų, 
krikščionių, musulmonų ir armėnų.

FAKTAI

Senosios Jeruzalės vartus 
jau daug amžių saugo 
karaliaus Dovydo bokštas

Šventasis miestas įspūdingai atrodo 
paskendęs naktinių žibintų šviesoje



15

Mergelės Marijos kapavietės bažnyčia. Spėjama, kad pirmą kartą 
ji buvo pastatyta Bizantijos laikais (V a.). Laiptais, vedančiais į 
požeminį rūsį, galima nusileisti prie Mergelės Marijos kapavietės. 
Nors ir manoma, kad šioje bažnyčioje palaidota Mergelė Marija, 
tačiau žinoma, kad dar yra kitas Mergelės Marijos laidojimo 
rūsys, gerbiamas ne mažiau nei šis – Efese, Turkijoje.

Paskutinės vakarienės kambarys. šioje patalpoje Kristus su 
mokiniais valgė paskutinę vakarienę ir įsteigė eucharistiją.

Betliejaus miestas. Kelionė iki jo trunka vos 20 minučių, tad 
nepraleiskite progos pamatyti vietą, kurioje, manoma, gimė 
Jėzus Kristus.

PAPILDOMI OBJEKTAI.

Raudų siena – išlikusi 
Jeruzalės šventyklos dalis, 
svarbi dviem religijoms – 
judaizmui ir islamui

Kristaus gimimo 
bažnyčia Betliejuje

GIDAS REKOMENDUOJA
Vykstantiems į Izraelį būtinas 

atskiras draudimas. 
Tad jei planuojate šią 
išvyką, nepamirškite 
draudimo įsigyti 
Lietuvoje.
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EFESAS. 
Antikos stebuklai

Klaidžiojant po didingojo miesto likučius galima pajusti žmogišką 
miesto dvasią. Nors archeologiniais kasinėjimais ištirta dar tik apie 
10 % miesto, šie radiniai leidžia susidaryti vaizdą, kaip čia gyventa 
senovėje. Efese vaizduotę audrina ne kuklios šukės ar akmeninės 
liekanos, čia Antikos pasaulis atsiveria ištisomis miesto gatvėmis, 
aikštėmis, šventyklomis, pirtimis, turtingų miestelėnų namais, 
fontanais, amfiteatrais. Grakščios pastatų liekanos verčia žavėtis, 
o žinia, kad čia jau prieš tūkstančius metų veikė ne tik vandentiekis, 
bet ir kanalizacijos sistema, o šaligatviai buvo iškloti spalvotomis 
mozaikomis – kelia pagarbą. 

Garsusis Efeso miestas – vienas gražiausių ir 
geriausiai išlikusių senovės miestų. Įsikūręs 
jis buvo dabartinės Turkijos teritorijoje, apie 
50 km nuo Smirnos miesto (dabartinio Izmiro). 
Savo laiku tai buvo vienas didžiausių miestų – 
didingas ir klestintis prekybinis uostamiestis. 

Archeologiniai radiniai byloja jog miestas čia egzistavo jau 
2000 metais pr. Kr. šiandien tos didybės likučiai vis dar kelia 
susižavėjimą ir nuostabą.
Miesto ribose stovėjo ir vienas iš septynių pasaulio stebuklų – 
garsioji Efeso Artemidės šventykla. Rašytiniai šaltiniai teigia, 
kad tai buvo ne tik šventykla, tai buvo gražiausias architektūrinis 
statinys žemėje. šiandien buvusios šventyklos vietoje – tik 
pelkėtas laukas su vienintele kolona, kuri buvo atstatyta, kad 
primintų kadaise šioje vietoje stovėjusį vieną iš senojo pasaulio 
stebuklų.

ĮSPūDIS

VIETA

  Iš Marmario, Bodrumo, Kušadasio, Fetijos.

Ekskursijos

Efese iki šių dienų išliko pagrindinė miesto struktūra, kuri suteikia 
galimybę bent iš dalies pažinti Antikos laikų žmonių gyvenimo būdą. 
Garsiausi Efeso paminklai: Celsijaus biblioteka, Odeonas, romėniškos 
pirtys, Akropolio griuvėsiai, akvedukas, imperatoriaus Adriano 
fontanas, turtingų miestelėnų namai, 24 tūkst. vietų amfiteatras, 
Heraklio vartai. 
Už 7 kilometrų nuo Efeso – šv. Mergelės Marijos namai, kuriuose 
ji, kaip teigiama, praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus, 
o ją globojo iš Patmo salos atvykęs šv. Jonas Evangelistas. Pasak 
Biblijos, nukryžiuotas Jėzus paprašė šv. Jono Evangelisto pasirūpinti 
jo motina Marija. 37 metų Jonas pasiėmė Mariją į Efesą ir čia, 
kukliame akmens name, ji praleido paskutiniuosius gyvenimo metus. 
šventovę, vadinamą Meryemana Kultur Parki, gerbia ir krikščionys, 
ir musulmonai, todėl čia, ypač kiekvienų metų rugpjūčio 15 dieną, 
lankosi abiejų tikėjimų maldininkai.

Celsijaus biblioteka
šis statinys geriausiai išsilaikęs visame Efeso paveldo komplekse. 
Biblioteką imperatoriaus Adriano valdymo laikais pastatė architektas 
Gajus Julijus Akvilas (maždaug 114-135 m. po Kr.). šį statinį jis 
dedikavo savo tėvui Tiberijui Julijui Celsijui biblioteką suprojektavęs 
ant jo kapo. Nors Romos imperijos laikais tai buvo viešoji biblioteka, 
tačiau joje lankytis galėjo tik išrinktieji: turtingi didikai, mokslininkai, 
poetai. Celsijaus bibliotekoje buvo saugoma apie 12 000 ritinių, o 
didžiąją bibliotekos dalį užėmė skaitykla. Skaitytojus čia aptarnavo 
specialiai apmokyti vergai. 
Įdomus faktas. Priešais Celsijaus biblioteką stovėjo viešnamis, 
traukdavęs turtingus miesto vyrus. Reputacija jiems buvo tokia svarbi, 
kad į viešnamį jie keliaudavo per biblioteką. Biblioteką ir viešnamį 
jungė požeminis perėjimas, kilniu pomėgiu skaityti padėjęs pridengti 
garbės nedarančius nuotykius.

APLANKYSIME

GIDAS REKOMENDUOJA
„Efesas! Dviveidis miestas, suteikęs 
prieglobstį ir Artemidės šventyklai, 
ir švenčiausiosios Mergelės Marijos 
nameliui. Miestas, įkūnijęs egoizmą 
ir dvasingumą. Gyva tuštybė ir 
nuolankumas. Vergijos ir laisvės 
namai. Efesas! Miestas, kuriame 
priešybės persipynusios į raizginį. 
Bet jis žmogiškas – kaip kiekviena 
gyva dvasia.“ Tai trumputė ištrauka iš 
turkų rašytojo Serdar Ozkan knygos 
„Rožės balsas“. ši puiki filosofinė 
alegorija nuves Jus ne tik į Turkiją, 
bet pasibels ir į Jūsų širdį.

GIDAS REKOMENDUOJA
Efesas išsidėstęs tarp dviejų kalvų toli nuo jūros, tad čia 
būna tikrai labai karšta. Vidurvasarį šios ekskursijos 
nerekomenduojame žmonėms netoleruojantiems 
ilgų pasivaikščiojimų ir karščio, turintiems problemų 
su širdimi. O vykstantiems į Efesą primename, kad 
nepamirštumėte apsirūpinti vandeniu. 

Didingo miesto likučiai



17

MIRA, DEMRE, KEKOVA. 
3 stebuklingos vietos

Viena diena keliaujant nuostabia Viduržemio jūros pakrante ir 
stabtelint įdomias istorijas menančiose vietose. Nevarginanti, 
daug įspūdžių pažerianti kelionė praskaidrins tingų poilsį 
paplūdimyje. Lankomi objektai išsidėstę netoli vienas kito, tad 
kelionė neprailgsta, o pro langą skriejantys vaizdai džiugina 
akis ir sielą.

KELIONĖ

  Iš Marmario, Kemero, Antalijos, Alanijos, Sidės, Beleko, Fetijos 
Kemero, Antalijos, Alanijos, Sidės, Beleko, Fetijos.

Senovinis Miros miestas
Tai vienas iš nedaugelio senovinių miestų (pastatytas 
V a. pr. Kr.), kuriame iki šių dienų išliko Likijos 
sąjungos metu iškaltos namų tipo kapavietės bei 
graikų–romėnų teatras. Greičiausiai likų tikėjimui 
buvo labai svarbios laidotuvės, nes stačiuose 

uolų šlaituose stebina šimtai iškaltų antkapių. Antkapiai, manoma, 
atkartojo gyvenamųjų namų architektūrą ir buvo laikomi mirusiųjų 
namais. Dauguma jų – raižytomis durimis ir sijų galais, nuožulniais 
stogais ir vaizdingomis sąramomis.
Visai šalia kapaviečių, kalno šlaite, stūkso puikiai išlikęs graikų–
romėnų teatras. Smagu pasėdėti viršutiniame suolų aukšte, stebint 
apačioje zujančius lankytojus ir bandant patikrinti ypatingą senovės 
teatrų akustiką. Žavi ir labai išraiškingų skulptūrinių teatro dekoracijų 
likučiai.

Demre miestas
Kažin ar taip entuziastingai kasmet vaikai lauktų Kalėdų, jei prieš 
1700 metų Potaros mieste pasaulio nebūtų išvydęs berniukas, 
vardu Nikolajus (Mikalojus). Jis savo gyvenimą pašventė kunigystei 
Miros mieste (Demre – šiuolaikinio miesto vardas, Mira – jo vietoje 
stovėjusio antikinio miesto pavadinimas). Dar visai jaunas jis buvo 
paskirtas Miros vyskupu. Nikolajus garsėjo kilniadvasiškumu, 
dosnumu, pamaldumu, tad nenuostabu, kad po mirties jis buvo 
kanonizuotas ir tapo žvejų bei vaikų globėju.  šventojo Nikolajaus 
(mums tai Mikalojaus) figūra per laiką tapo gerumo, pagalbos 
ir džiaugsmo simboliu. Nuo XIV amžiaus imta tikėti, jog būtent jis 
atneša kalėdines dovanėles vaikams. Jis tapo Kalėdų senelio 
pirmtaku. Tad nenustebkite, kai Demre miestas jus pasitiks Kalėdų 
Senelio statula. Čia viešint būtina aplankyti ir nedidukę, bet labai 
jaukią šv. Mikalojaus (Nikolajaus) bažnytėlę. šioje vietoje saugomas 
sarkofagas, kuriame buvo palaidotas šventasis, bet palaikų nėra, jie 
šiuo metu saugomi Italijoje, Apulijoje, Bario mieste. Pasakojama, 
kad šventojo palaikus italai tiesiog pavogė. Tačiau turkai nerimsta ir 
dabar bando susigrąžinti savo mylimo šventojo palaikus gražiuoju. 
Demre regione planuoja statyti muziejų ir tikisi, kad kol jis bus 
pastatytas, šv. Nikolajaus palaikai grįš tėvynėn.

Kekovos sala
Jachta pasiekus Kekovos salą, išvysite gamtos ir istorijos 
sintezę – paskendusį miestą. Plaukiojant burlaiviu įlankoje, 
kurią nuo jūros užstoja Kekovos sala, teks dairytis ne į šonus, 
o nukreipti žvilgsnį žemyn į skaidrų vandenį, kuriame ilsisi 
senovinio miesto likučiai. Gal net pavyks prisiliesti prie likiečių 
sarkofago, stebuklingai lyg miniatiūrinė salytė iškilusio virš 
vandens.

APLANKYSIME

GIDAS REKOMENDUOJA
Sakoma, kad šv. Mikalojaus 
bažnytėlėje gausu stebuklų. Jei turite 
norą, pereikite tamsiu, už altoriaus 
esančiu tuneliu, ir noras išsipildys. 
Tunelį įveikusi netekėjusi mergina, 
sakoma, greitu metu ištekės. 
Žmonės taip pat tiki, kad šventojo 
sarkofagas turi stebuklingų galių, 
tad prie jo deda įvairius daiktus taip 
pašventindami.

Įspūdingai atrodo olose 
išlikusios kapavietės
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TURKIšKA NAKTIS. 
Duokim garo turkiškai

ASPENDOS TEATRAS. 
„Anatolijos ugnis“

Vakaras prasidės nuo turkiškos vakarienės – tradicinių patiekalų 
ir vietinio vyno. O po to keletos valandų pažinties su tradiciniais 
Turkijos regionų šokiais, dainomis ir papročiais, išvysite 
hipnotizuojantį dervišų šokį, pabuvosite tradicinėse turkiškose 
vestuvėse, o kulminacija – pilvo šokis. Ir nenustebkite, jei jį šoks 
vyrai. Būtent tokį šokio atlikimą galima pamatyti tik Turkijoje. 
Anksčiau, kuomet musulmonų religija tapo pagrindine šalyje, 
moterims buvo uždrausta šokti matant vyrams (išskyrus 
sutuoktinį). Todėl kavinėse ir restoranuose šoko moterimis 
persirengę vyrai. Daugelis iki šiol mano, kad toks šio šokio 
atlikimas ir yra teisingiausias.

  Iš Kemero, Antalijos, Sidės, Alanijos,  Beleko.

  Iš Kemero, Sidės, Alanijos, Marmario.

Ekskursijos

Aspenda kadaise buvo labiausiai į rytus nutolęs Pergamo 
karalystės miestas. Romėnų laikais jis tapo svarbiu prekybos 
miestu. šiandien pagrindinė vietos įžymybė –  gražiai išsaugotas 
15 000 žiūrovų talpinantis romėnų teatras, kurį apie 162 m. 
po Kr. pastatė architektas Zeno. Teatras veikia iki šiol. Čia 
rengiamas kasmetinis tarptautinis Aspendos operos ir baleto 
festivalis (birželio vid.–liepos pr.). 
Aspendos galerijos, scena ir akustika liudija apie jo statytojų 
profesionalumą. šalia scenos veikia nedidelis muziejus, kuriame 
eksponuojamos teatro kaukės ir keletas molinių bilietų.
šioje vietovėje galima išvysti ir nuostabų akveduką bei daug kitų 
gilią senovę menančių statinių griuvėsių.

VIETA

Legendinį Turkijos šokių kolektyvo „Anatolijos ugnis” pasirodymą! 
šis kolektyvas, kuriam vadovauja puikus choreografas Mustafa 
Erdoganas, susikūrė 1999 m. Jis pelnė daugybę apdovanojimų tiek 
Turkijoje, tiek visame pasaulyje. Į jų koncertus susirenka tūkstantinės 
minios, o 2004 m. Turkijoje, Ankaroje, jų koncertą paplūdimyje stebėjo 
300 000 žiūrovų ir šis koncertas užregistruotas Gineso rekordų 
knygoje.
Tad pasiruoškite nepamirštamai pažinčiai su Rytų šalies šokių 
kultūra. Choreografija, judesiais ir plastika šokėjai papasakos visos 
centrinės Anatolijos dalies istoriją. Temperamentingus, ugningus 
šokius scenoje atliks 65 artistai iš Turkijos, Graikijos bei Italijos.

KĄ IšVYSITE?

Istorinis Aspendos 
amfiteatras, pasižymintis 
puikia akustika

Egzotiškas, 
užburiantis, 
džiaugsmu 
spinduliuojantis 
pilvo šokis
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TURKIšKA PIRTIS. 
Atostogų „apšilimas“

Turkijoje hamamai buvo statomi senovės romėnų pirčių 
pavyzdžiu – kupolai, kolonos, marmuras, baseinėliai... Tačiau 
statomos pirtys buvo ne vien dėl higienos sumetimų. Senovėje 
musulmonai į hamamus traukdavo norėdami apsišvarinti 
prieš maldą, todėl senosios pirtys dažniausiai ir stovi šalia 
mečečių. O moterims  hamamai tiek seniau, tiek dabar – tiesiog 
bendravimo vieta. šiandien prie jų prisijungė ir vyrai, dažniausiai 
čia ateinantys pabendrauti ar aptarti verslo reikalų.

KĄ PATIRSITE? BūTINA IšBANDYTI

  Iš Kemero, Antalijos, Alanijos,  Beleko, Marmario, 
Fetijos, Bodrumo, Kušadasio.

Jei tik pasitaikys proga, išmėginkite žuvyčių SPA kojoms 
arba visam kūnui. Procedūrą atliks būrys Kangalo žuvelių, 
mintančių negyvos odos dalelėmis. Tokios neįprastos mažųjų 
žuvyčių savybės pastebėtos jau labai senai. Pasakojama, kad 
Kangalo rajone buvo ežeras, kuris išnyko po žemės drebėjimo, 
o jo gyventojoms žuvelėms teko ieškotis naujos gyvenamosios 
vietos. Žuvelės persikėlė į gretimus terminius šaltinius, tačiau 
vanduo čia buvo šiltas ir be įprasto žuvims maisto. Tad Kangalo 
žuvelėms nieko kito neliko, kaip pradėti misti į šaltinių vandenį 
kojas merkiančių piemenų apmirusiomis odos dalelėmis. 
Piemenys netruko pastebėti, kad po Kagano ėdrūnių procedūrų 
dingdavo odos ligos. 
Dabar tokią procedūrą galima išmėginti kai kuriuose Turkijos 
hamamuose. Nors vanduo baseinėlyje maloniai šiltas, 
atsipalaiduoti ir mėgautis procedūra ne taip paprasta. Būriai 
žuvyčių atlikdamos savo darbą švelniai kutena visą kūną, o Jūs 
iš paskutiniųjų stengiatės nekrizenti iš juoko ir nespurdėti.

Jūsų laukia ypatingas ritualas. Susisupę į ploną rankšluostį ir 
apsiavę medpadžiais, Jūs atsisėsite ant šiltų marmurinių suolų 
ir atsipalaiduosite drėgnoje patalpoje. Temperatūra turkiškoje 
pirtyje siekia 40–60 ºC. Išskirtinis tokių pirčių bruožas jog čia 
nėra taip karšta, todėl jos puikiai tinka žmonėms, negalintiems 
pakelti aukštų temperatūrų.
Erdvios pirties centre po kupolu (žvaigždžių kupolu) yra įrengtas 
didelis šildomas marmurinis gultas, vadinamas „akmeniu pilvu“ 
(göbek tasi). Ant jo žmonės šildosi ir garinasi. Gulėjimas ant 
pilvo padeda atsiverti poroms. Apšilus pirties darbuotojas Jus 
nušveis aštria kempine pašalindamas mirusias odos ląsteles 
nuo kūno. Tada atliks švelnų muilo putų masažą ir nuskalaus 
šiltu vandeniu. šiek tiek atsikvėpę būsite palydėti pas masažistą, 
kuris įtrins Jūsų kūną aliejumi ir atliks atpalaiduojantį viso kūno 
masažą.

VIETA

GIDAS REKOMENDUOJA
Turkijoje egzistuoja dviejų tipų 
hamamai: „turistiniai“ ir tie, į 
kuriuos vaikšto vietiniai. Jei norite 
užsukti į pastarąjį patirti autentiško 
„hamaminimosi“, paklauskite 
viešbučio darbuotojo ar kito vietinio, į 
kokį hamamą vaikšto jis.
O viešint Stambule gal pavyks 
apsilankyti seniausiuose Turkijos 
hamamuose... Iki šių dienų šiame 
mieste galima aplankyti hamamus, 
kurie buvo pastatyti dar XV–XVII 
amžiuje.

Švelnus muilo putų 
masažas nuostabiai 
atpalaiduoja kūną ir mintis

Nepraleiskite progos 
tiesiog gatvėje 
pasimėgauti siūlomomis 
SPA procedūromis...
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Į Graikiją? Kodėl gi ne... Ji, o tiksliau jai 
priklausanti Rodo sala, tik už 18 km nuo Turkijos 
krantų. Tai didžiausia Graikijos Dodekaneso 
salyno sala, esanti Egėjo jūroje, tiek plotu, tiek 
gyventojų skaičiumi. Viešint Marmario regione 
sunku atsispirti pagundai vieną dieną praleisti 

šioje atostogų rojumi tituluojamoje saloje.
Atvykus į Rodą norisi mėgautis tik gamta. Net 300 saulėtų dienų 
per metus lepina Rodą, o jis atsidėkoja vešlia, akį traukiančia 
augmenija, turkiškų pušų (Pinus brutia) ir kiparisų (Cupressus 
sempervirens) miškais, kuriuose gausu laukinių žvėrių, tarp jų 
ir Rodo elnių. ši sala kviečia mėgautis žaluma, baltais miestukų 
namukais ir nuo jūros pučiančiu vėju, kuris puikiai išvalo galvą 
nuo minčių apie rūpesčius ir darbus.

Pradėsime nuo viduramžius menančios salos sostinės Rodo,  
įtraukto į pasaulio paveldo sąrašą. 2 400 metų istoriją menantis 
salos šiaurėje įsikūręs miestas, visus lankytojus žavi savo 
senamiesčiu bei akmenimis grįstomis siauromis gatvelėmis. 
Viešint Rodo salos sostinėje būtina apsilankyti šv. Jono 
ordino riterių mieste–tvirtovėje, apžiūrėti didingus Magistro 
rūmus, miesto Akropolį, apžiūrėti helenizmo epochos aikštės 
archeologinius griuvėsius.

Rodo sala garsi tuo, kad joje buvo vienas iš septynių pasaulio 
stebuklų – Rodo kolosas – milžiniška graikų Saulės dievo Helijo 
skulptūra, stovėjusi III a. pr. m. e. Nors statula ir dingo nuo 

žemės paviršiaus, legenda apie ją vis dar gyva.

Vėliau leisimės į Plaštakių (Petaludes) slėnį, 
stebėti pribloškiančių plasnojančių gamtos 
stebuklų.

Ekskursijos

APLANKYSIME

VIETA

  Iš Marmario, Fetijos.

RODO SALA. 
Viena diena Graikijoje

Lindos Akropolis, Rodo Akropolis, archeologinis muziejus, 
Gubernatoriaus rūmai, Rodo senamiestis (viduramžių miestas), 
Rodo paštas bei šv. Katerinos ligoninė, Monolithos ir Kritinia 
pilys.

LANKYTINOS VIETOS

GIDAS REKOMENDUOJA
Jei pasitaikys proga, užkopkite 
Rodo saloje į Monte Smith (Aghios 
Stephanos) kalvą, nuo jos atsiveria 
nuostabus vaizdas į pakrantę.

Nuostabus, kiek 
laukinis, įlanką supantis 
Lindos paplūdimys

Ramybe dvelkia žiedais 
pasipuošusios siaurutės 
Rodo salos gatvelės



21

DALJANAS. 
Vėžlių sala 

šiandieninis Daljano miestas įsikūręs rytiniame Daljano upės 
krante, o vakariniame – senojo Cauno likučiai. Likiečių miesto 
galybę mena likusios sienos dalys ar ant uolos skardžio išsišovę 
smailūs tvirtovės griuvėsiai. 

Daljanas ir Ituzu paplūdimys – tai antra pagal dydį nykstančių 
Viduržemio jūros vėžlių veisimosi vieta. Nykstantis jūros vėžlys 
logerhedas (Caretta caretta) tapo Daljano simboliu, kurio 
pasižiūrėti atvyksta vis daugiau žmonių.

Plaukiodami Daljano upės delta bandysime 
pamatyti jūrinį vėžlį. O tai ne taip paprasta – 
juos tenka vilioti į vandens paviršių mėlynaisiais 
krabais, mėgiamiausiu vėžlių maistu. šie 
jūriniai vėžliai mėgsta minkštą smėlį ir ramų 
pietinį Daljano paplūdimį, kuris idealiai tinka 
perėti. šių vėžlių veisimuisi taip pat labai svarbi 

tyla, kadangi išsiritę mažieji vėžliukai turi girdėti jūrą ir eiti 
tiesiai į ją. Kaip supratote, naktį turistai į paplūdimį taip pat 
neįleidžiami, kad ryškios šviesos neklaidintų vėžlių jauniklių ir 
jie rastų kelią prie gyvybiškai reikalingos jūros. 

Plaukiant Daljano upe galėsite grožėtis laukine draustinio 
gamta, kalnais ir senovės civilizacijos liekanomis – uolose 
iškirstais karalių kapais. Daljano upės vakarinio kranto 
uolose iškaltos dvi eilės antkapių. Cauno miestiečiams skirtos 
kapavietės, datuojamos IV a. pr. Kr., daugiausiai yra namo tipo 
su jonėninėmis kolonomis ir trikampiais frontonais. 

Įveikus nedidelį atstumą aukštyn upe iš Daljano (maždaug 10 
minučių kelio laivu), aplankysite purvo vonias, kurių pastovi 
temperatūra siekia 40 °C. Manoma, kad jos gydo reumatą ir 
ginekologines ligas, be to, neabejotinai ramina. šiek tiek tolėliau 
nuo purvo vonių, kupolinis pastatas supa gamtinį baseiną, 
kuriame trykšta 39–41 °C temperatūros vanduo.

VIETA

  Iš Marmario, Bodrumo, Fetijos.

  Iš Kemero, Antalijos, Sidės, Alanijos,  Beleko, Marmario,          
       Fetijos, Bodrumo, Kušadasio.

APLANKYSIME

IšVYKA PLAUSTAIS. 
Tai nepakartojama!

GIDAS REKOMENDUOJA
Jokiu būdu nepamirškite kepurės, kremo nuo saulės ir 
patogių (geriausia guminių) basučių, gerai „pritvirtintų“ 
prie kojų. šlepetės dažnai kelionę žemyn upe įveikia 
savarankiškai jau be šeimininkų... 

„Žemyn upe... žemyn upe...“ – pamačius kalnų upę jau norisi 
dainuoti. Ir ji visai nėra bauginančiai srauni, na tik šalta. Kai lauke 
virš trisdešimt karščio, upės vanduo atrodo ledinis... Smagu čiuožti 
vandeniu ir žvalgytis į nuostabius kalnų peizažus, karts nuo karto 
paįvairintus ožių siluetais, smagu pūkštelti vandenin nuo skardžio 
ir visu kūnu pajusti gaivinančią kalnų vandens jėgą. Pasibaigus 
plaukimui norisi... pakartot!

ĮSPūDIS

Drąsesni susės į dvivietes kanojas, likusieji į pripučiamus 
daugiaviečius plaustus ir išklausę instruktažo leisis į dinamišką 
pasiplaukiojimą veržlia kalnų upe su nedideliais slenksčiais. 
Darbuotis irklais daug nereikės, upė neš, o Jūs galėsite grožėtis 
supančiais kalnais. Kalnuotą peizažą čia paįvairina kalnų ožiai ir 
augalai.
Prieš leidžiantis į šį nutrūktgalvišką nuotykį, instruktoriai duos 
specialias tarptautinius standartus atitinkančias liemenes, 
šalmus, praves instruktažą. Patyrę instruktoriai viso plaukimo 
metu stebės dalyvius ir prireikus suteiks kvalifikuotą pagalbą. 
Pasiduokite pašėlusiai upės tėkmei, išlaisvinkite savo jausmus ir 
patirkite nepamirštamų įspūdžių!

APLANKYSIME

Linksmybės gydomosiose 
purvo voniose

Jūros vėžlys – 
Daljano simbolis
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Antalijos regionas

KEMERAS
KALNAI, PUšYNAI IR SKAIDRI JūRA

TahTali VIRšUKALNė – PAžVELKITE Į 
KEMERą BEVEIK Iš PAUKščIO SKRYDžIO.

FASELIS – JAUKIAUSIAS ANTIKINIS 
MIESTELIS.

„YORUK“ PARKAS ROMANTIšKIEMS 
PASIVAIKščIOJIMAMS.

„LAVASh KEBAB“ – SKANIAUSI 
KEBABAI Už LABAI PATRAUKLIą 
KAINą.

ATATIURKO BULVARAS KEMERE – 
GERIAUSIA VIETA PIRKINIAMS.

GIDAS REKOMENDUOJA
Kemerą apglėbę kalnai sukuria 
ypatingą vietovės mikroklimatą. 
Jie neleidžia plūsti labai dideliam 
karščiui iš žemyno, tad Kemere 
vyrauja maloni šiluma, čia nebūna 

per karšta. Jei 
negalite pakelti 
vasariškų Turkijos 
karščių, rinkitės 
Kemerą.

Žaliuojančių kalnų šlaitų 
apsupta Kemero įlanka
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42 km į pietvakarus nuo Antalijos, Likijos regione Tauro kalnų 
papėdėje įsikūręs gražus ir jaukus Kemero miestelis. Kalnų šlaitai, 
jaukiai apglėbę Kemerą nusileidžia iki pat jūros. Iš vienos pusės 
kurortą supa kvapnūs pušynai ir apelsinų sodai, o iš kitos – puikūs 
akmenuoti žvyro paplūdimiai, kuriuos visus metus skalauja švari, 
skaidri ir šilta jūra.

Kemero centras
Čia įsikūrę paprasti 2-3 žvaigždučių ekonominės klasės viešbučiai. 
šalia jų, arba šiek tiek toliau į miesto pakraštį, išdidžiai driekiasi naujai 
pastatyti arba senesni, bet restauruoti 4-5 žvaigždučių viešbučiai. 

Goiniukas
Į šiaurę nuo Kemero nutolusi gyvenvietė. Arčiau jūros esančioje dalyje 
gausu restoranų, parduotuvių bei puikių 4-5 žvaigždučių viešbučių 
su smulkaus žvyro paplūdimiais. šioje dalyje nėra itin triukšmingų 
diskotekų ir barų, todėl Goiniuką rekomenduojame šeimoms bei 
jaunavedžių poroms. 

Beldibis
Už Goiniuko besidriekianti gyvenvietė. Čia platus viešbučių 
pasirinkimas – nuo jaukių ekonominės klasės 3 žvaigždučių, iki 
aukštos klasės viešbučių–klubų. Pastarieji turistus žavi erdviomis 
žaliomis teritorijomis ir puikiai išvystyta infrastruktūra. 

Kirišas
Pietinis Kemero priemiestis gali didžiuotis puikiais šiuolaikiškais 4-5 
žvaigždžių viešbučiais su smulkaus žvyro paplūdimiais. Kirišą nuo 
Kemero skiria uolėtas kalnas, besidriekiantis iki pat jūros. šis kalnas 
vilioja poilsiautojus nuostabiu vaizdu – iš čia atsiveria puiki Kemero 
gyvenvietės panorama. Kadangi Kemeras visai čia pat, pačiame 
Kiriše nėra pramogų, tik kelios parduotuvės ir barai. 

čamjuva
Nuostabi, gausiai apželdinta gyvenvietė. Turistai gali ilsėtis geruose 
3-4 žvaigždučių viešbučiuose, šalia kurių – smulkaus žvyro 
paplūdimiai. Poilsiaujantys šiame kurorte turi galimybę pėsčiomis 
pasiekti vieną  gražiausių vietovių šioje pakrantėje – Rojaus įlanką. 

Tekirova
Pati gražiausia gyvenvietė pietinėje Kemero kurorto dalyje. Nors 
visi Kemero kurortai garsėja kalnų peizažais, pušynais, skaidria 
jūra, tačiau Tekirova vadinamas šio regiono deimantu. Poilsiautojus 
pakeri nuostabi gamta, jaukūs smulkaus žvyro paplūdimiai bei 
nepriekaištingi viešbučiai. 

Kemeras tituluojamas vienu didžiausių jachtų uostų Turkijoje. 
Čia yra net 180 vietų patogiai įrengta prieplauka, aprūpinta visais 
būtiniausiais įrenginiais. Tad tiesiog būtina leistis į vienos dienos iškylą 
jachta. Mėgausitės žvejyba atviroje jūroje, maudynėmis, vaizdingais 
paplūdimiais.  

Pasivaikščiojimams rekomenduojame jaukų „Yoruk“ parką, nuo kurio 
atsiveria viso Kemero ir net Antalijos panorama (įėjimas 2 doleriai) bei 
„Moonlight“ parkas palei jūrą.

Jei išalksite, užsukite į „Lavash Kebab“ Kemere – skanu, sotu ir 
nebrangu. Na, o pasiturintys vietiniai mėgsta užkandžiauti „Pasha 
Kebab“ bei „Aspava“ restoranuose.

Naktinėtojams siūlome apsilankyti klubuose „Aura“ ir „Inferno“ bei 
populiariausiuose baruose „Kapriz“, „Captain Cook“ arba „Vegas“.

IšSKIRTINUMAS

KURORTO ZONOS

REKOMENDUOJAME

Kemeras

GIDAS 
REKOMENDUOJA
Ruošdamiesi vykti į Tahtali 
kalną, pasiimkite megztuką, net 
ir karštą vasaros dieną 2 km 
aukštyje gali būti vėsoka.

Ilsintis Kemere nepakilti į Tahtali arba dar Olympos vadinamą kalną 
būtų tikra nuodėmė. 2 365 m aukščio kalnas dominuoja regiono 
kraštovaizdžio fone, o nuo kalno viršūnėje įrengtos apžvalgos 
aikštelės atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai į Kemerą ir jo apylinkes. 
Į viršukalnę Jus užkels modernus, antras pagal aukštį Europoje 
keltuvas, kelionės ilgis – 4 350 m – vienas ilgiausių „kelių“ virš žemės. 
Visai netoli ir Olympos kaimelis, įkurtas III a. pr. m. e. ir buvęs piratų 
užuovėja. Nors miestuką sugriovė žemės drebėjimas, šiandien galima 
apžiūrėti jo bazilikos ir pirčių liekanas, gausybę antkapių ir sarkofagų.

Antikinis Faselio miestelis bei Beldibį supančios pušų giraitės taip 
pat turi būti įtrauktos į lankytinų vietų sąrašą. Visai netoliese Beldibio 
gyvenvietės yra ir Beldibi ola bei Goiniuko kanjonas. 
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Viešbutis: 75 km iki Antalijos oro uosto, 20 km iki Kemero miesto centro, ant jūros kranto. 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. Viešbučio Deluxe Venezia, Deluxe Capri bei Deluxe Portofino korpusuose yra: 273 Deluxe tipo standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 40 kv.m), 5 Deluxe tipo šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 70 kv.m), 17 triviečių Deluxe tipo numerių (maks. 3 asm., 63 kv.m), 7 
Deluxe Suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 80 kv.m), 2 Deluxe Major Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 175 kv.m). Club korpuse yra: 382 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 40 kv.m), iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. Vilose yra: 3 Deluxe Grand Villa tipo numeriai (maks. 9 asm., 380 
kv.m), 5 Deluxe Junior Villa tipo numeriai (maks. 6 asm., 230 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 813 51 00. Faks. +90 (242) 821 40 17. 

Interneto svetainė www.amaraworld.com

Amara Dolce Vita Luxury Ultra viskas įskaičiuota
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Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 10 restoranų (9 a la carte)
 ♦ 12 barų
 ♦ 5 atviri baseinai
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA, Wellness centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės (iki 
2000 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 5 baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas (nuo 
12 iki 16 metų)

Kemeras
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Viešbutis: 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: 80 standartinių Garden tipo numerių (maks. 2 asm. 20–23 kv.m), 42 šeimyniniai Garden tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 34–39 kv.m), 18 Garden Large tipo numerių (maks. 3 asm., 32-33 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, žvyro, platforma, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 814 69 79. Faks. +90 (242) 814 42 12. 

Interneto svetainė www.amaraworld.com

Amara Wing Resort Comfort Ultra viskas įskaičiuota
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Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 restoranai (6 a la carte)
 ♦ 8 barai
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA & Wellness centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir valymo 
paslaugos

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

Kemeras
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Viešbutis: 50 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Kemero miesto 
centro, Beldibio gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 1991 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 2-jų 
ir 3-jų aukštų vasarnamiai, kuriuose yra: 337 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 26–32 kv.m), iš jų 3 numeriai pritaikyti žmonėms su 
negalia, 51 šeimyninis numeris (maks. 4 asm., 39–45 kv.m), 11 Suite 
tipo numerių (maks. 3 asm., 45-55 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, 2 pirsai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 824 85 00. Faks. +90 (242) 824 80 52. 

Interneto svetainė www.amaraworld.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ SPA & Wellness 
centras

 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 
35 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 8 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 12 iki 16 metų)

Amara Club Marine Nature HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 75 km iki Antalijos oro uosto, 17 km iki Kemero miesto centro, 
Tekirovos gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 2010 metais. Viešbutis 
yra sudarytas iš 19 dviaukščių ir triaukščių vasarnamių. Viešbutyje 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), 166 Deluxe Pool tipo numeriai, 67 Deluxe Pool šeimyniniai 
numeriai, 6 Deluxe Pool Suite tipo numeriai, 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 813 55 55. Faks. +90 (242) 813 55 84. 

Interneto svetainė www.guralpremier.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 9 atviri baseinai
 ♦ 25 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 163 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ 13 teniso kortų
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 16 vandens kalnelių
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 3 vaikiški teniso kortai
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Gural Premier Tekirova Luxe viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 50 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Kemero centro, Beldibio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 2005 metais, 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. 
Pagrindiniame pastate yra: 872 standartiniai numeriai, 11 Suite tipo numerių, 
8 Jakuzzi tipo numeriai, 12 Grand Suite tipo numerių, 14 šeimyninių Suite tipo 
numerių, King Suite, Grand King Suite tipo numeriai. Terrace House tipo pastate 
yra 67 Terrace tipo šeimyniniai numeriai. Family Lake House tipo pastate yra 19 
šeimyninių Family Terrace Lake House tipo numerių, 19 Villa Lake House tipo 
numerių. VIP Deluxe komplekso zonoje yra: 18 Deluxe Villas tipo numerių, Deluxe 
Grand Villas, Deluxe Suite, Deluxe Jacuzzi, Deluxe, Presidential Villa tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro, 3 pirsai (1- tik VIP svečiams). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino:  skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 824 00 00. Faks. +90 (242) 824 97 55. 

Interneto svetainė www.rixos.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 13 restoranų (10 a 
la carte) 

 ♦ 18 barų 
 ♦ 10 atvirų baseinų 
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 11 vandens kalnelių 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ 16 konferencijų 
salių (iki 6000 asm.)

 ♦ futbolo aikštė 

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis (šalia Terrace 
House komplekso)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis 
 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ pirtis (SPA centre, 
pagrindiniame pastate)

 ♦ SPA centras
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini zoologijos 
sodas 

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 13 metų)

Rixos Sungate Luxe viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis:  75 km iki Antalijos oro uosto, 17 km iki Kemero miesto, Tekirovos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 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), 4 Deluxe Superior Suite tipo numeriai. B 
korpuse yra: 338 standartiniai numeriai, 2 Suite tipo numeriai, 14 Suite tipo 
šeimyninių numerių. Vasarnamiuose yra 96 šeimyniniai numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 821 40 32. Faks. +90 (242) 821 40 44. 

Interneto svetainė www.rixos.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 900 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini krepšinis
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 1 
iki 17 metų)

Rixos Tekirova Luxe viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt32

Viešbutis: 45 km iki Antalijos oro uosto, 9 km iki Kemero miesto centro, Goiniuko 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 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, Executive Suite, Junior 
Penthouse, Penthouse, King Suite tipo numeriai. Yra numerių pritaikytų žmonėms 
su negalia. Vilose yra: 12 Vogue Deluxe Villa tipo numerių, 15 Monte Carlo Villa tipo 
numerių, 15 Bali Villa tipo numerių, Premium Villa, California Villa tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, 2 pirsai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (242) 813 60 00. Faks. (242) 815 33 32. 

Interneto svetainė www.voquehotel.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (6 a la 
carte)

 ♦ 10 barų
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ konferencijų salė (iki 
650 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens 
kalneliai

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų, jaunuolių 
ir paauglių klubai 
(nuo 4 iki 15 metų) 

Vogue Hotel Avantgarde Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 48 km iki Antalijos oro uosto, 7 km iki Kemero miesto centro, 
2 km iki Goiniuko gyvenvietės, ant jūros kranto. Pastatytas 1996 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro du 5-ių aukštų 
pagrindiniai korpusai ir trys 2-jų aukštų vilos. Viešbutyje yra: 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 / smulkaus žvyro. Pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 815 22 44. Faks. +90 (242) 815 22 33 

Interneto svetainė www.majesty.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 konferencijų salės 
(iki 1500 asm.)

 ♦ futbolo aikštė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 

priemonės
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 7 metų)

 ♦ Topolino klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 13 iki 16 metų)

Majesty Mirage Park Resort Ultra viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt34

Viešbutis: 55 km iki Antalijos oro uosto, Kemero miesto centre, 
antroje linijoje, apie 100 m iki paplūdimio (per kelią). 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 rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 814 75 35. Faks. +90 (242) 814 75 40. 

Interneto svetainė www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ Wellness centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 
300 asm.)

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ diskoteka
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4-12 metų) 

Crystal De Luxe Resort&SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 25 km iki Kemero miesto 
centro, Beldibio miestelyje, ant jūros kranto. 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. Pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 824 97 97. Faks. +90 (242) 824 97 27. 

Interneto svetainė www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 200 asm.)

 ♦ internetas

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Crystal Flora Beach Resort HV-1 Ultra viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt36

Viešbutis: 62 km iki Antalijos oro uosto, 7 km iki Kemero miesto, Kirišo 
gyvenvietėje, 100 m iki paplūdimio (per kelią, yra požeminė perėja). 
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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 824 64 64. Faks. +90 (242) 824 56 36. 

Interneto svetainė www.daimahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (7 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 800 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo kursai
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 7 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

Daima Biz Resort Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 62 km iki Antalijos oro uosto, 7 km iki Kemero miesto, Kirišo 
gyvenvietėje, 100 m iki paplūdimio (per kelią, yra požeminė perėja). 
Pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 3 keturaukščiai 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 Type 2 tipo numeriai 
(maks.4+1 asm., 55 kv.m), 17 Large tipo numerių (maks 4 asm., 34 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 824 64 64. Faks. +90 (242) 824 56 36. 

Interneto svetainė www.daimahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (7 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 700 asm.)

 ♦ futbolo aikštė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonė

Už papildomą mokestį:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 7 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

Daima Resort Ultra viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt38

Viešbutis: 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. 3-jų ir 6-ių 
aukštų viešbučio pastatuose yra: 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, žvyro, pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 821 46 00. Faks. +90 (242) 821 46 09. 

Interneto svetainė www.palmariva.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 
120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

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

PR Club Saphire Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 75 km iki Antalijos oro uosto, 20 km iki Kemero 
miesto centro, netoli Tekirovos gyvenvietės, 350 m iki paplūdimio. 
Pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
Dviejuose 6-ių aukštų viešbučio pastatuose yra: 380 standartinių 
numerių (maks. 2+2 asm., 23 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +90 (242) 821 48 70. Faks. +90 (242) 821 44 24. 

Interneto svetainė www.palmariva.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 6 barai (vienas iš 
jų – PR Club Festival 
viešbutyje)

 ♦ 4 atviri baseinai 
(vienas iš jų - PR 
Club Festival 
viešbutyje)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai (vienas iš 
jų – PR Club Festival 
viešbutyje)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

PR Club Kaplan Ultra viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt40

Viešbutis: 45 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Kemero miesto centro, 
Beldibio gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų Main Building 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 Duplex šeimyninio tipo numeriai (maks. 4 
asm., 52–63 kv.m), 10 Duplex Suite tipo numerių (maks. 4 asm., 61-98 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 keturių kambarių Villa 
Saphire tipo numeriai, 5 dviejų aukštų Villa Ruby tipo numeriai.
Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 824 99 99. Faks. +90 (242) 824 95 51. 

Interneto svetainė www.akkahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 10 konferencijų salių 
(iki 1000 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (su 
vandens kalneliu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 7 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

Akka Antedon Hotel Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 62 km iki Antalijos oro uosto, 7 km iki Kemero miesto centro, 
Kirišo gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbučio pastatuose yra: 335 standartiniai 
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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 824 71 31. Faks. +90 (242) 824 68 80. 

Interneto svetainė www.akkahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Akka Alinda Hotel Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 45 km iki Antalijos oro uosto, 5 km iki Kemero miesto centro, ant 
jūros kranto. Atidarytas 1988 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 11-kos aukštų pagrindinis pastatas ir aštuoniasdešimt 
2-jų ir 3-jų aukštų Club tipo vasarnamių. Pagrindiniame Phaselis Hill pastate 
yra: 121 standartinis numeris (maks. 2+2 asm., 36-41 kv.m),1 Executive tipo 
numeris (maks. 3 asm., 50 kv.m), 2 dviejų kambarių Junior Suite tipo numeriai 
(maks.3+1 asm., 65 kv.m), 6 trijų kambarių King Suite tipo numeriai (maks. 
4+2 asm., 90 kv.m). 5 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 asm., 
50 kv.m). Club tipo vasarnamiuose yra: 306 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 20-35 kv.m), 30 Economy tipo numerių (maks. 2 asm., 15-20 kv.m), 22 
Beach tipo numeriai, 2 trijų kambarių Suite tipo numeriai, 2 dviejų kambarių 
Suite tipo numeriai. Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Yra pirsas, platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 815 16 31. Faks. +90 (242) 815 16 37. 

Interneto svetainė www.clubphaselis.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 6 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso inventorius
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų) 

Club Phaselis HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 65 km iki Antalijos oro uosto, 10 km iki Kemero miesto, 
Čamjuvos gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų 
pagrindinis pastatas ir 2-jų bei 3-ų aukštų vasarnamiai. Viešbutyje yra: 391 
standartinis numeris (maks. 2+1 asm., 23 kv.m), iš jų 6 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 82 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 35 kv.m), 41 dviejų lygių Duplex tipo numeris (maks. 4 asm., 43 kv.m), 
8 trijų kambarių Suite tipo numeriai (maks. 5 asm., 70 kv.m), 8 Superior tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 31 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 824 63 36. Faks. +90 (242) 824 63 46. 

Interneto svetainė www.marcopolo.com.tr

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte) 

 ♦ 8 barai
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ konferencijų salė 
(iki 500 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ 8 teniso kortai 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ diskoteka
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas 
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso kortų apšvietimas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Club Marco Polo HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 60 km iki Antalijos oro uosto, 5 km iki Kemero miesto, Čamjuvos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro du 4-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra: 327 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 18-25 kv.m), iš jų vienas 
numeris pritaikytas žmonėms su negalia, 12 vieno kambario Deluxe tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 31 kv.m), 34 vieno kambario Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 3+2 asm., 30-39 kv.m), 11 dviejų kambarių šeimyninių Suite 
tipo numerių (maks. 4+1 asm., 40-45 kv.m), 2 vieno kambario King Suite tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 76 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 824 51 07. Faks. +90 (242) 824 51 89. 

Interneto svetainė www.asdembeach.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte) 

 ♦ 6 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 5 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA, Wellness centras
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis
 ♦ biliardas
 ♦ mini futbolas 
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų) 

Hotel Asdem Beach Labada Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 60 km iki Antalijos oro uosto, Kemero mieste, ant jūros kranto. 
Pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 6-ių aukštų pastatas, septyniolika 2-jų aukštų Volendam 
House, du 2-jų aukštų Van Gogh House pastatai, Annex (Orange Gracht) 
pastatai. Viešbutyje yra: 453 Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 26 kv.m), 
11 dviejų kambarių šeimyninių numerių (maks. 5 asm., 52 kv.m), dviejų 
kambarių Honeymoon Suite tipo numeris, trijų kambarių Princess Maxima 
Suite numeris, vieno kambario Queen Beatrix Suite tipo numeris, 5 dviejų 
kambarių Dam Plaen Suite tipo numeriai, 17 dviejų kambarių Volendam House 
tipo numerių, 23 vieno kambario Orange Gracht tipo numeriai.
Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 814 72 00. Faks. +90 (242) 814 72 33. 

Interneto svetainė www.orangecounty.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA & Wellness 
centras

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 

sporto priemonės
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia (SPA 
centre)

 ♦ boulingas 
 ♦ biliardas
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Orange County Resort Hotel Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 70 km iki Antalijos oro uosto, 7 km iki Kemero centro, Čamjuvos 
miestelyje, ant jūros kranto. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro aštuoniasdešimt penki 2-jų ir 3-jų 
aukštų vasarnamiai ir Select kompleksas. Viešbutyje yra: 350 standartinių 
numerių (maks. 2+1 asm., 23 kv.m), 70 šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 
27 kv.m), 17 Suite tipo numerių (maks. 4+1 asm., 56 kv.m), 4 Duplex Suite 
tipo numeriai (maks. 6+1 asm., 117 kv.m), Simena Select Flat, Simena Select 
Villa, Presidential Villa tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro. Yra du pirsai. Skėčiai, 
gultai ir čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužinai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 824 51 11. Faks. +90 (242) 824 51 41. 

Interneto svetainė www.simenasunclub.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 8 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 
350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini golfas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ diskoteka
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso inventorius 
(už užstatą)

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Simena Sun Club HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 48 km iki Antalijos oro uosto, 7 km iki Kemero miesto, 
Goinuko 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 815 15 38. Faks. +90 (242) 815 15 37. 

Interneto svetainė www.hotellamer.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 180 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 

sporto priemonės
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ motorinės sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Hotel La Mer Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 55 km iki Antalijos oro uosto, Kemero mieste, ant jūros 
kranto. Viešbutis pastatytas 2003 metais. 6-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 339 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 25-36 kv.m), 
iš jų 5 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 24 dviejų aukštų 
šeimyniniai Duplex tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 48 kv.m), 14 Deluxe 
Suite tipo numerių (maks. 4 asm., 83 kv.m), 17 Superior tipo numerių 
(maks. 3+1 asm., 35-45 kv.m), Terrace Suite, King Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 814 31 00. Faks. +90 (242) 814 68 55. 

Interneto svetainė www.kemerresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 9 restoranai (8 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 9 konferencijų salės 
(iki 1000 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Kemer Resort Hotel Ultra viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 70 km iki Antalijos oro uosto, 17 km iki Kemero miesto centro, 
šalia Tekirovos gyvenvietės, ant jūros kranto. Pastatytas 1995 metais, 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro trisdešimt 3-jų ir 4-ių aukštų 
vasarnamių, kuriuose yra: 254 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 36 
kv.m), iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 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, pirsas, platforma. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 821 50 00. Faks. +90 (242) 821 50 47. 

Interneto svetainė www.marti.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 6 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslauga

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ 3 teniso kortai 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens sporto 

priemonė
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų) 

 ♦ mini zoologijos 
sodas

Marti Myra Hotel HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis:  50 km iki Antalijos oro uosto, Kemero mieste, ant jūros 
kranto. Pastatytas 2002 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 m. 
Viešbutis yra sudarytas iš keturaukščio pastato, kuriame yra 202 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 22 kv.m), 6 šeimyniniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 35 kv.m), 10 Suite tipo numerių (maks. 3+1 asm., 
25-35 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 814 66 70. Faks. +90 (242) 814 66 83. 

Interneto svetainė www.famehotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Fame Residence Kemer & SPA Luxe viskas įskaičiuota
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Kemeras

Viešbutis: 75 km iki Antalijos oro uosto, 17 km iki Kemero 
miesto centro, Tekirovos gyvenvietėje, 200 m iki paplūdimio. 
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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 821 45 45. Faks. +90 (242) 821 45 50. 

Interneto svetainė www.palmariva.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte*)

 ♦ 6 barai (4 iš jų*)
 ♦ 4 atviri baseinai (3 
iš jų*)

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ aerobika*
 ♦ tinklinis*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai*

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas*
 ♦ žaidimų aikštelė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)*

Viešbutis: 40 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Kemero miesto 
centro, Beldibio gyvenvietėje, paplūdimys – per kelią (yra požeminė 
perėja). Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 
metais. Viešbučio pastatuose yra 209 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 21 kv.m), 52 šeimyniniai numeriai (maks. 3 asm., 
30 kv.m), 12 Junior Suite tipo numerių (maks. 3+1 asm., 35 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 824 80 48. Faks. +90 (242) 824 80 49. 

Interneto svetainė www.palmariva.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai (2 a la carte)
 ♦ 3 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

PR Club Festival Ultra viskas įskaičiuota

PR Club Belpinar Ultra viskas įskaičiuota

*PR Club Kaplan viešbutyje
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Viešbutis: 72 km iki Antalijos oro uosto, 20 km iki Kemero miesto 
centro, Tekirovos gyvenvietėje, ant jūros kranto. 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 – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 821 56 30. Faks. +90 (242) 821 56 42. 

Interneto svetainė www.ambienteotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 
120 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 

sporto priemonės
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 55 km iki Antalijos oro uosto, 600 m iki Kemero miesto 
centro, 250 m iki paplūdimio (per kelią). 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*

Tel. +90 (242) 814 47 57. Faks. +90 (242) 814 18 78. 

Interneto svetainė www.kemerdreamhotel.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Ambiente Hotel Viskas įskaičiuota

Kemer Dream Hotel Viskas įskaičiuota

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 

priemonės
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Viešbutis: 65 km iki Antalijos oro uosto, 8 km iki Kemero miesto, 
Čamjuvos gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 1995 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbučio pastatuose yra 
142 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 22 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +90 (242) 824 62 96. Faks. +90 (242) 824 66 54. 

Interneto svetainė www.larissahotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

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

Viešbutis: 41 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Kemero miesto, 
Beldibio gyvenvietėje, apie 150 m iki paplūdimio (per kelią). 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, 
rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai ir čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 824 82 07. Faks. +90 (242) 824 97 92. 

Interneto svetainė www.larissahotels.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas 
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo kabinetas 
 ♦ seifas (registratūroje) 

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

Larissa Club Akman Park Viskas įskaičiuota

Larissa Hotel Viskas įskaičiuota

Kemeras
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Viešbutis:  65 km iki Antalijos oro uosto, 10 km iki Kemero 
miesto, ant jūros kranto. Pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio pastatuose yra 90 
standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 21 kv.m), 1 numeris 
pritaikytas žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje 
nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 824 65 00. Faks. +90 (242) 824 65 02. 

Interneto svetainė www.halduns.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas(už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 
30 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 65 km iki Antalijos oro uosto, 10 km iki Kemero miesto 
centro, Čamjuvos gyvenvietėje, 300 m iki paplūdimio. Pastatytas 
2002 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 92 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
16-32 kv.m), 6 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai (2 uždari 
miegamieji, maks 4 asm., 34 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, žvyro. Paplūdimyje yra baras. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 824 58 65. Faks. +90 (242) 824 58 66. 

Interneto svetainė www.blauhimmelotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 
100 asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Haldun’s Beach Club Viskas įskaičiuota

Blauhimmel Hotel Viskas įskaičiuota

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
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Viešbutis: 65 km iki Antalijos oro uosto, 10 km iki Kemero miesto, 
Čamjuvos gyvenvietėje, 150 m iki paplūdimio. Pastatytas 2004 
metais. 5-ių aukštų viešbučio pagrindiniame pastate ir Anex 
pastate yra 94 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 20-24 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 824 75 25. Faks. +90 (242) 824 70 11. 

Interneto svetainė www.stellahotelkemer.info

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vandens kalnelis 
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 62 km iki Antalijos oro uosto, 7 km iki Kemero 
miesto, Kirišo gyvenvietėje, apie 250 m iki nuosavo paplūdimio. 
Atidarytas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 135 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 20-24 kv.m). Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 824 62 26. Faks. +90 (242) 824 62 27. 

Interneto svetainė www.grandmiramorhotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Stella Hotel Viskas įskaičiuota

Grand Mir’amor Hotel Viskas įskaičiuota

Kemeras
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Antalijos regionas

ANTALIJA
MĖGAUKITĖS PAPLūDIMIAIS DIDMIESČIO RITMU

lara SMėLIO PAPLūDIMIAI.

ADRIANO VARTAI – VIENAS SENIAUSIų 
MIESTO PAMINKLų.

ANTALIJOS SENAMIESTIS Kaleiči 
RAJONE – žAVUS IR GYVAS.

TURGUS PILNAS EGZOTINIų VAISIų, 
SALDUMYNų IR PRIESKONIų.

GARSIOJI ANTALIJOS DISKOTEKA 
„DISCO MAXIM“.

Užburiantis grožis: tiesiai į jūrą 
virstantys krioklio purslai
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Oro uostas

Autobusų stotelė

Viduržemio jūros vakarinėje dalyje tęsiasi viena gražiausių Turkijos 
pakrančių, vadinama Turkijos Rivjera. Vienas didžiausių šio regiono 
bei šalies miestų ir vienas populiariausių Turkijos Rivjeros kurortų 
yra Antalijos miestas. Apie 200 km ilgio Antalijos pakrantė nusėta 
nuostabiais paplūdimiais, bananų plantacijomis ir citrusinių vaisių 
sodais. Akį Antalijoje traukia už miesto baltuojančios Tauro kalnų 
viršūnės, vaizdingos uolos ir bangų skalaujami tarpekliai pajūryje. 

Pusmėnulio formos Antalijos įlanka ties kurortu – viena iš geriausių 
šalyje nardymo vietų.
Antalijos pakrantė – viena iš ekologiškai švariausių vietų pasaulyje! 
Per metus čia būna apie 300 saulėtų dienų, todėl maudymosi sezonas 
trunka nuo gegužės iki lapkričio mėn. Sakoma, kad Antalijoje metų 
laikai egzistuoja tik kalendoriuje, nes realybėje karaliauja tik du 
sezonai – pavasaris ir vasara. Antalijoje vasaros karštos, net ir rudenį 
čia dar vasariškai šilta.

Antalijos miesto įkūrėju laikomas Pergamo karalius Atalas II (159-
138 m. pr. Kr.). Pasakojama, kad jis įsakė surasti tokią vietą, kuri būtų 
panaši į Rojų žemėje. Po ilgų ieškojimų pavaldiniai surado vietą, kur 
driekėsi smėlėti paplūdimiai, žaliavo spygliuočių miškai ir bangavo 
skaidri žydra jūra. Apžiūrėjęs šias grožybes, karalius sušuko: „Iš 
tiesų, aš atradau Rojų!“. šį kraštą Atalas II pavadino Pamfilija arba 
„visų tautų rojumi“, o miestas, kuris buvo įkurtas gražiausioje 
krašto vietoje, prie jūros, karaliaus garbei pavadintas Atalija. Valdant 
Atatiurkui Atalija buvo pervadinta Antalija.

Antalijos centras
Pakrantės čia uolėtos ir stačios, todėl nuo viešbučių, kurie įsikūrę 
viršuje, iki paplūdimių–platformų veda statūs laiptai. 

Konjalti
Stambaus balto žvyro miesto paplūdimys, šalia kurio rikiuojasi 
nemažai ekonominės klasės viešbučių. Juos su malonumu renkasi 
jaunimas, kuriam patogu būti netoli nuo pasilinksminimo vietų.

lara
Rajonas Antalijos rytuose su nuostabiais smėlio paplūdimiais. Čia 
nuolat vienas po kito atsidaro nauji, dideli, prašmatnūs ir puikiai 
įrengti viešbučiai. Aplink juos pramogų ar pėsčiųjų promenadų dar 
nėra, tačiau svečių patogumui įvairiausių pramogų bei parduotuvėlių 
gausu pačiuose viešbučiuose.

Kundu
Elitinis rajonas, besidriekiantis į rytus nuo Lara rajono. Puikūs 
didžiuliai smėlio paplūdimiai bei tik 5 žvaigždučių viešbučiai, skirti 
ramaus poilsio mėgėjams bei šeimoms.

Pasivaikščiokite senas istorijas pasakojančiomis vietoms. Kas tik 
negyveno šiame nuostabaus grožio Antalijos regione... Bizantiečiai, 
mongolai, seldžiukai, italai lankė šį kraštą su ginklais rankose ir 
paliko po žiupsnelį savų istorijų, kurios išliko iki šių dienų. Laiko ir 
karų nesunaikinta išliko sena tvirtovės siena ir virš miesto kylantis 
neįprastas 37 metrų aukščio minaretas, statytas XIII amžiuje. 
Vienas seniausių miesto paminklų – Adriano vartai, pastatyti Romos 
imperatoriaus Adriano, aplankiusio miestą 130 m., garbei. Dar vienas 
įdomus architektūros statinys – „Nupjautasis minaretas“, kurio 
viršūnę nukirto žaibas. 

Pasišokti užsukite į diskotekas „Disco Maxim“, „Club Antalya“, 
„Olympus“, „Discoland“. Pastaroji yra įsikūrusi vandens pramogų 
parke „AquaLand“ (jame ir nakties metu veikia vandens kalneliai). 

šeimoms su vaikais rekomenduojame neaplenkti vandens pramogų 
parko „Atlantis“, pramogų parko „Beach Park“, zoologijos sodo, 
atrakcionų parko „Luna Park“ bei delfinariumo. 

Ramiems pasivaikščiojimams siūlome Atatiurko ir Karalioglu parkus.

Net ir žiemą Antalija žavinga.

VIETA

LEGENDA

Antalija

KURORTO ZONOS

REKOMENDUOJAME

GIDAS REKOMENDUOJA
Apsistoti Antalijoje rekomenduojame negalintiems nei 
dienos be didmiesčio pulso, bet norintiems pasimėgauti 
kokybiškais paplūdimiais. Prekybos centrai, modernūs 
klubai, daugybė kavinukių, turgūs – Antalija gali pasiūlyti 
viską, ko geidžia didmiesčių gyvenimą dievinantys turistai. 
Nenusivils ir mėgstantys lankyti istorines vietas. Antalija 
– spalvingas, smagus šiuolaikinis kurortas, nepraradęs ir 
senovinio žavesio. šio miesto istorija susijusi su daugybe 
mitų ir dingusių civilizacijų paslapčių. Juk kadaise tai buvo 
vienas svarbiausių Romos imperijos centrų.
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Viešbutis: 15 km iki Antalijos oro uosto, 25 km iki Antalijos miesto centro, ant 
jūros kranto. Pastatytas 2009 metais. Anatolian Wing komplekse yra: 25 Anatolian 
Premium tipo numeriai, 138 Anatolian Superior tipo numeriai, Grand Hamam Room, 
Anatolian Grand Deluxe Duplex Type1 Room, Anatolian Grand Deluxe Duplex Type2 Room, 
Anatolian Grand Junior Suite, Anatolian Presedental Suite tipo numeriai; 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 Grand Deluxe Duplex Type2 Room, European Presidential 
Suite tipo numerių. Dolmabahce Wing komplekse yra: 16 Dolmabahce Premium tipo 
numerių, 16 Dolmabahce Deluxe tipo numerių, Executive Suite, Dolmabahce Junior Suite, 
Royal Suite tipo numeriai. Garden Suite komplekse yra: 30 Garden Suite tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 310 41 00. Faks. +90 (242) 431 26 84. 

Interneto svetainė www.mardanpalace.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (7 a la 
carte)

 ♦ 11 barų
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ Thalasso centras
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 2 pokylių salės (iki 
1200 asm.)

 ♦ 17 konferencijų salių 
(iki 35 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos
 ♦ boulingas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Mardan Palace Luxe viskas įskaičiuota
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Antalija

Viešbutis: 10 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto. Pastatytas 2003 metais. Viešbučio kompleksą sudaro 
2-jų, 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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai (pakeitimas – už papildomą mokestį) – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 352 02 02. Faks. +90 (242) 352 20 00. 

Interneto svetainė www.titanic.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 12 konferencijų 
salių (iki 1200 asm.)

 ♦ futbolo aikštė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Titanic Deluxe Beach & Resort 
Hotel

Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 10 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto. 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: nuosavas, smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 320 07 07. Faks. +90 (242) 320 07 77. 

Interneto svetainė www.delphinhotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (7 a la 
carte)

 ♦ 16 barų
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA, Thalasso centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 650 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

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

Delphin Imperial Ultra viskas įskaičiuota
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Antalija

Viešbutis: 11 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Antalijos miesto, 
ant jūros kranto. 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: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 352 25 52. Faks. +90 (242) 352 25 51. 

Interneto svetainė www.delphinpalace.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (7 a la 
carte)

 ♦ 12 barų
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA, Thalasso 
centras

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 650 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini futbolas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 

priemonės
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 16 metų)

Delphin Palace Deluxe Collection Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 11 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra: 387 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 26-30 kv.m), 58 
šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 asm., 47 kv.m), 1 Honeymoon Suite tipo 
numeris (maks. 2 asm., 100 kv.m), 1 King Suite tipo numeris (maks. 4 
asm., 85 kv.m), 1 Presidental Suite tipo numeris (maks. 4 asm., 108 kv.m). 
Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 352 03 52. Faks. +90 (242) 352 03 62. 

Interneto svetainė www.delphindiva.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (7 a la 
carte)

 ♦ 11 barų
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA, Thalasso centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 800 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 14 metų)

 ♦ atrakcionų parkas

Delphin Diva Premiere Ultra viskas įskaičiuota



63

Antalija

Viešbutis: 15 km iki Antalijos oro uosto, 25 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto. 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, smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 431 21 21. Faks. +90 (242) 431 24 44. 

Interneto svetainė www.ichotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (6 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 5 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 800 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

IC Hotels Green Palace Luxe viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 8 km iki Antalijos oro uosto, 10 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 352 00 11. Faks. +90 (242) 352 00 55. 

Interneto svetainė www.rixos.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 12 konferencijų salių 
(iki 1500 asm.)

 ♦ 3 futbolo aikštės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis
 ♦ 6 teniso kortai
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 3 vandens 
kalneliai

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Rixos Lares Luxe viskas įskaičiuota
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Antalija

Viešbutis: 15 km iki Antalijos oro uosto, 17 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2005 metais. 10-ties aukštų 
viešbučio pastate yra: 405 Superior tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
36 kv.m), 20 dviejų kambarių Junior Suite tipo numerių (maks 4 
asm., 70 kv.m), 40 dviejų kambarių Duplex tipo šeimyninių numerių 
(maks 4 asm., 48 kv.m), King Suite tipo numeriai, yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 352 25 00. Faks. +90 (242) 352 25 18. 

Interneto svetainė www.stonegrouphotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte) 

 ♦ 8 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Royal Wings Hotel Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 15 km iki Antalijos oro uosto, 11 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto. 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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 352 21 21. Faks. +90 (242) 351 21 09. 

Interneto svetainė www.miracleotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 2 futbolo aikštės
 ♦ konferencijų salė (iki 
1200 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
8 metų)

 ♦ jaunuolių klubas (nuo 9 
iki 11 metų)

 ♦ paauglių klubas (nuo 12 
iki 16 metų)

Miracle Resort Hotel Ultra viskas įskaičiuota
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Antalija

Viešbutis: 9 km iki Antalijos oro uosto, 12 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto. 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 numeriai 
(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, smėlio, platforma, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 349 34 34. Faks. +90 (242) 349 34 54. 

Interneto svetainė www.clubhotelsera.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 8 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ konferencijų salės 
(iki 480 asm.) 

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas 
 ♦ teniso kortų apšvietimas 
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Club Hotel Sera Ultra viskas įskaičiuota
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Antalijos regionas

BELEKAS
TURKIJOS GOLFO SOSTINĖ

aspenDos TEATRAS – VISAI šALIA BELEKO.

NACIONALINIS Kopriuliu KANJONO 
PARKAS, DAR VADINAMAS „PAUKščIų 
ROJUMI“.

7 GOLFO AIKšTYNAI – PUIKI PROGA IšMOKTI 
žAISTI GOLFą.

SPA CENTRAI - MASAžAI, VITAMINų BARAI, 
MUZIKINė MEDITACIJA, KVAPų TERAPIJA...

AUKSASPALVIAI VIDURžEMIO JūROS 
PAPLūDIMIAI.

Visus pasaulinius standartus 
atitinkantys golfo aikštynai
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Belekas įsikūręs apie 30 km į rytus nuo Antalijos. Kvepiantys pušynai 
ir puikūs smėlio paplūdimiai – aplinka tiesiog sutverta tobuloms 
atostogoms. Kažkada buvusi tuščia stepė, XIX amžiuje sultono 
Abdulazio paliepimu buvo apsodinta pušimis bei eukaliptais. Ir tik po 
šimtmečio, suvešėjus gausiai augalijai, buvo pastebėtas ir įvertintas 
Beleko gamtos grožis. 

šis kurortas – vienas didžiausių golfo centrų Turkijoje. Visus 
pasaulinius standartus atitinkantys Beleko golfo aikštynai traukia šio 
žaidimo mėgėjus ištisus metus, netgi žiemą. Vasarą į kurortą plūsta 
daugybė turistų iš įvairių pasaulio šalių, o žiemą pailsėti, pasigydyti ir 
pasiruošti ateinančiam sezonui atvažiuoja žymūs sportininkai.

VIETA

Belekas

Beleko kurorto statytojams buvo keliama užduotis sukurti naują 
kurortą neiškertant nė vieno medžio, nepakeičiant kraštovaizdžio, 
nesugadinant nė menkiausio paplūdimių plotelio, kuriuose iki šiol 
gyvena ir dauginasi vėžliai Caretta caretta. Užduotis įvykdyta subtiliai 
ir meniškai, o miesto simboliu tapo vėžlys, kurio statulos puošia visą 
kurortą įvairiausiose vietose. 

ĮDOMUS FAKTAS

Belekas išsiskiria nauja elitinio poilsio koncepcija: modernumas, 
komfortas, ekologija, elitinė publika, išskirtinės pramogos. Beveik 
visi viešbučiai ir jų kompleksai yra 5 žvaigždučių. 
32 aukštos klasės viešbučiai demonstruoja išskirtinį Turkijos 
svetingumo veidą. Viešbučiuose gausu SPA centrų, siūlančių kūno 
gražinimo ir sveikatinimo procedūras, taip pat įvairių sportinių 
užsiėmimų. Daugelis viešbučių sujungti tarpusavyje takeliais ar 
takais, kurie skirti jodinėti žirgais.
Beleko viešbučiai veikia ir žiemą. šaltuoju metų laiku čia treniruojasi 
bei ilsisi sportininkai iš įvairių šalių.

Apylinkėse nėra kalnų, o tai sąlygoja unikalų mikroklimatą – šiltus, 
ilgus ir šviesius pavasario ir vasaros vakarus bei lengvą vėjelį dienos 
metu.

Būtinai aplankykite visai šalia Beleko esančių senųjų antikinių 
miestų – Pergės ir Selgės griuvėsius bei didžiulį  Aspendos amfiteatrą. 
Klasikinės muzikos mėgėjai tiesiog privalo pamatyti operos ir baleto 
festivalius, kurie kasmet rengiami senajame Aspendos amfiteatre. 

Atraskite laiko nuvykti į nacionalinį Kopriuliu kanjono parką, dar 
vadinamą „Paukščių rojumi“. Tai apie 500 ha ploto nuostabus kiparisų 
bei eukaliptų miškas, kuriame tarpsta apie 574 įvairiausių rūšių 
augalų ir 109 paukščių rūšys. Gal pavyks išvysti Beleko simboliu 
vadinamą pelėdą Tyto alba. 
Labai svarbi „Religijų medžiu“ vadinama vieta, kur viena šalia kitos 
stovi bažnyčia, mečetė ir sinagoga. Jų buvimas greta rodo turkų 
toleranciją kitų religijų atžvilgiu.

Nuvykite prie Manavgato upės aplankyti krioklių.

VIEšBUČIAI

KLIMATAS

REKOMENDUOJAME

GIDAS 
REKOMENDUOJA
Beleke golfą Jūs galite žaisti 
12 mėnesių, 365 dienas per 
metus.
Patyrusių žaidėjų laukia 
vieni didžiausių „Faldo Golf“ 
laukai – 27 duobučių bei 
tarptautinius čempionatus 
rengiatys „Tat“ golfo laukai su 
18 duobučių.
Norintys išmokti šio žaidimo 
paslapčių taip pat drąsiai 
gali vykti į pasirinktus golfo 
laukus, pavyzdžiui, „Dunes“ 
arba „Carya“.

Beleko simbolis – 
pelėda Tyto alba
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Viešbutis: 40 km iki Antalijos oro uosto, 50 km iki Antalijos miesto, 5 km 
iki Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto. 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, 9 Superior Villa tipo numeriai. 
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 (1 VIP svečiams). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 710 20 00. Faks. +90 (242) 710 19 19. 

Interneto svetainė www.rixos.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 9 restoranai (8 a la 
carte)

 ♦ 11 barų
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 1400 asm.)

 ♦ 2 futbolo aikštės

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ paplūdimio futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ 10 teniso kortų
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ verslo centras

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens 
kalneliai

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų, jaunuolių 
ir paauglių klubai 
(nuo 4 iki 18 metų)

Rixos Premium Belek Luxe viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 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, 31 Junior Suite tipo numeris, Suite, King Suite tipo numeriai. 
Garden tipo komplekse yra: 64 standartiniai numeriai, 48 Junior Suite tipo 
numeriai. Vilose yra: 24 Villa tipo numeriai, 18 Executive Villa tipo numerių, 
71 Gloria Suite šeimyninis numeris, 4 Owner Villa tipo numeriai. Yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 710 06 00. Faks. +90 (242) 715 15 25. 

Interneto svetainė www.gloria.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 8 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 16 konferencijų 
salių (iki 1200 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ nuvežimas iki golfo laukų

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ golfas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 5 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ kūdikių klubas (nuo 1 
iki 3 metų)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ paauglių klubas (nuo 
12 iki 17 metų)

 ♦ mini zoologijos sodas

Gloria Golf Resort Luxe viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt72

Viešbutis: 40 km iki Antalijos oro uosto, 50 km iki Antalijos miesto centro, 
7 km iki Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 2007 
metais. Viešbučio pastatuose yra: 202 Superior tipo numeriai (maks. 2+1(0-
6 m.) asm., 39 kv.m), 52 Laguna Superior tipo numeriai (maks. 2+1 (0-6 
m.) asm., 39 kv.m), Serenity Suite, King Suite tipo numerių. Dviejų ir trijų 
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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 710 23 00. Faks. +90 (242) 710 23 23. 

Interneto svetainė www.gloria.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 9 barų
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nuvežimas iki golfo laukų
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ golfas 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ kūdikių klubas 
(nuo 1 iki 3 metų)

 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Gloria Serenity Resort Luxe viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 38 km iki Antalijos oro uosto, 46 km iki Antalijos miesto centro, 7 km iki 
Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pastatas ir trys 3-jų 
aukštų Annex korpusai. Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 144 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 25 kv.m), 22 Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 36 kv.m), 26 Suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 40 kv.m), Deluxe Suite, King 
Suite tipo numerių. Annex tipo pastate yra 70 šeimyninių Suite tipo numerių (maks. 
4 asm., 40 kv.m). Gloria Select vilose yra: 10 dviejų aukštų Select Villa tipo numerių 
(maks. 4+1 asm., 80 kv.m), 1 Presidential Villa tipo numeris (maks. 9+2 asm., 1000 
kv.m). Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242)710 05 00. Faks. +90 (242) 710 05 55. 

Interneto svetainė www.gloria.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Thalasso centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 futbolo aikštės
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 650 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ nuvežimas iki golfo 

laukų
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ golfas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Gloria Verde Resort Luxe viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt74

Viešbutis: 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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 710 11 00. Faks. +90 (242) 710 11 30. 

Interneto svetainė www.clubmegasaray.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (6 a la 
carte)

 ♦ 9 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 
350 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens 
kalneliai

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 8 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 9 iki 14 metų)

Club Mega Saray HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pagrindinis 
pastatas ir vasarnamiai. Viešbutyje yra: 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*

Tel. +90 (242) 710 26 00. Faks. +90 (242) 715 44 17. 

Interneto svetainė www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 550 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ masažas
 ♦ golfas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Crystal Tat Beach Golf Resort & SPA Ultra viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt76

Viešbutis: 40 km iki Antalijos oro uosto, 50 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto. 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 – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 731 10 50. Faks. +90 (242) 731 10 80. 

Interneto svetainė www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ konferencijų salė (iki 
430 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ boulingas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 16 metų)

Crystal Family Resort & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 40 km iki Antalijos oro uosto, 50 km iki Antalijos miesto centro, 
400 m iki paplūdimio. 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai. Transportas iki 
paplūdimio - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 731 07 43. Faks. +90 (242) 731 07 42. 

Interneto svetainė www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 8 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ boulingas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Crystal Paraiso Verde Resort Ultra viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt78

Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 
2 km iki Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto. 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, pirsas. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 710 22 00. Faks. +90 (242) 715 27 75. 

Interneto svetainė www.elaresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 9 restoranai (8 a la 
carte) 

 ♦ 12 barų 
 ♦ 5 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 5 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 800 asm.) 

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas 
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ boulingas 
 ♦ teniso kortų apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 1 
iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

Ela Quality Resort Luxe viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 
2 km iki Beleko miesto, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 8-ių aukštų pastatas ir 2-jų aukštų korpusai. 
Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 439 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 42–50 kv.m), 10 Executive Sea View tipo numerių (maks. 3 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 
Turkuaz, Lake Villas Saphir / Amber, Lake Houses Lapis tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 710 16 00. Faks. +90 (242) 715 33 53. 

Interneto svetainė www.corneliaresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 10 restoranų (9 a la 
carte) 

 ♦ 10 barų 
 ♦ 5 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 6 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA, Wellness 
centras

 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ 7 konferencijų salės 
(iki 1700 asm.)

 ♦ 3 futbolo aikštės
 ♦ internetas

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ boulingas 
 ♦ biliardas 
 ♦ golfas
 ♦ golfo pamokos
 ♦ 8 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso kortų apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ atrakcionų parkas 
 ♦ kūdikių, vaikų, 
jaunuolių ir 
paauglių klubai (0 
iki 17 metų)

Cornelia Diamond Golf 
Resort & SPA

Luxe viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt80

Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 
1 km iki Beleko miesto, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 2006 metais, 
paskutinį kartą dalinai atnaujintas 2011 metais. Pagrindiniame pastate yra: 10 
Single Design tipo numerių (maks. 1 asm., 34 kv.m), 406 Design tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 64 kv.m), 10 trijų kambarių šeimyninių numerių (maks. 3+1 
asm., 120 kv.m), 20 dviejų kambarių šeimyninių Suite tipo numerių (maks. 4 
asm., 128 kv.m), Executive Suite, Adam & Eve Suite, Corner Suite tipo numerių. 
Vilų komplekse yra: 3 standartinės vilos (maks. 4 asm., 188 kv.m), 6 vieno 
kambario Garden Design tipo numeriai, 6 dviejų kambarių Design Villa tipo 
numeriai, 11 trijų kambarių Deluxe Villa tipo numerių, Eve Residence, Garden 
Residence, Executive Residence ir Presidental tipo vilos.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas, paplūdimio baras. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 710 14 00. Faks. +90 (242) 710 14 24. 

Interneto svetainė www.adamevehotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 9 restoranai (8 a la 
carte)

 ♦ 11 barų
 ♦ 7 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 16 konferencijų salių 
(iki 2100 žmonių)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ boulingas
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens 
kalneliai

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Adam & Eve Hotels Ultra viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto 
centro, 1 km iki Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto. Pastatytas 1997 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 715 16 00. Faks. +90 (242) 715 14 39. 

Interneto svetainė www.quralpremier.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 7 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ SPA centras

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio 

tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 

renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mažylių klubas 

   (nuo 4 iki 6 metų)
 ♦ vaikų klubas (nuo 7 iki 9 metų)
 ♦ paauglių klubas (nuo 10 iki 
12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas (nuo 13 iki 
17 metų)

Gural Premier Belek HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 
1 km iki Beleko miesto, ant jūros kranto. Pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas, keletas korpusų ir vilos, kuriose yra: 250 Suite 
tipo numerių (maks. 3 asm., 80 kv.m), 19 šeimyninių Laguna tipo numerių (2 
uždari miegamieji, maks. 4 asm., 100 kv.m), 10 dviejų kambarių šeimyninių 
numerių (2 uždari miegamieji, maks. 4 asm., 100 kv.m), Laguna Duplex Suite, 
Maxx Royal Suite, King Suite, Terrace Family Suite tipo numeriai. Vilose yra: 
6 Maldive Villas tipo numeriai, 4 Albatross Villa tipo numeriai, 20 Albatross 
Deluxe Villa tipo numerių, 1 Presidential Villa tipo numeris.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio ir žolės dangos, pirsas. Paplūdimyje yra baras – 
nemokamai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 715 38 00. Faks. +90 (242) 715 38 06. 

Interneto svetainė www.maxxroyal.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 15 barų
 ♦ 5 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 11 vandens kalnelių
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 23 konferencijų salės 
(iki 1900 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ boulingas
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ kūdikių klubas (nuo 
1 iki 3 metų)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 13 iki 17 metų)

Maxx Royal Belek Golf & SPA Luxe viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 40 km iki Antalijos miesto centro, apie 
2 km iki Beleko miesto ant jūros kranto. Pastatytas 2007 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro trys 5-ių, 6-ių, 7-ių aukštų 
pastatai ir dvidešimt septyni 2-jų aukštų vasarnamiai. Pagrindiniame pastate 
yra: 180 standartinių numeriai (maks. 3 asm., 32 kv. m), 26 dviejų kambarių 
šeimyniniai numeriai (maks. 5 asm., 39 kv. m), 2 trijų kambarių King Suite tipo 
numeriai ( maks. 6 asm., 125 kv. m), 28 Deluxe tipo numeriai (maks. 2 asm., 
30 kv.m). A Land View pastate yra: 208 standartiniai  numeriai (maks. 3 asm., 
32 kv.m), 6 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai.  Vasarnamiuose yra: 38 
standartiniai numeriai, 28 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, 2 pirsai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 710 25 00. Faks. +90 (242) 715 33 75. 

Interneto svetainė www.voyageotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 10 restoranų (8 a la 
carte) 

 ♦ 12 barų 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės 
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 810 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis 
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens sporto 

priemonės
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas 
 ♦ boulingas
 ♦ golfas
 ♦ teniso kortų apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ vaikų, jaunuolių, 
paauglių klubai (nuo 
4 iki 15 metų)

Voyage Belek Golf&SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 40 km iki Antalijos miesto centro, 2 km 
iki Beleko gyenvietės, ant jūros kranto. Pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
4-ių aukštų pagrindinis pastatas, 3-jų aukštų Pool korpusas, 4-ių aukštų Family 
korpusas ir vieno aukšto vasarnamiai. Pagrindiniame pastate yra: 353 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 36 kv. m), Deluxe Suite, Suite, Duplex Suite, Coconut 
Duplex Suite, Honeymoon Suite, Queen Suite, King Suite ir Penthouse Suite tipo 
numeriai. Family pastatų komplekse yra: 40 šeimyninių numerių (maks. 4+2 asm., 
72 kv. m), 2 šeimyniniai Suite tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 83 kv.m). Pool pastatų 
komplekse yra: 40 standartinių Pool tipo numerių (maks. 2+1 asm., 36 kv.m). 
Vasarnamiuose yra: Ginger, Mint, Safran, Susam tipo numeriai.
Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino:  skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 715 35 35. Faks. +90 (242) 715 21 97. 

Interneto svetainė www.spice.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ futbolo aikštė
 ♦ konferencijų salė (iki 
1000 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 16 
metų)

Spice Hotel & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 29 km iki Antalijos oro uosto, 39 km iki Antalijos miesto centro, ant 
jūros kranto. 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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 725 40 51. Faks. +90 (242) 725 40 71. 

Interneto svetainė www.adora.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ 4 futbolo aikštės
 ♦ 12 konferencijų 
salių (iki 1000 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ golfas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Adora Golf Resort Hotel Ultra viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt86

Viešbutis: 33 km iki Antalijos oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 3 km 
iki Beleko miesto centro, ant jūros kranto. 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, 4 apartamentiniai 
numeriai. Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 710 02 00. Faks. +90 (242) 715 25 15. 

Interneto svetainė www.maritim.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 11 barų
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ 3 uždari baseinai
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 23 konferencijų salės 
(iki 2575 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 7 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 13 iki 17 metų)

Maritim Pine Beach Resort Ultra viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 35 km iki Antalijos oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 3 
km iki Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 715 14 50. Faks. +90 (242) 715 14 54. 

Interneto svetainė www.letooniaresorts.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranas (3 ala 
carte)

 ♦ 10 barų
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 2 vandens kalneliai 
 ♦ kirpykla 
 ♦ gydytojo kabinetas 
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 900 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ biliardas 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ 4 teniso kortai 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 

priemonės
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ golfas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (4 – 10 
metų) 

 ♦ jaunimo klubas (10-
17 metų) 

Letoonia Golf Resort HV-1 Luxe viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 40 km iki Antalijos oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto. Atidarytas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
keturi 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 289 standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 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, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 731 10 00. Faks. +90 (242) 731 11 31. 

Interneto svetainė www.verahotelmare.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 4 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ SPA centras 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salės (iki 
280 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ sukūrinė vonia
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas 
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ boulingas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 17 metų)

Vera Club Hotel Mare Ultra viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 30 km iki Antalijos oro uosto, 40 km iki Antalijos miesto centro, 
6 km iki Kadrijos gyvenvietės, ant jūros kranto. 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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 725 41 02. Faks. +90 (242) 725 42 68. 

Interneto svetainė www.ichotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ SPA, Wellness 
centras

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ 6 konferencijų salės 
(iki 750 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ futbolo aikštė (7 km nuo 
viešbučio)

 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 7 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 8 iki 12 metų)

IC Hotels Santai Family Resort Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 40 km iki Antalijos oro uosto, 11 km iki Serik miestelio, ant 
jūros kranto. Pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro septyni 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 256 
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.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: gultai ir skėčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 731 00 25. Faks. +90 (242) 731 00 91. 

Interneto svetainė www.alvadonna.co

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 8 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 430 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 6 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 7 iki 12 metų)

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 13 iki 16 metų)

Alva Donna Exclusive Hotel & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Belekas

Viešbutis: 33 km iki Antalijos oro uosto, 5 km iki Beleko centro, ant 
jūros kranto. Atidarytas 1992 m., renovuotas 2011 metais.Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra 244 standartiniai numeriai (iš jų 6 numeriai 
neįgaliesiems, maks. 3 asm., 17 kv.m.), 18 šeimyninių numerių (du 
miegamieji, maks. 3+2 asm., 39 kv.m.); 75 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 28 kv.m.). Vasarnamiuose yra: 253 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 17 kv.m.); 9 šeimyniniai numeriai (du miegamieji, 
maks. 3+2 asm., 40 kv.m.). Deluxe Suite korpuse yra 36 Deluxe Suite tipo 
numeriai (maks. 3+2 asm., 48-58 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas,smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 710 21 00. Faks. +90 (242) 710 21 30. 

Interneto svetainė www.iberostarbellis.com

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 200 asm.)

 ♦ 2 futbolo aikštės
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventoriaus nuoma
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sportas priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 11 metų)

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 12 iki 16 metų)

Iberostar Bellis Hotel Ultra viskas įskaičiuota
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Antalijos regionas

SIDĖ
ANTIKINIO MIESTO PAUNKSMĖJE

SAULėLYDIS APOLONO šVENTYKLOS 
AIKšTėJE.

MIESTO SIENOS, NIMFėJO IR SIDėS 
AMFITEATRO LIKUčIAI.

PASIVAIKščIOJIMAS PO JAUKIAS SIDėS 
SENAMIESčIO KRAUTUVėLES.

ROMėNų PIRTIS-MUZIEJUS – ISTORINIų 
VIETų MėGėJAMS.

STIKLINė šVIEžIAI SPAUSTų GRANATų 
(SIDėS SIMBOLIO) SULčIų.

Saulėlydis ant senuosius 
amžius menančių griuvėsių
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Sidė

Sidė – tai gyvybingas ir nuostabus miestelis, įsikūręs netoli vienos 
seniausių Turkijos gyvenviečių Sidos ir 75 km atstumu nutolęs 
nuo Antalijos. šis miestukas nedidelis, bet labai jaukus, jo visi 
restoranėliai, kavinukės bei parduotuvėlės glaudžiasi prie senovinių, 
gėlėmis bei įvairia augmenija apaugusių sienų. Antikinės Romos 
palikimas – štai koks pagrindinis šio miestuko išskirtinumas. 
Artėdami prie Sidės pirmiausia pamatysite akvedukus, miesto 
sienos likučius ir nimfėją (dekoratyvinį fontaną). Toliau prieš jus 
atsivers didžiuliai Sidės teatro likučiai, o didingumu nustebins II a. 
Apolono ir Atėnės šventyklos likučiai. 

Pačiame Sidės centre viešbučių nėra, visi įsikūrę aplink šį miestelį. 

Kumkoy įlanka
Tai arčiausiai Sidės įsikūrusi, labiausiai poilsiautojų pamėgta 
kurortinė zona. 

Colakli
Į vakarus, apie 14 km nuo Sidės, įsikūrusi kurortinė zona. Čia 
prie molingo smėlio paplūdimių driekiasi didelių ir solidžių 4-5 
žvaigždučių viešbučių eilė. 

sorgun
Į rytus nuo Sidės besidriekianti kurortinė zona. Ją poilsiautojai 
pamėgo dėl nepakartojamo pušyno grožio, kuris supa populiarius 
klubinius viešbučius su didelėmis teritorijomis. 

Titreyengol
 7 km į rytus nuo miesto įsikūrusi gyvenvietė Titreyengol. Joje vyksta 
didžiulis vietinis turgus, kur mielai lankosi ir apsiperka poilsiautojai. 
Didžiuliai šiuolaikiniai viešbučiai, iš kurių iki paplūdimių poilsiautojus 
veža autobusai, įsikūrę tiek ant jūros kranto, tiek tolėliau nuo jos. O 
smėlio paplūdimiuose gausu itališkų pušų. 

Kyzylagac
ši gyvenvietė garsėja švariu smėlio paplūdimiu bei ją supančiu 
spygliuočių mišku. Čia įsikūrę populiarūs klubiniai viešbučiai su 
gražiomis ir didelėmis teritorijomis.

Prisėskite ant kelių tūkstantmečių istoriją menančio akmens 
Apolono šventyklos aikštėje ir pasigrožėkite saulėlydžiu. Tai labai 
graži ir romantiška vieta Sidės senamiestyje, ant jūros kranto. 
Apžiūrėkite visas antikines Sidės įžymybes – akvedukus, miesto 
sienos, didžiulio fontano–nimfėjo likučius ir elegantišką amfiteatrą.
Ilsėdamiesi Sidėje būtinai apsilankykite romėnų 
pirtyje–muziejuje. Čia galima pamatyti ne 
vieną puikų marmuro sarkofagą, tris statulas, 
vadinamas „Trimis gracijomis“, ir Heraklio, 
laikančio Hesperidžių aukso obuolius, skulptūrą. 
Sidės pakrantės kerintį grožį siūlome įvertinti iš 
paukščio skrydžio sklendžiant parašiutu – nepasigailėsite.
Sidės miestas pagrįstai save tituluoja granato vaisių sostine. Jei 
Sidėje atostogausite rudenį, miestelis bus pilnas didžiulių sultingų 
granato vaisių. Būtinai paragaukite šviežiai spaustų granatų sulčių! 
Raudonos lyg kraujas, neįtikėtinai gaivios ir labai kvapnios – tikra 
vitaminų bomba. Paskanaukite ir švelnesnio granatų ir saldžiųjų 
apelsinų sulčių dueto.
Aplankykite 35 km už Sidės esantį Aspendos amfiteatrą. Tai 
kerinčio grožio statinys, kuriame dar ir dabar vyksta įvairūs 
pasirodymai. šiame amfiteatre telpa apie 20 000 žiūrovų.
Grįždami papietauti užsukite prie Manavgato krioklių. Pietaudami 
vietiniame parko restoranėlyje gėrėsitės vaizdu į krioklius. Vanduo 
čia nekrenta iš labai didelio aukščio, bet per minutę jo nuteka 
keliasdešimt kartų daugiau nei Kuršunlu kriokliu, todėl maudynės 
čia draudžiamos.
Pasimėgauti tyla ir subtiliu gamtos grožiu siūlome Žaliąjame 
kanjone. Nuostabus gamtos kampelis susiformavęs 1986 metais 
pastačius garsiąją Manavgato užtvanką. Neįtikėtinos smaragdo 
spalvos ežeras, žalia pakrantė – plaukiant ežeru patirsite tiesiog 
žalios raminančios spalvos terapiją. Taip pat galėsite išsimaudyti 
gėlame smaragdiniame ežero vandenyje.
Norite pašėlti? Populiariausias naktinis klubas įsikūręs ant jūros 
kranto po atviru dangumi „Oxyd“. Jis talpina tūkstantinę minią 
ir siūlo šokius bei maudynes pačiame klubo baseine. Taip pat 
rekomenduojame naktinius klubus „Light House“, „Truva“, „Zona“ 
bei disko barą „Liman“.
Mūsų mėgiamiausi Sidės restoranai: „Liman“, „The Red Lion“, 
„Afrodit“ bei „Duner“.

VIETA

KURORTO ZONOS

REKOMENDUOJAME
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Viešbutis: 55 km iki Antalijos oro uosto, 8 km iki Sidės miesto centro, Čolaklio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 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, 24 Terrace House Type B tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 763 66 80. Faks. +90 (242) 763 66 84. 

Interneto svetainė www.kamelyaworld.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 600 asm.)

 ♦ 3 futbolo aikštės

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ nardymas
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 13 iki 17 metų)

 ♦ mini zoologijos 
sodas

Selin Resort & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Sidė

Viešbutis:  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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 763 66 70. Faks. +90 (242) 763 66 84. 

Interneto svetainė www.kamelyaworld.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 600 asm., Selin 
viešbutyje)

 ♦ 3 futbolo aikštės

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ diskoteka (viešbutyje Selin)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų, Kamelya viešbutyje)

 ♦ jaunuolių klubas (nuo 13 
iki 17 metų)

 ♦ mini zoologijos sodas

Fulya Resort & SPA Ultra viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt96

Viešbutis: 55 km iki Antalijos oro uosto, 8 km iki Sidės miesto centro, 
Čolaklio gyvenvietėje, 100 m iki paplūdimio (per Fulya ir Selin viešbučių 
teritorijas). Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 
metais. Viešbutį sudaro dvidešimt šeši 2-ių ir 3-ių aukštų vasarnamiai, 
kuriuose yra: 453 Deluxe tipo numeriai (maks. 4 asm., 25-39 kv.m), 93 
šeimyniniai Junior Deluxe tipo numeriai (maks. 4 asm., 41 kv.m), 20 
šeimyninių Suite tipo numerių (maks. 6 asm., 103 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 763 62 00. Faks. +90 (242) 763 66 84. 

Interneto svetainė www.kamelyaworld.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 8 konferencijų 
salės (iki 600 asm., 
viešbutyje Selin)

 ♦ 3 futbolo aikštės

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka (Selin viešbutyje)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas (Selin viešbutyje)
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 17 metų)

 ♦ mini zoologijos 
sodas

Kamelya Holiday Village HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Sidė

Viešbutis: 60 km iki Antalijos oro uosto, 2 km iki Sidės miesto, ant jūros kranto. 
Pastatytas 2006 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 5-ių aukštų pastatas ir 
trylika dviejų aukštų Lake Houses pastatų. Pagrindiniame pastate yra: 495 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 31 kv.m), 95 šeimyniniai numeriai (maks. 
4 asm., 43 kv.m), 7 Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 91 kv.m), 1 King Suite tipo 
numeris (maks. 4 asm., 173 kv.m). Lake Houses pastatuose yra: 38 Villa Standard 
Garden View tipo numeriai (maks. 3 asm., 26-31 kv.m), 96 Villa Standart Pool View 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 26-31 kv.m), 20 Villa Family tipo numerių (maks. 
4+2 asm., 54 kv.m). Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 744 10 00. Faks. +90 (242) 744 10 31. 

Interneto svetainė www.sueno.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (6 a la 
carte)

 ♦ 14 barų
 ♦ 6 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ 9 konferencijų salės 
(iki 1500 asm.)

 ♦ 3 futbolo aikštės

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimo aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunimo klubas (nuo 
13 iki 16 metų)

 ♦ atrakcionų parkas

Sueno Hotels Beach Side Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 55 km iki Antalijos oro uosto, 2 km iki Čolaklio gyvenvietės, ant 
jūros kranto. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 777 00 77. Faks. +90 (242) 777 00 71. 

Interneto svetainė www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 495 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

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

Crystal Palace Luxury 
Resort & SPA

Ultra viskas įskaičiuota
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Sidė

Viešbutis: 80 km iki Antalijos oro uosto, 24 km iki Sidės miesto centro, 50 
m iki paplūdimio (per kelią, 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 766 48 00. Faks. +90 (242) 766 45 76. 

Interneto svetainė www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 9 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 8 konferencijų salės 
(iki 1000 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Crystal Admiral Resort 
Suites & SPA 

Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 70 km iki Antalijos oro uosto, 2 km iki Sidės miesto, 
ant jūros kranto. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 744 14 14. Faks. +90 (242) 744 14 24. 

Interneto svetainė www.alibey.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 5 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ SPA centras 
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ internetas
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 250 asm.)

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas
 ♦ 4 teniso kortai 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ nardymas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalneliai 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų) 

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 17 
metų) 

Ali Bey Resort Side Ultra viskas įskaičiuota
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Sidė

Viešbutis: 80 km iki Antalijos oro uosto, 17 km iki Sidės miesto, 2 km iki 
Kizilačo gyvenvietės, ant jūros kranto. 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 ams., 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 Suit tipo numeriai (maks. 4 asm., 100 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 748 73 73. Faks. +90 (242) 748 73 85. 

Interneto svetainė www.alibey.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 14 barų
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ vandens parkas
 ♦ kirpykla 
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ 62 teniso kortai
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 130 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ vandes aerobika
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ teniso kortų apšvietimas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 17 metų)

 ♦ atrakcionų parkas

Ali Bey Club Manavgat HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 65 km iki Antalijos oro uosto, 3 km iki Sidė miesto, ant jūros 
kranto. 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. Viešbutyje yra: 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai atvykimo dieną – nemokamai, pakeitimas – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai 
atvykimo dieną – nemokamai, pakeitimas – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 753 24 24. Faks. +90 (242) 753 10 34. 

Interneto svetainė www.melashotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla (Melas Resort 
viešbutyje)

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 350 asm., Melas 
Resort viešbutyje)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ diskoteka (Melas 
Resort viešbutyje)

Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 16 
metų)

Melas Holiday Village HV-1 Viskas įskaičiuota
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Sidė

Viešbutis: 75 km iki Antalijos oro uosto, 12 km iki Manavgato miesto, ant 
jūros kranto. Pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis Hotel pastatas ir Annex, Club, Select Villa korpusai. 
Hotel pastate yra: 94 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 29 kv.m), 47 Hotel 
Duplex tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 44 kv.m). Annex pastate yra 42 Annex tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 16 kv.m). Club pastate yra: 341 standartinis Club tipo 
numeris (maks. 3+1 asm., 27-28 kv.m), 74 Club Duplex tipo numeriai (maks. 
4+1 asm., 40 kv.m). Select Villa pastate yra: 11 standartinių Select tipo numerių 
(maks. 3+1 asm., 30 kv.m), 25 Select Duplex tipo numeriai, dviejų kambarių 
Select Villa tipo numeriai, trijų kambarių Select Villa tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 748 72 60. Faks. +90 (242) 748 72 50. 

Interneto svetainė www.turanprince.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 10 barų
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 11 metų)

Club Hotel Turan Prince World Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 65 km iki Antalijos oro uosto, 3 km iki Sidės miesto, ant 
jūros kranto. 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 / smulkaus žvyro. 2 pirsai. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 756 93 00. Faks. +90 (242) 756 93 09. 

Interneto svetainė www.voyageotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 10 restoranų (8 a la 
carte) 

 ♦ 12 barų 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ vandens kalneliai 
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 625 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 4 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ boulingas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

 ♦ SPA centras
 ♦ teniso kortų apšvietimas 
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vandens kalneliai 
 ♦ vaikų, jaunuolių 
ir paauglių klubai 
(nuo 4 iki 16 metų) 

 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ diskoteka

Voyage Sorgun Ultra viskas įskaičiuota
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Sidė

Viešbutis: 70 km iki Antalijos oro uosto, 2 km iki Sidė miesto, ant jūros kranto. 
Pastatytas 2007 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 8-ių aukštų pagrindinis pastatas, kuriame yra 130 numerių ir 
keturiasdešimt vieno 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą. Paplūdimyje yra baras – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 753 39 00. Faks. +90 (242) 753 44 55. 

Interneto svetainė www.horusparadise.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte) 

 ♦ 10 barų 
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ 2 uždari baseinai 
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 850 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų) 

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 16 metų)

Horus Paradise Luxury 
Resort & Club HV-1

Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 40 km iki Antalijos oro uosto, 5 km iki Sidė miesto centro, Čiolaklio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. Atidarytas 2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 414 standartinių Superior tipo numerių 
(maks. 3+1 asm., 40-48 kv.m), 35 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 72 kv.m), 48 dviejų kambarių šeimyniniai Duplex tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 80 kv.m), 60 dviejų kambarių Alhambra Suite tipo numerių 
(maks. 3+1 asm., 63 kv.m), 20 dviejų kambarių Junior Suite tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 70 kv.m). Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, minkšti gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 763 60 60. Faks. +90 (242) 763 00 74. 

Interneto svetainė www.royalalhambrapalace.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 7 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 600 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas 
(paplūdimyje)

 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ vandens sporto 
piemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų) 

 ♦ atrakcionų parkas

Royal Alhambra Palace Ultra viskas įskaičiuota
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Sidė

Viešbutis: 55 km iki Antalijos oro uosto, 9 km iki Sidė miesto, apie 
2 km iki Čolaklio gyvenvietės, ant jūros kranto. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 763 87 00. Faks. +90 (242) 763 78 36. 

Interneto svetainė www.suralresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 3 futbolo aikštės
 ♦ konferencijų salė 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 14 metų) 

Sural Resort Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 65 km iki Antalijos oro uosto, 7 km iki Sidės miesto, apie 750 
m iki nuosavo paplūdimio. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai. Transportas iki paplūdimio – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 765 90 40. Faks. +90 (242) 756 97 07. 

Interneto svetainė www.lakeriversidehotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 5 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 600 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

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

Lake River Side Hotel & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Sidė

Viešbutis: 60 km iki Antalijos oro uosto, 3 km iki Sidės miesto, 200 m 
iki paplūdimio (per gatvę). 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. Skėčiai, gultai - nemokamai, čiužiniai – 
už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 753 13 49. Faks. +90 (242) 753 65 10. 

Interneto svetainė www.bellasunside.com

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose) 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 250 asm.)

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 55 km iki Antalijos oro uosto, 6 km iki Sidės miesto 
centro, 70 m iki paplūdimio. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai - mokamas pakeitimas.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 763 86 90. Faks. +90 (242) 763 86 95. 

Interneto svetainė www.seherhotels.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai (2 a la carte)
 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai (Seher 
Resort & SPA viešbutyje)

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras (Seher Resort 
& SPA viešbutyje)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ boulingas (Seher Resort & 
SPA viešbutyje)

 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 6 iki 
12 metų)

Club Bella Sun Viskas įskaičiuota

Seher Sun Beach Hotel Viskas įskaičiuota
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Antalijos regionas

ALANIJA
šILČIAUSIAS TURKIJOS KURORTAS

RAUDONASIS BOKšTAS IR VISAS MIESTO 
SENAMIESTIS.

PASLAPTINGOJI DAMLATAšO GROTA.

KLEOPATROS PAPLūDIMYS.

BIZANTINė BAžNYčIA ALANIJOS PILIES VIDUJE.

TIKRO TURKIšKO MAISTO MEKA – „ADANA 
KEBAB“.

Vaizdinga Tauro kalnų
apglėbto miestelio panorama
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Alanija

Alanija – tai nedidelis vaizdingas miestas, įsikūręs Tauro kalnų 
papėdėje, apie 130 km į rytus nuo Antalijos. Nedideliame Viduržemio 
jūros pusiasalyje, šis miestas senovėje dažnai buvo Ptolemėjų 
dinastijos, Romos imperijos, Bizantijos ir Osmanų imperijos taikiniu. 
Jis tiesiog klestėjo valdant Seldžiukų dinastijos sultonui Aladinui 
Keikubadui I. Jo palikimą galėsite išvysti viešėdami šiame viename 
populiariausių Turkijos kurortų – iki  šiol išliko minėto sultono statyta 
Alanijos tvirtovė „Kizil Kulė“ (Raudonasis bokštas) ir uostas.
Tarp bananų ir citrinmedžių sodų plytinti Alanija garsėja subtropiniu 
klimatu ir puikiais paplūdimiais, didingomis Seldžiukų epochos 
(apie 1230 m.) kalnų pilimis, siauromis senamiesčio gatvelėmis bei 
spalvingomis parduotuvėmis. šio regiono paplūdimiai didžiuojasi 
mėlynos vėliavos apdovanojimais, o gausybė viešbučių jūros 
pakrantėse pritraukia milijonus poilsiautojų. Labai svarbus Alanijos 
privalumas – didelis nebrangių viešbučių pasirinkimas.

Alanijos miestas
Čia nėra elitinių ir prabangių viešbučių, dauguma jų ekonominės 
klasės – 2 ar 3, taip pat 4 žvaigždučių, tačiau be didelių teritorijų. šių 
viešbučių svečiai naudojasi miesto paplūdimiu, kurį pasiekia kirtę 
kelią. Tačiau kurortinė Alanijos zona jau seniai peržengė miesto ribas. 

Konaklis ir inčekum
Konaklio gyvenvietė nuo vakarinės Alanijos nutolusi 12 km. Joje, palei 
puikų smėlio paplūdimį, įsikūrę keletas 4-5 žvaigždučių viešbučių. 
Dar tolėliau į vakarus, apie 20 km nuo Alanijos – Inčekum gyvenvietė, 
garsėjanti savo smėlio paplūdimiu ir pušynu. Visa žalioji zona čia 
driekiasi už viešbučių, kurie įsikūrę pirmoje linijoje ant jūros kranto. 

Avsalaras ir Okudžalaras
Avsalaro kaimelis tampa vis gyvybingesniu dėl šalia jo įsikūrusių 4-5 
žvaigždžių viešbučių. Tarp Avsalaro ir Okudžalaro gyvenviečių gana 
daug ekonominės klasės viešbučių, o į vakarus nuo Okudžalaro – 5 
žvaigždžių viešbučiai, turintys dideles teritorijas ir siūlantys daug 
įvairiausių pramogų bei paslaugų.
 
obagiol
Vakarinėje Alanijos pusėje, 5 km nuo centro, įsikūręs nedidelis, pats 
pigiausias šio regiono kurortas – Obagiol. Čia 3-4 žvaigždžių viešbučius 
nuo jūros skiria kelias, o paplūdimiuose – žvyras bei akmenuotas 
priėjimas prie jūros. 

Machmutlaras
12 km nuo Alanijos į vakarus nutolusi Machmutlaro gyvenvietė 
pastaruoju metu aktyviai plečiasi. Čia, tarp gyvenamųjų namų, 
įsiterpę viešbučiai yra apsupti apelsinmedžių giraičių, o prie jūros – 
smėlio paplūdimiai.

Pasivaikščiokite Alanijos senamiesčiu. Miestelio uoste stūkso 
35 metrų aukščio Raudonasis bokštas – šešiakampis statinys, 
pastatytas 1226 m. Bokštas – vienas geriausiai matomų seldžiukų 
laikų paminklų Alanijoje. Kadaise Raudonasis bokštas saugojo 
strateginę laivų statyklą, o ilgainiui tapo tiesiog Alanijos simboliu. 
Dar vienas seldžiukų periodo paminklas į pietus nuo Raudonojo bokšto 
taip pat XIII a. pastatyta laivų statykla. 56 m ilgio ir 44 m pločio statinys 
su penkiomis sujungtomis arkinėmis galerijomis buvo skirtas didelių 
to meto karo laivų statyboms. 
Piratiška Alanijos praeitis paliko pėdsakų daugybėje grotų, 
išsimėčiusių išilgai visos pakrantės. Pasiekti šias grotas galima 
tik jūra. Garsioji Damlatašo grota (pavadinimas reiškia „lašantys 
akmenys“) rasta vos 1948 m., remontuojant Alanijos uostą. Sakoma, 
kad urve esantis oras teigiamai veikia astmos kamuojamus žmones. 
Fantastiško grožio stalaktitai, stalagmitai ir kalkių nuosėdos, susipina 
į keistas suakmenėjusias formas. 
Nepatingėkite užkopti į Alanijos centre stūksantį kalną, kurio viršūnėje 
stovi pilis. Kopdami galėsite pasmalsauti kaip gyvena vietiniai, o 
užkopę – pasigrožėti miesto panorama ir kerinčiu jūros žydrumu bei 
apžiūrėti bizantinės bažnyčios likučius.
Atostogaujantys su vaikais tiesiog privalo apsilankyti Alanijos vandens 
parke.
Ieškantiems puikaus maisto rekomenduojame uoste ir jo prieigose 
veikiančius „Harbor“, „Gurmans Harbor“, „Orange“ restoranus. 
Tikro turkiško maisto užsukite paragauti į „Angels restaurant“ arba 
„Adana kebab“.
Geriausi naktiniai klubai: „Robin Hud“, „Havana Club“, „Belmans“, 
„Istambul“ ir „James Dean“.

VIETA

KURORTO ZONOS

REKOMENDUOJAME

GIDAS REKOMENDUOJA
Alanijos kurortas visoje Turkijoje išsiskiria ilgiausiu 
maudynių sezonu, trunkančiu nuo balandžio iki 
vėlyvo lapkričio. 
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Viešbutis: 90 km iki Antalijos oro uosto, 30 km iki Alanijos miesto, 10 
km iki Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 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. Pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 527 51 76. Faks. +90 (242) 527 51 94. 

Interneto svetainė www.comerthotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (7 a la 
carte) 

 ♦ 14 barų 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 4 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 
400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka 

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ atrakcionų parkas

Delphin Deluxe Resort Ultra viskas įskaičiuota
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Alanija

Viešbutis: 90 km iki Antalijos oro uosto, 32 km iki Alanijos miesto 
centro, 8 km iki Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. ( +90 (242) 527 48 50. Faks. +90 (242) 527 40 72. 

Interneto svetainė www.delphinhotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (6 a la 
carte)

 ♦ 9 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 43 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 13 iki 16 metų)

 ♦ atrakcionų parkas

Delphin Botanik World Of 
Paradise

Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 155 km iki Antalijos oro uosto, 20 km iki Alanijos miesto, 5 km 
iki Machmutlaro gyvenvietės, 150 m iki paplūdimio. 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. 
Viešbutyje yra: 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. Autobusas nuvežantis į paplūdimį – kas 15 min. – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 526 28 28. Faks. +90 (242) 526 28 26. 

Interneto svetainė www.utopiaworld.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 7 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 750 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Utopia World Hotel Ultra viskas įskaičiuota
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Alanija

Viešbutis: 125 km iki Antalijos oro uosto, 7 km iki Alanijos miesto, 
5 km iki Konaklio gyvenvietės, 100 m iki paplūdimio (per kelią, yra 
požeminė perėja). Pastatytas 1991 metais, 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. Pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 565 14 35. Faks. +90 (242) 565 14 86. 

Interneto svetainė www.doganayotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už užstatą)
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 500 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Beach Club Doganay Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 95 km iki Antalijos oro uosto, 30 km iki Alanijos miesto, ant 
jūros kranto. Pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 
metais. Viešbučio 3-jų-5-ių aukštų pastatuose yra 302 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 21-24 kv.m). Yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 527 48 30. Faks. +90 (242) 527 48 28. 

Interneto svetainė www.askahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 6 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 2 vandens kalneliai 
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas 

 ♦ nardymo kursai 
 ♦ biliardas 
 ♦ boulingas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų žaidimo 
aikštelė 

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų )

Aska Buket Resort & SPA Viskas įskaičiuota
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Alanija

Viešbutis: 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 527 54 54. Faks. +90 (242) 527 54 55. 

Interneto svetainė www.saphirhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo kursai
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 10 metų)

Saphir Resort & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 100 km iki Antalijos oro uosto, 12 km iki Alanijos miesto, 
1 km iki Konaklio gyvenvietės, 50 m iki paplūdimio. 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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 565 04 44. Faks. +90 (242) 565 04 59. 

Interneto svetainė www.hedefresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už užstatą)
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 650 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas (už 
užstatą)

 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas 
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Hedef Resort Hotel & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Alanija

Viešbutis: 100 km iki Antalijos oro uosto, 10 km iki Alanijos miesto 
centro, Konaklio gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 2012 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 5-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra: 503 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 24 kv.m), 11 
šeimyninių numerių (maks. 6 asm., 46 kv.m). Yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro (rekomenduojama spec. 
avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 565 04 42. Faks. +90 (242) 565 04 59. 

Interneto svetainė www.hedefbeach.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 5 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė 
(iki 50 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

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

 ♦ žaidimų aikštelė

Hedef Beach Resort & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 110 km iki Antalijos oro uosto, 13 km iki Alanijos miesto 
centro, 200 m iki Konaklio gyvenvietės, ant jūros kranto. 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.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 565 40 91. Faks. +90 (242) 565 41 01. 

Interneto svetainė www.clubinsula.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras 
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 
200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Club Insula HV-1 Ultra viskas įskaičiuota



121

Alanija

Viešbutis: 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 / žvyras, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 527 43 02. Faks. +90 (242) 527 47 50. 

Interneto svetainė www.kirmanhotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 180 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 

sporto priemonės
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunuolių klubas 
(nuo 12 iki 18 metų)

Kirman Hotels Club Sidera Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis:  90 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Manavgato miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2009 metais. Viešbutis susideda 
iš pagrindinio 6-ių aukštų pastato ir 3-jų aukštų vilų. Viešbutyje yra: 
323 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 37 kv.m), 29 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 60 kv.m), 60 Connection tipo numerių 
(maks. 5+1 asm., 80 kv.m), King Suite, Corner Suite, Villa Suite tipo 
numerių, yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 527 51 52. Faks. +90 (242) 725 41 45. 

Interneto svetainė www.vikingenhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 700 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ diskoteka
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Vikingen Quality Resort & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Alanija

Viešbutis: 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 / smulkaus žvyro. Pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 527 55 10. Faks. +90 (242) 527 55 20. 

Interneto svetainė www.mukarnashotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte) 

 ♦ 8 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 4 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 5500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ boulingas
 ♦ teniso kortų apšvietimas 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ 2 vandens kalneliai 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų) 

Mukarnas SPA Resort Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 100 km iki Antalijos oro uosto, 23 km iki Alanijos 
miesto centro, apie 200 m iki Avsalaro gyvenvietės, ant jūros 
kranto. 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 – 5*

Tel. +90 (242) 517 25 00. Faks. +90 (242) 517 17 25. 

Interneto svetainė www.ozkaymakotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salės (iki 
250 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Ozkaymak Select Resort Viskas įskaičiuota
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Alanija

Viešbutis: 100 km iki Antalijos oro uosto, 23 km iki Alanijos miesto, 
200 m iki Avsallaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 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.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (+90 (242) 517 12 45. Faks. +90 (242) 517 17 25. 

Interneto svetainė www.ozkaymakhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas 
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortai 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 

priemonės
Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo kursai

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Ozkaymak Incekum Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 90 km iki Antalijos oro uosto, 20 km iki Alanijos miesto centro, 
5 km iki Avsalaro gyvenvietės, 50 m iki jūros (per kelią, 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 Charlet tipo šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 43 kv.m), 8 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro, yra pirsas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (242) 534 10 10. Faks. +90 (242) 534 10 23. 

Interneto svetainė www.longbeach.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 12 barų
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ Thalasso centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 800 asm.)

 ♦ futbolo aikštė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ internetas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens 
kalneliai

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ atrakcionų parkas

Long Beach Resort & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Alanija

Viešbutis: 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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 565 25 25. Faks. +90 (242) 565 25 30. 

Interneto svetainė www.saphirhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 10 metų)

Viešbutis: 120 km iki Antalijos oro uosto, 2 km iki Alanijos 
miesto centro, 50 m iki paplūdimio (per kelią, 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 514 15 50. Faks. +90 (242) 514 15 44. 

Interneto svetainė www.ananasotel.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 350 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Saphir Hotel Viskas įskaičiuota

Ananas Hotel Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino:  skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 517 19 50. Faks. +90 (242) 517 12 58. 

Interneto svetainė www.kosdere.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas 
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 
150 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ bemotorės vandens 

sporto priemonės
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo kursai
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 517 19 50. Faks. +90 (242) 517 12 58. 

Interneto svetainė www.kosdere.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas 
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 
150 asm.)

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Club Hotel Kosdere Viskas įskaičiuota

Kosdere Garden Viskas įskaičiuota

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo kursai
 ♦ motorinės vandens sporto 

priemonės
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Viešbutis: 112 km iki Antalijos oro uosto, 12 km iki Alanijos 
miesto centro, ant jūros kranto. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 565 16 60. Faks. +90 (242) 565 12 35 

Interneto svetainė www.carettabeachhotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ 2 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 100 km iki Antalijos oro uosto, 20 km iki Alanijos miesto 
centro, 500 m iki Avsalaro gyvenvietės, 50 m iki paplūdimio (per 
kelią, yra požeminė perėja). 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.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 517 17 17. Faks. +90 (242) 517 17 83. 

Interneto svetainė www.hotelantik.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
(pagrindiniame 
pastate)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso korto 

apšvietimas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Club Hotel Caretta Beach Viskas įskaičiuota

Antik Hotel & Garden Viskas įskaičiuota

Alanija
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Viešbutis: 130 km iki Antalijos oro uosto, 10 km iki Alanijos miesto, 1 km 
iki Machmutlaro gyvenvietės, per kelią (požemine perėja) iki paplūdimio. 
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 / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 528 68 18. Faks. +90 (242) 528 68 17. 

Interneto svetainė www.xenohotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 
100 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 140 km iki Antalijos oro uosto, 11 km iki Alanijos miesto 
centro, 1 km iki Machmutlaro gyvenvietės, 50 m iki paplūdimio (per 
kelią, yra požeminė perėja). Pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 8-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 157 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 16 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (242) 528 39 58. Faks. +90 (242) 528 36 24. 

Interneto svetainė www.sunfirebeach.net

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ 2 vandens kalneliai 
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 
80 asm.)Vaikams:

 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 13 metų)

Xeno Hotels Alpina Viskas įskaičiuota

Sun Fire Beach Hotel Viskas įskaičiuota

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ diskoteka 
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Viešbutis: 110 km iki Antalijos oro uosto, 1 km iki Alanijos miesto 
centro, apie 70 m iki paplūdimio (per kelią). Pastatytas 1992 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių 
aukštų pastatas ir keturi 3-jų bei 5-ių aukštų Annex korpusai, kuriuose 
yra: 253 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 12 kv.m), 3 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 511 28 77. Faks. +90 (242) 511 28 79. 

Interneto svetainė www.hedefkleopatra.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 135 km iki Antalijos oro uosto, 10 km iki Alanijos 
miesto centro, Machmutlaro gyvenvietėje, iki paplūdimio 50 
m (per kelią, yra požeminė perėja). 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: nuosvas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 528 30 50. Faks. +90 (242) 528 30 52. 

Interneto svetainė www.dehaotel.com 

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Hedef Kleopatra Golden Sun Ultra viskas įskaičiuota

Deha Hotel Viskas įskaičiuota

Alanija
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Marmario regionas

FETIJA
DEIMANTINIų VANDENų ĮLANKA

SENAMIESTIS SU VIDURAMžIų TVIRTOVE.

NEKROPOLIS – REIKšMINGIAUSIAS SENOVėS 
MONUMENTAS.

RAMIOSIOS JūROS UžUTėKIS – IEšKANTIEMS 
IšSKIRTINėS RAMYBėS.

OLUDENIZO PAPLūDIMYS IR žYDROSIOS 
LAGūNOS ĮLANKA.

SAKLIKENTO TARPEKLIS – ĮSIMINTINIAUSIAM 
PASIVAIKščIOJIMUI.

Unikalią Olu Deniz lagūną 
nuo Egėjo jūros skiria 4 
km ilgio smėlio pusiasalis
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Fetija

Fetija įsikūrusi nepaprastai vaizdingoje įlankoje, Mendoso kalno 
papėdėje, apsuptoje pušynų ir kedrų giraičių. šiandieninis Fetijos 
miestas stovi ant antikinio Likijos miesto Telmeso griuvėsių. 
Išskirtinis grožis – štai kas vilioja į Fetiją. Nuo kalvos, kur įsikūręs 
senamiestis su viduramžių tvirtove, atsiveria nuostabus vaizdas į visą 
įlanką. Jūros platybėse matosi ir 12 salų, tarsi deimantai puošiančių 
Fetijos pakrantės vandenis. O kurorto krantinė, kur ant bangelių 
supasi tradiciniai mediniai žvejų laiveliai, kateriai – mėgiama turistų 
vakarinių pasivaikščiojimų vieta.
šis kurortas skirtas tiems, kas atokiau nuo triukšmingų vietų ieško 
ramybės bei poilsio, gražios gamtos ir švarios jūros. 

Nors dauguma didingos miesto praeities įrodymų sunaikinti stiprių 
1956–1957 m. žemės drebėjimų, kurie su žeme sulygino daugumą 
senovinių pastatų, bet pamatyti vis dar yra ką. šalia uosto išliko 
romėnų teatras. Reikšmingiausias miesto monumentas – uolinis 
nekropolis. Virš miesto turgaus, uolose, yra likę keletas iškaltų 
šventyklos pavidalo antkapių, kai kurie datuojami IV a. pr. Kr. 

Norintiems išskirtinės ramybės –  už kelių kilometrų nuo Fetijos yra 
nuostabus užutėkis, vadinamas Negyvąja ar Ramiąja jūra. Tai tikras 
rojus – čia turtinga augmenija ir smulkus baltas smėlis. 

Fetija – parasparnių mėgėjų susibūrimo vieta. Sklandant parasparniu 
galima pasigrožėti Fetijos regiono pakrante ir netgi pamatyti legendinę 
Graikijos salą – Rodą. 

Mėgstantiems ekstremalius pojūčius siūlomas raftingas kalnų 
upėmis, pasivažinėjimas visureigiu kalnų keliais, pasiplaukiojimas 
jūroje sniego baltumo jachta  ar su profesionalaus instruktoriaus 
priežiūra nėrimas į Viduržemio jūros gelmes pasigrožėti povandeniniu 
pasauliu. 

Povandeninio nardymo mėgėjams rekomenduojame aplankyti apie 
16 km nuo Fetijos, nepaprastai gražioje įlankoje įsikūrusią Oludenizo 
gyvenvietę. Čia įsikūrusio Nacionalinio parko teritorijoje tyvuliuoja 
krištolo tyrumo jūra. Oludenizo kurortas taip pat garsėja nuostabiu 
Belcekiz paplūdimiu, besidriekiančiu tris kilometrus. Jis baigiasi 
Žydrosios lagūnos įlanka, kuri pavergia kiekvieno poilsiautojo širdį. 
Tik kelios dešimtys kilometrų Fetiją skiria nuo Saklikento tarpeklio 
(dar vadinamo „Paslėptuoju miestu”), kertančio raižytą 3016 m 
aukščio šlaitą. Nepraleiskite progos pasigrožėti nuostabiais siauro 
tarpeklio ir kalnų vaizdais. Tarpeklis, kuriuo jau tūkstantmečius teka 
kalnų upė, yra 300 m gylio ir 18 km ilgio.
Drugelių slėnis – jau vien pavadinimas vilioja apsilankyti plokščiame 
slėnyje, apsuptame aukštų skardžių. šio slėnio pavadinimas siejamas 
su migruojančiu drugiu Euplagia quadripunctaria, dar vadinamu 
lokiuku. Vasarą slėnį užplūsta daugybė įspūdingų raudonai, juodai ir 
baltai margų „lokiukų“. O kitų rūšių drugiai čia gyvena ištisus metus. 

Fetija iš jūros dar gražesnė, tad išsinuomokite katerį ir apžiūrėkite 
ne tik įlanką, bet ir artimiausias salas. Pasijuskite tikrais nuotykių 
ieškotojais, atraskite naujų, nuostabių ir nepakartojamų vietų. 

Sako, kad gražiausi saulėlydžiai Turkijoje, Calıs paplūdimyje.

Vienai dienai išsiruoškite į Tlosą – pasivaikščioti tarp romėnų ir 
likijiečių miesto likučių.

VIETA REKOMENDUOJAME

GIDAS REKOMENDUOJA
Fetija – nuostabaus grožio gamtos oazė! Tiesiog 
primygtinai rekomenduojame išsinuomoti katerį ir 
apžiūrėti ne tik Fetijos pakrantes kitu rakursu, bet leistis į 
artimiausias salas.
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Viešbutis: 71 km iki Dalamano oro uosto, 18 km iki Fetijos miesto, 3 km 
iki Oludenizo gyvenvietės, ant jūros kranto. 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 
numerių (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 Standart Land Side Type 1 tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv.m), 131 Large Land Side Type 2 (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 View Type 6 tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / smulkaus žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 617 03 00. Faks. +90 (252) 617 03 80 / 50. 

Interneto svetainė www.lykiagroup.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 10 restoranų (7 a la 
carte)

 ♦ 14 barų
 ♦ 7 atviri baseinai 
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 19 vandens kalnelių
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA, Wellness centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės
 ♦ 13 konferencijų salių 
(iki 1100 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė (Village 
viešbutyje)

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ golfo pamokos
 ♦ treniruoklių salė (Residence 
viešbutyje)

 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 10 baseinų
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ kūdikių, vaikų, 
jaunuolių bei 
paauglių klubai 
(nuo 6 mėn. iki 17 
metų)

Club Lykia World Residence & 
Village HV-1

Pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Fetija

Viešbutis: 57 km iki Dalamano oro uosto, 4 km iki Fetijos miesto 
centro, ant jūros kranto. 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: 3 nuosavi paplūdimiai, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 614 49 66. Faks. +90 (252) 614 44 22. 

Interneto svetainė www.letooniaresorts.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 10 barų
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ mini golfas
 ♦ 6 teniso kortai
 ♦ teniso pamokos grupėms
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ privačios teniso pamokos
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 7 metų)

Club & Hotel Letoonia HV-1 Luxe viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 42 km iki Dalamano oro uosto, 17 km iki Fetijos miesto, 2 km iki 
Janiklaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 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), 3 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. 
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 / smulkaus žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 633 63 16. Faks. +90 (252) 633 63 24. 

Interneto svetainė www.majesty.com.fr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 9 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 800 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ mini golfas
 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ futbolo aikštės 
apšvietimas

 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės 

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
7 metų)

 ♦ jaunuolių klubas (nuo 
13 iki 16 metų)

 ♦ mini zoologijos sodas

Majesty Club Tuana Park Ultra viskas įskaičiuota
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Fetija

Viešbutis: 42 km iki Dalamano oro uosto, 17 km iki Fetijos 
miesto, 300 m iki paplūdimio. 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 / smulkaus žvyro, platforma, pirsas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 633 61 51. Faks. +90 (252) 633 61 42. 

Interneto svetainė www.lykiabotanika.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens sporto 

priemonės
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Lykia Botanika Beach & 
Fun Club

Viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt138

Marmario regionas

MARMARIS
TURKIšKOSIOS RIVJEROS BRANGAKMENIS

MARMARIO TURGUS SU TūKSTANčIAIS 
KRAUTUVėLIų.

IčMELERO PAPLūDIMYS.

OSMANų TVIRTOVė IR SENAMIESTIS.

„BAR STREAT“ NAKTINėS LINKSMYBėS.

JAChTų PRIEPLAUKA SU GERIAUSIAIS 
MIESTO RESTORANAIS.

Stulbinantis įlankos 
vandens skaidrumas
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Marmaris

Marmaris įsikūręs dviejų jūrų – Egėjo ir Viduržemio – sankirtoje. 
švelni žydra jūra, nepakartojami gamtos peizažai ir neįprasti 
senovinio, bet kartu ir šiuolaikiško, miesto kontrastai – puiki vieta 
poilsiui.
O kažkada Marmaris, kaip ir daugelis Egėjo jūros pakrantės kurortų, 
buvo žavus žvejų kaimelis. Mūsų amžiaus pradžioje čia prasidėjo 
kurortinės zonos statyba, tačiau viešbučių aukščiui buvo nustatytas 
apribojimas, o didelė dalis pusiasalio ir šiandien laikoma valstybės 
draustiniu bei investicijoms uždara teritorija. Taip siekiama išsaugoti 
natūralų pakrantės grožį. 
Marmaris laikomas viena prestižiškiausių poilsio vietų visoje šalyje. 
Net Turkijos prezidentai šį kurortą renkasi poilsiui ir įkuria savo 
vasaros rezidencijas, o pabaigę kadenciją pasilieka čia gyventi. 

Marmaris
Pačiame mieste daug mažų viešbučių, dar vadinamų svečių 
namais, taip pat viešbučių, skirtų jaunimui. Kurorte gausu ir 
prabangių aukščiausios klasės viešbučių, kurie savo nepriekaištingu 
aptarnavimu, paslaugų gausa bei paslaugiu personalu nenuvils net ir 
išrankiausių klientų. Dauguma paplūdimių akmenuoti ir gana siauri. 
Kai kuriuose yra smėlio, tačiau jis tamsokas ir rupus.

Ičmeleras
Vos už kelių kilometrų nuo Marmario įsikūrusi Ičmelero gyvenvietė. 
Čia esantys viešbučiai labiau tiks ramesniam poilsiui su vaikais. Prie 
šių viešbučių ir paplūdimiai šiek tiek erdvesni, švaresni nei pačiame 
Marmaryje. Nuvykti į Marmarį labai patogu, nes reguliariai kursuoja 
dolmušai  (mikroautobusiukai), o vandeniu – nedideli laiveliai.

Kaip ir dauguma senovinių Turkijos miestų, Marmaris turi savo 
senamiestį, pastatytą aplink osmanų tvirtovę. Pavaikščiokite ir 
pasigrožėkite senoviniais, su meile restauruotais nameliais.

Marmaris garsėja savo jachtų prieplauka, kurioje galima išvysti 
milijonus kainuojančias jachtas. Toje pačioje prieplaukoje įsikūrę 
geriausi Marmario restoranai, kuriuose, palydint saulę ir besigrožint 
lėtai pro šalį praplaukiančiomis jachtomis, galima romantiškai 
pavakarieniauti. 

Pasivaikščiokite pėsčiųjų promenada. Ji, prasidedanti jachtų 
prieplaukoje, tęsiasi visa krantine, palei  pirmoje linijoje nuo 
jūros įsikūrusius viešbučius. Būtinai užsukite į boutique stiliaus 
parduotuvėles ar suvenyrų krautuvėles. Miestas turi legendomis 
apipintą „Bar Street“ gatvę, kurioje vienas paskui kitą rikiuojasi 
naktiniai klubai. 

Vos už 20 km nuo Marmario serpantininiu keliuku galima nuvykti į 
žvejų kaimelį – Turunčą, kuriame Jūsų laukia restoranai, suvenyrų 
parduotuvės ir keletas viešbučių. Čia viešpatauja tyla ir ramybė. šis 
kaimelis puikiai tinka romantikos išsiilgusiems poilsiautojams. 

Tik kelios valandos šiuolaikiniu greituoju kateriu ir Jūs jau Graikijoje, 
Rodo saloje. Tai trečioji pagal dydį Graikijos sala ir, oficialiai, 
saulėčiausia vieta visoje Europoje. O Rodo miestas, salos sostinė, 
žavus ir kosmopolitiškas, su ryškais viduramžių pėdsakais.
Nuplaukite į Kleopatros salą Gokovos įlankoje, garsia ypatingo smėlio 
paplūdimiu. Egzistuoja legenda, jog prieš 2000 metų čia maudėsi 
pati valdovė Kleopatra. Markas Antonijus padovanojo šią salą savo 
numylėtinei, tačiau kaprizingai Kleopatrai, šioje saloje nepatiko 
paplūdimio smėlis. Markas Antonijus, norėdamas išpildyti visus 
mylimosios norus, įsakė iš Egipto atgabenti ypatingą smėlio rūšį. 
Smėlis unikalus savo struktūra ir savybėmis, nes jo kruopelytės 
primena tarytum mažus perlus ir gydo įvairius nudegimus... 

VIETA KURORTO ZONOS

REKOMENDUOJAME

GIDAS REKOMENDUOJA
Marmaryje labai aktyvus naktinis 
gyvenimas, tad jį dažniausiai 
rekomenduojame jaunimui. Vakarėjant 
barų gatvėje prasideda pramogos, apie 
23-24 val. persikeliančios į naktinius klubus. 
Į juos naktinėtojus gabena net specialūs 
autobusai. Diskotekos po atviru dangumi, 
putų šou – čia tikrai neliūdėsite. 
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Viešbutis: 100 km iki Dalamano oro uosto, 3 km iki Marmario 
miesto centro, ant jūros kranto. 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. Yra pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 417 52 00. Faks. +90 (252) 417 86 60. 

Interneto svetainė www.iphotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 6 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ diskoteka (įėjimas)
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Ideal Prime Beach Ultra viskas įskaičiuota
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Marmaris

Viešbutis: 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. 3 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, 4 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai,

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 286 86 86. Faks. +90 (252) 286 86 06. 

Interneto svetainė www.hiltondalaman.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (6 a la 
carte)

 ♦ 12 barų
 ♦ 7 atviri baseinai
 ♦ 3 uždari baseinai
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA, Wellness 
centras

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 11 konferencijų 
salių (iki 800 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ 6 teniso kortai
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 

sporto priemonės
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Hilton Dalaman Sarigerme 
Resort & SPA

Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 90 km iki Dalamano oro uosto, 6 km iki Marmario miesto centro, 
2 km iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 1992 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pagrindinis pastatas ir dvidešimt šeši 2-jų ir 3-jų aukštų vasarnamiai. 
Pagrindiniame pastate yra: 187 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 24 
kv.m), 29 šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 asm. 45 kv.m). Vasarnamiuose 
yra: 272 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 26 kv.m), 34 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 50 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, platforma, 2 pirsai. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokama.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 455 55 55. Faks. +90 (252) 455 34 38. 

Interneto svetainė www.grandyazicihotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 250 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas (už užstatą)
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas (už užstatą)
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ ledo arena
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ pačiūžų nuoma
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų) 

Grand Yazici Marmaris Palace HV-1 Viskas įskaičiuota
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Marmaris

Viešbutis: 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. 4 asm., 38 kv.m), 40 Superior tipo numerių (maks. 3 
asm., 38-45 kv.m). Vasarnamiuose yra: 63 standartiniai numeriai, 96 
šeimyniniai numeriai, 40 Superior tipo numerių, 20 Marine Suite tipo 
numerių. Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
Paplūdimys: nuosavas, smulkaus žvyro / smėlio, dvi platformos, pirsas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 417 73 00. Faks.  +90 (252) 417 73 73. 

Interneto svetainė www.grandyacizihotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 10 konferencijų 
salių (iki 1500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (iki 01:00 val.)
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Grand Yazici Club Turban Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 100 km iki Dalamano oro uosto, 3 km iki Marmario miesto 
centro, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 150 Classic Land View tipo numerių (maks. 3 asm., 27 
kv.m), 112 Comfort Sea View tipo numerių (maks. 3 asm., 37 kv.m), 25 
Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 45 kv.m), Grand Suite, King Suite 
tipo numeriai. Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smulkaus žvyro / smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 417 40 50. Faks. +90 (252) 417 40 60. 

Interneto svetainė www.hotelgrandazur.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 4 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Hotel Grand Azur Viskas įskaičiuota
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Marmaris

Viešbutis: 90 km iki Dalamano oro uosto, 2 km iki Marmario 
miesto centro, 400 m iki paplūdimio. Pastatytas 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 – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, čiužiniai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel.+90 (252) 417 41 88. Faks. +90 (252) 417 47 27 

Interneto svetainė www.iphotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis (nustatytomis 
valandomis)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ diskoteka
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Ideal Premium Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 95 km iki Dalamano oro uosto, apie 2 km iki Marmario 
miesto centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio pastatuose yra: 163 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 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: smėlio / žvyro, yra pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 417 78 78. Faks. +90 (252) 417 81 17. 

Interneto svetainė www.elegancehotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 
300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ nardymo kursai
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Elegance Hotel Viskas įskaičiuota
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Marmaris

Viešbutis: 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 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 28-33 kv.m), 106 
Superior Deluxe tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 28-36 kv.m), Marti, 
Elegant Family, Superior Deluxe Suite, Deluxe Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 455 34 40. Faks. +90 (252) 455 34 48. 

Interneto svetainė www.marti.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 5 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 300 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 11 metų)

Marti Resort Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 90 km iki Dalamano oro uosto, 1,9 km iki Marmario miesto 
centro, 50 m iki paplūdimio (per kelią). Pastatytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 7-ių aukštų viešbučio pastate 
yra: 115 standartinių numerių (maks. 3 asm., 17 kv.m), 12 Junior Suite 
tipo numerių (maks. 3 asm., 30 kv.m), 12 dviejų kambarių šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 380 kv.m), 1 King Suite tipo numeris (maks. 3 
asm., 37 kv.m).

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino:  skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 417 81 00. Faks. +90 (252) 417 80 57. 

Interneto svetainė www.bluebayclassic.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 
80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ sūkurinė vonia

Blue Bay Classic Hotel Viskas įskaičiuota
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Marmaris

Viešbutis: 90 km iki Dalamano oro uosto, 1.5 km iki Marmario miesto 
centro, apie 250 m iki miesto paplūdimio. Atidarytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro trys 5-ių ir 
7-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 223 standartiniai numeriai (maks. 
2+1 asm., 17 kv.m), 28 dviejų kambarių Suite tipo numeriai (maks. 4 
asm., 38 kv. m), 32 trijų kambarių Suite tipo numeriai ( maks. 6 asm., 
45 kv.m).Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 417 80 60 / 62. Faks. +90 (252) 417 80 57. 

Interneto svetainė www.bluebayplatinum.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 2 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 108 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ mini golfas
 ♦ masažas 

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Blue Bay Platinum Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 95 km iki Dalamano oro uosto, 3 km iki Marmario miesto 
centro, antroje viešbučių linijoje, 550 m iki miesto paplūdimio. Viešbučio 
Club korpusas pastatytas 1996 metais, Resort korpusas - 2007 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio Resort tipo pastate 
yra: 304 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 22 kv.m), 28 Suite tipo 
numeriai (maks. 4+1 asm., 40 kv.m), 30 šeimyninių numerių (uždaras 
miegamasis, maks. 4 asm., 45 kv.m). Club tipo korpuse yra: 235 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv.m), 30 šeimyninių numerių 
(maks. 4 asm., 40 kv.m). Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smulkaus žvyro / smėlio, 3 km nuo viešbučio. Transportas pagal grafiką – 
nemokamai. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 417 61 20. Faks. +90 (252) 417 61 32. 

Interneto svetainė www.hotelgreennature.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 
300 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Green Nature Resort & SPA Viskas įskaičiuota
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Marmaris

Viešbutis: 95 km iki Dalamano oro uosto, 7 km iki Marmario miesto 
centro, 2 km iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto. 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, pirsas, platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +90 (242) 455 21 21. Faks. +90 (242) 455 21 46. 

Interneto svetainė www.gomarmarispark.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ SPA ir Thalasso 
centras

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ tinklinis
 ♦ teniso kortas (dienos 
metu)

 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymo kursai
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 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: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 455 33 87 / 89. Faks. +90 (252) 455 33 94. 

Interneto svetainė www.marti.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai (2 a la carte)
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortai (Marti Resort 

viešbučio teritorijoje)
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

Marmaris Park Viskas įskaičiuota

Marti La Perla Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 90 km iki Dalamano oro uosto, 2 km iki Marmario miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra: 232 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 16 kv.m), 10 vienviečių 
numerių, 2 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smulkaus žvyro / smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 417 78 80. Faks. +90 (252) 417 79 06. 

Interneto svetainė www.poseidonhotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 
200 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 95 km iki Dalamano oro uosto, 2 km iki Marmario 
miesto centro, 750 m iki nuosavo paplūdimio. Pastatytas 1988 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 149 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
18 kv.m) iš jų 1 numeris žmonėms su negalia, 45 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 32 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, 2 km nuo viešbučio. Iki 
paplūdimio veža nemokamas autobusas 2 kartus per dieną. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 417 28 08. Faks. +90 (252) 417 27 83. 

Interneto svetainė www.clubarmar.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la carte) 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ konferencijų salė (iki 
350 asm.) Vaikams:

 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų) 

Poseidon Hotel Pusryčiai, vakarienė

Club Armar Viskas įskaičiuota

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto 

priemonės



153

Viešbutis: 90 km iki Dalamano oro uosto, 3 km iki Marmario miesto 
centro, ant jūros kranto. Pirmas korpusas pastatytas 1995 metais, 
antrasis - 1998 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro du 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 426 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 20 kv.m), 89 Deluxe tipo numeriai (maks. 3 
asm., 27 kv.m), 2 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smulkaus žvyro / smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 417 45 06. Faks. +90 (252) 417 59 04. 

Interneto svetainė www.pasabeach.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 85 km iki Dalamano oro uosto, Marmario 
mieste, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 1994 
metais, paskutinį kartą dalinai atnaujintas 2012 metais. 
6-ių aukštų viešbučio pastate yra 121 standartinis 
numeris (maks. 2+1 asm., 20 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smulkaus žvyro / smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 417 14 70. Faks. +90 (252) 417 14 69. 

Interneto svetainė www.emrehotels.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Pasa Beach Viskas įskaičiuota

Emre Beach Hotel Viskas įskaičiuota

Marmaris



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt154

Viešbutis: 90 km iki Dalamano oro uosto, 1 km iki Marmario miesto 
centro, antroje viešbučių linijoje, 60 m iki paplūdimio (per kelią). 
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, smulkaus žvyro / smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 417 81 50. Faks. +90 (252) 417 81 53. 

Interneto svetainė www.sesinhotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 
75 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 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. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 417 32 55. Faks. +90 (252) 417 32 59. 

Interneto svetainė www.flamingohotel.net

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė (iki 70 
asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Sesin Hotel Viskas įskaičiuota

Flamingo Hotel Pusryčiai, vakarienė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė*

*Tropikal viešbutyje
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Viešbutis: 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, smulkaus žvyro / smėlio, pirsas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 455 33 68. Faks. +90 (252) 455 33 69. 

Interneto svetainė www.marbashotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 100 km iki Dalamano oro uosto, apie 1 km iki Marmario 
miesto centro, apie 200 m iki miesto paplūdimio (per kelią). 
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, smulkaus žvyro / smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 417 45 71. Faks. +90 (252) 417 45 92. 

Interneto svetainė www.begonville.com 

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai 
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ mini futbolas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Marbas Hotel Viskas įskaičiuota

Begonville Hotel Viskas įskaičiuota

Marmaris
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Viešbutis: 100 km iki Dalamano oro uosto, 3 km iki Marmario 
miesto centro, 70 m iki jūros. 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*

Tel. +90 (252) 417 34 54. Faks. +90 (252) 417 32 91. 

Interneto svetainė www.adlerotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ konferencijų salė (iki 
40 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Už papildomą mokestį:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 90 km iki Dalamano oro uosto, Marmario miesto 
centre, apie 200 m iki miesto paplūdimio. 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.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 417 33 99. Faks. +90 (252) 417 32 85. 

Interneto svetainė www.halicisemerahotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Adler Hotel Viskas įskaičiuota

Semera Halici HV-2 Viskas įskaičiuota

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ biliardas
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Viešbutis: 90 km iki Dalamano oro uosto, 3 km iki Marmario 
miesto centro, 100 m iki jūros. Pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Penkių aukštų viešbučio pastate 
yra 60 standartinių numerių (maks. 3 asm., 18 kv.m)

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už papildomą 
mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +90 (252) 417 81 19. Faks. +90 (252) 417 81 18. 

Interneto svetainė www.karenhotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 50 asm.)

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 96 km iki Dalamano oro uosto, 3 km iki Marmario miesto 
centro, 350 m iki miesto paplūdimio (per kelią), 3 km iki nuosavo 
paplūdimio. 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: miesto, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai – už 
papildomą mokestį. Iki nuosavo paplūdimio transportas važiuoja 2 
kartus per dieną – nemokamai. Paplūdimio baras – už papildomą 
mokestį. Skėčiai, gultai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 417 59 43. Faks. +90 (252) 417 59 46. 

Interneto svetainė www.clubhoteldiana.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Karen Hotel Viskas įskaičiuota

Club Hotel Diana Viskas įskaičiuota

Marmaris
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Bodrumo regionas

GIDAS REKOMENDUOJA
Bodrumo regionas įsikūręs prie Egėjo jūros. Ties Bodrumu į jūrą 
įteka nemažai kalnų šaltinių, tad vanduo vėsesnis nei Viduržemio 
jūroje. Vidutinė vandens temperatūra vasaros metu – apie 22-25 
laipsnius šilumos.

GIDAS REKOMENDUOJA
Literatūros mėgėjams rekomenduojame susipažinti su XX. a. 
pradžios turkų aukštuomenės dievintu rašytoju Dževatu šakiru 
Kabaačliu. Užrūstinęs valdžią jis buvo ištremtas į nuošalų pajūrio 
kaimelį. Tačiau Halikarnaso žvejo slapyvardžiu pasirašinėjęs 
kūrėjas taip vaizdingai ir jaudinančiai aprašė šią kempinių rinkėjų 
gyvenamąją vietą, kad čia plūstelėjo poetiškos magijos sužavėta 
Turkijos aukštuomenė. Jiems taip pat patiko Bodrumas, ilgainiui iš 
ramaus ir tylaus užutėkio virtęs tikra turistų meka.

BODRUMAS
GYVYBINGAS ANTIKINIų LEGENDų SARGAS

hALIKARNASO MAUZOLIEJAUS, VIENO Iš 
SENųJų PASAULIO STEBUKLų, VIETA.

šV. PETRO PILIS.

GUMUSLUKAS IR TRIUšIO SALA.

CumhuriyeT GATVė – NAKTINėTOJų SVAJONė.

„hALIKARNASO DISKOTEKA“.

Niekada nemiegantis 
Bodrumas
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Bodrumas

Bodrumas įsikūręs Egėjo ir Viduržemio jūrų sandūroje, ant garsaus 
antikinio miesto Halikarnaso griuvėsių. Tai žymaus senovės graikų 
istoriko Herodoto tėvynė. Išgyvenęs daugybę kautynių, miestas dažnai 
pereidavo iš vienų valdytojų rankų į kitas ir buvo daugelio senovės 
civilizacijų susikūrimo bei subyrėjimo liudininku. Dabar senus laikus 
mena tik senovinė Bodrumo pilis, kuri stūkso mieste, prie pat įlankos. 
Vaikštinėjant po šį kurortą galima pastebėti senovinių, nuo graikų 
laikų likusių, nedidukų dviejų aukštų baltai dažytų namukų. Žvelgiant 
į juos iš viršaus, atrodo, lyg stačiu kalnu liptų balti avinėliai. Žalios 
kalvos, apelsinmedžių giraitės, alyvmedžių sodai ir vėjo malūnai – 
pagrindiniai peizažai, kuriais galima gėrėtis vaikštant mažomis ir 
siauromis Bodrumo gatvelėmis.

Bodrumo miestas tituluojamas Turkijos naktinio gyvenimo sostine, 
kurioje niekada nesibaigia vakarėliai. šiame mieste rekordinis barų, 
naktinių klubų ir diskotekų skaičius viename kvadratiniame kilometre. 
Tad nenuostabu, kad Bodrumą mieliau renkasi ne mėgėjai voliotis 
paplūdimiuose, o aktyvaus poilsio garbintojai iš Vakarų Europos. 

šiek tiek už Bodrumo naktinių linksmybių jau nė kvapo – vaizdingos 
pakrantės idealiai pritaikytos ramiam poilsiui su visa šeima. 
Aukščiausios klasės elitiniai viešbučiai, priklausantys žymiausių 
ir brangiausių viešbučių tinklams visame pasaulyje, paprastučiai 
ekonominės klasės viešbutukai, pensionai – visuose juose 
stengiamasi išlaikyti itin aukštą aptarnavimo lygį. 

Pasižvalgykite ir po XV a. šv. Petro pilį ir jame įsikūrusį povandeninės 
archeologijos muziejų.

Jei žavitės antikiniu paveldu, užsukite į Bodrumo amfiteatrą, pastatytą 
Helenistiniu laikotarpiu. 

Uolingos pakrantės, šiltos lagūnos bei vaizdingos salos – ne veltui 
Bodrumas laikomas viena gražiausių įlankų pasaulyje. Čia Egėjo jūra 
vėjuota, tad regionas sutraukia nemažai vandens sporto mėgėjų. Jie 
teigia, kad Bodrumo pakrantės vienos geriausių vietų buriavimui.

O gal norėtumėte leistis patyrinėti povandeninių 
Bodrumo pakrančių?

Jei kankins nemiga, traukite į Bodrumo Cumhuriyet 
gatvę. Tai kiekvieno naktinėtojo svajonė. Cumhuriyet, 
dar vadinamoje „Barstreet”, tiek klubų, diskotekų ir 

kitų pasilinksminimo vietų, kad visų neapeisite iki paryčių.

Nepraleiskite progos pamatyti vieną seniausių, didingiausių miestų–
kolonijų visoje Mažojoje Azijoje – Efesą. Tai vieta, kupina antikinių 
paminklų, gaubiamų nemarios istorinės auros.

Vienos dienos išvykai rekomenduojame pasirinkti Gumusluką, jį iš 
Bodrumo per 40 minučių pasieksite dolmušu.  Ramybė, nuostabūs 
žuvies restoranai, vietinis turgus ir Triušio sala, kurią galėsite pasiekti 
iš Gumusluko paplūdimio.

Bent vieną vakarą rekomenduojame pralesiti diskotekoje 
„Halikarnasas“. Ji garsėja kaip viena didžiausių diskotekų visoje 
Europoje. Čia, blyksint nepakartojamiems lazeriams, plokšteles suka 
garsūs „didžėjai“ iš viso pasaulio. 

Nuplaukite pasisvečiuoti į Graikiją, Kos salą, esančią tik už 4 km 
nuo Bodrumo. Nors tai trečia pagal dydį sala Graikijos Dodekaneso 
salyne po Rodo, nuo vieno salos galo iki kito vos 40 km. Tad vienos 
dienos pažinčiai su šia miela salele tikrai pakaks.

Bodrume yra vieno iš septynių pasaulio stebuklų, būtent 
Halikarnaso mauzoliejaus, vieta. Mauzoliejų savo vyro Persų 
imperijos, Karijos provincijos valdovo Mausolo atminimui užsakė 
žmona Artemisija ir jis buvo pastatytas IV a. pr Kr. Išstovėjęs apie 
16 šimtmečių, XII a. smarkiai nukentėjo nuo žemės drebėjimo. 
XV–XVI a. pradžioje Rodo (Maltos) ordinas Halikarnaso 
mauzoliejaus likučius panaudojo Bodrumo tvirtovės statybai. Jos 
sienose iki šiol galima įžiūrėti šlifuoto marmuro gabalų iš senojo 
mauzoliejaus.

VIETA

KURORTO ZONOS

REKOMENDUOJAME
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Viešbutis: 25 km iki Milo oro uosto, 10 km iki Bodrumo miesto centro, 2 km 
iki Torbos gyvenvietės, ant jūros kranto. Pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 32 
Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 42 kv.m), iš jų 4 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 10 Suite tipo numerių (maks. 2+1 asm., 54 kv.m). 
Vasarnamiuose yra: 108 Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 42 kv.m), 
Suite, 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: 5 Superior Villa Sea View tipo 
vilos (maks. 8 asm., 600 kv.m), 6 Panorama Villa tipo vilos.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, platforma, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 337 11 22. Faks. +90 (252) 337 12 28. 

Interneto svetainė www.rixos.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 8 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 356 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
Už papildomą mokestį: 

 ♦ masažas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
0 iki 16 metų)

Rixos Premium Bodrum Pusryčiai, pietūs, vakarienė
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Bodrumas

Viešbutis: 45 km iki Milo oro uosto, 4 km iki Bodrumo miesto centro, 2 km 
iki Giumbeto gyvenvietės, ant jūros kranto. 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+1 asm., 22-28 kv.m), 26 Club Superior 
Deluxe Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 35 kv.m), 23 šeimyniniai Club 
tipo numeriai (maks. 6 asm., 40 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, betono platforma, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 319 66 66. Faks. +90 (252) 319 66 65. 

Interneto svetainė www.isis.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 8 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Isis Hotel & SPA Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 60 m iki Milo oro uosto, 25 km iki Bodrumo miesto centro, 10 
km iki Turgutreiso gyvenvietės, ant jūros kranto. 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), 
Deluxe, 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, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 311 03 90. Faks. +90 (252) 393 87 20. 

Interneto svetainė www.kefaluka.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 9 barai
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 720 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ mini futbolo aikštės 
apšvietimas

 ♦ boulingas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ jaunimo klubas (nuo 
13 iki 16 metų)

Kefaluka Resort Ultra viskas įskaičiuota
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Bodrumas

Viešbutis: 35 km iki Milo oro uosto, 1,5 km iki Bodrumo miesto, ant 
jūros kranto. 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, platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 316 61 00. Faks. +90 (252) 316 60 97. 

Interneto svetainė www.virginbodrum.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
bei valymo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ bemotorės vandens 

sporto priemonės
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Virgin Bodrum HV-1 Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 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 (maks. 8+2 asm., 284 
kv.m), 1 Royal Villa tipo numeris (maks. 8+2 asm., 537 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smulkaus žvyro, 2 pirsai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel.+90 (252) 311 11 11. Faks. +90 (252) 393 86 50. 

Interneto svetainė www.xanaduhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 7 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Xanadu Island Luxe viskas įskaičiuota
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Bodrumas

Viešbutis: 40 km iki Milo oro uosto, 4 km iki Bodrumo miesto centro, 
Ičmelero gyvenvietėje, ant jūros kranto. Pastatytas 2002 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pagrindinis 
pastatas, 1-no aukšto Annex pastatas ir devyni 3-jų aukštų vasarnamiai. 
Pagrindiniame pastate yra: 151 standartinis numeris (maks. 3 asm., 35 
kv.m), 85 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 46 kv.m), šeimyniniai Grand 
tipo numeriai. Annex pastate yra: 13 standartinių numerių (maks. 2 asm., 25 
kv.m), 9 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 35 kv.m). Vasarnamiuose yra: 45 
standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 25 kv.m), 64 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 40 kv.m), šeimyniniai Grand tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, žvyras, platforma, pirsas. Skėčiai, čiužiniai, 
gultai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, čiužiniai, gultai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 313 64 00. Faks. +90 (252) 313 63 83. 

Interneto svetainė www.bodrumholidayresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 9 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ vandens kalneliai 
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ kirpykla 
 ♦ internetas 
 ♦ SPA centras 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis (už 
užstatą) 

 ♦ krepšinis (už užstatą) 
 ♦ mini futbolas (už 
užstatą) 

 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas (už 
užstatą) 

 ♦ smiginis (už užstatą) 
 ♦ biliardas (už užstatą) 
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės 

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės 

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ 4 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Bodrum Holiday Resort & SPA Viskas įskaičiuota



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt166

Viešbutis: 45 km iki Milo oro uosto, 5 km iki Bodrumo miesto centro, 5 
km iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 1992 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pagrindinis pastatas, du 2-jų ir 3-jų aukštų Annex korpusai, 
devyni dviaukščiai vasarnamiai, keturi 1-o aukšto Residence pastatai. 
Pagrindiniame pastate yra 266 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 20 
kv.m); Annex pastate yra 44 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 26 kv.m); 
Vasarnamiuose yra 81 Superior tipo numeris (maks. 3 asm., 33 kv.m); 
Residence pastate yra 3 Presidential Suite ir 1 Deluxe Suite tipo numeris. Yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, platforma, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel.+90 (252) 316 89 80. Faks. +90 (252) 313 73 01. 

Interneto svetainė www.ersan.com.tr 

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte) 

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 9 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 500 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Ersan Resort&SPA Viskas įskaičiuota
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Bodrumas

Viešbutis: 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, betoninė platforma, pirsas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (+90 (252) 385 56 56. Faks. +90 (252) 385 56 57. 

Interneto svetainė www.deltabeachresort.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Delta Beach Resort Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 21 km iki Milo oro uosto, 11 km iki Bodrumo miesto centro, 
5 km iki Torbos gyvenvietės, ant jūros kranto. 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, platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai - už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 337 14 00. Faks. +90 (252) 337 14 30. 

Interneto svetainė www.kervansarayhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 10 barų
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ masažas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Kervansaray Bodrum Viskas įskaičiuota
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Bodrumas

Viešbutis: 54 km iki Milo oro uosto, 25 km iki Bodrumo miesto 
centro, 5 km iki Turgutreiso gyvenvietės centro, ant jūros kranto. 
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), 27 Suite tipo numeriai (maks. 4 
asm., 30 kv.m). Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (252) 393 63 15. Faks. +90 (252) 393 63 18. 

Interneto svetainė www.armoniabodrum.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Armonia Holiday Village&SPA Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 35 km iki Milo oro uosto, 1,5 km iki Bodrumo miesto centro, 
ant jūros kranto. 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+1 asm., 36 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, platforma. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. ( +90 (252) 313 30 61. Faks. +90 (252) 313 30 60. 

Interneto svetainė www.veraclubtmt.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvė
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ masažas
 ♦ teniso pamokos
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų) 

Vera Club TMT Viskas įskaičiuota
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Bodrumas

Viešbutis: 45 km iki Milo oro uosto, 20 km iki Bodrumo miesto 
centro, ant jūros kranto. Pagrindinis pastatas pastatytas 2003 metais, 
vasarnamiai – 1996 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 254 standartiniai numeriai (maks. 
4 asm., 35 kv.m). Vasarnamiuose yra: 67 standartiniai numeriai (maks. 3 
asm., 22 kv.m), 18 šeimyninių numerių (maks. 2+2 asm., 40 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyras, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 385 54 61. Faks. +90 (252) 385 54 69. 

Interneto svetainė www.goldenagebodrum.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 140 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų žaidimų 
aikštelė

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 35 km iki Milo oro uosto, 4 km iki Bodrumo miesto 
centro, Gumbeto gyvenvietėje, 400 m iki paplūdimio. 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, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 319 03 31. Faks. +90 (252) 319 20 99. 

Interneto svetainė www.rossoverdehotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 100 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ masažas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Golden Age Hotel Viskas įskaičiuota

Rosso Verde Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 40 km iki Milo oro uosto, 4 km iki Bodrumo miesto, 2 km iki 
Giumbeto gyvenvietės, 600 m iki miesto paplūdimio. 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, platforma. Transportas iki paplūdimio (3 
kartus per dieną) - nemokamai. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už 
papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 319 64 00. Faks. +90 (252) 319 63 98. 

Interneto svetainė www.artotelbodrum.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį) 

 ♦ balkonas (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 3 barai 
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ konferencijų salė (iki 
100 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 58 km iki Bodrumo oro uosto, 23 km iki Bodrumo miesto 
centro, 6 km iki Turgutreiso gyvenvietės, ant jūros kranto. Pastatytas 
1990 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
2-jų ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 106 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18-21 kv.m), 6 dviejų kambarių šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 32 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio – žvyro. Skėčiai, gultai čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 393 83 70. Faks. +90 (252) 393 83 69. 

Interneto svetainė www.malamabeach.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvė

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Art Bodrum Hotel & Club Viskas įskaičiuota

Malama Beach Viskas įskaičiuota

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ vandens sporto 

priemonės
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Bodrumas

Viešbutis: 61 km iki Milo oro uosto, 23 km iki Bodrumo miesto 
centro, 4 km iki Turgutreiso gyvenvietės, per kelią 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (252) 382 73 21. Faks. +90 (252) 382 42 67. 

Interneto svetainė www.goldenbeach.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ smiginis
 ♦ biliardas (už užstatą)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų apšvietimas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 55 km iki Milo oro uosto, 24 km iki Bodrumo miesto 
centro, 6 km iki Turgutreiso gyvenvietės centro, ant jūros 
kranto. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas 
ir 2-jų aukštų Annex korpusas. Viešbutyje yra: 143 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 20-24 kv.m), 18 vieno kambario 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 29 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokama.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 393 60 77. Faks. +90 (252) 393 61 97. 

Interneto svetainė www.acacia-club.com 

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Golden Beach Viskas įskaičiuota

Club Acacia Viskas įskaičiuota

Bodrumas
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Viešbutis: 55 km iki Milo oro uosto, 25 km iki Bodrumo miesto centro, 
3 km iki Turgutreiso gyvenvietės, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 
2002 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 2-jų aukštų 
viešbučio pastate yra: 80 standartinių numerių (maks. 3 asm., 20 kv.m), 
5 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 20 kv.m), 1 numeris pritaikytas 
žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +90 (252) 382 64 01. Faks. +90 (252) 382 65 61. 

Interneto svetainė www.keremresort.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 35 km iki Milo oro uosto, 4 km iki Bodrumo miesto 
centro, Giumbeto gyvenvietėje, per kelią iki paplūdimio. Viešbutis 
pastatytas 1983 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro septyni 2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra: 64 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 18 kv.m), 16 šeimyninių 
numerių (maks. 4+1 asm., 26 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą mokestį

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (252) 319 3366. Faks. +90 (252) 319 3352. 

Interneto svetainė www.pedahotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Vaikams:
 ♦ baseinas

Kerem Resort Viskas įskaičiuota

Sun Club Bodrum Viskas įskaičiuota

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens sporto 

priemonės
 ♦ nardymo pamokos
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Viešbutis: 38 km iki Milo oro uosto, Giumbeto gyvenvietėje, ant jūros 
kranto. 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: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (242) 319 42 02. Faks. +90 (242) 319 72 40. 

Interneto svetainė www.pedahotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 50 km iki Milo oro uosto, 21 km iki Bodrumo 
miesto, 3 km iki Turgutreiso gyvenvietės, ant jūros kranto. 
Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 
metais. Viešbučio pastate yra 67 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 16-24 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +90 (252) 382 20 17. Faks. +90 (252) 382 96 90. 

Interneto svetainė www.pedahotels.com 

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ internetas
 ♦ seifas (registratūroje)

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį: 

 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Gumbet Holiday Beach Viskas įskaičiuota

Blue Bodrum Beach Viskas įskaičiuota

Bodrumas
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Bodrumo regionas

DIDIMAS
šVELNIAUSIO SMĖLIO PAKRANTĖS

Vandens pramogų 
mėgėjai Didime tikrai 
nenuobodžiaus

GIDAS REKOMENDUOJA
Didimas tikrai išskirtinis, tik daug 
kam dar neatrastas Turkijos 
kurortas. Jis laukia tiek ramų, tiek 
aktyvų poilsį mėgstančių turistų. 
Ypač tų, kurie neabejingi istoriniam 
paveldui ir praeities paminklams. 
Didimas taip pat ideali vieta poilsiui 
su vaikais, nes jūros pakrantė 
yra smėlėta ir sekli, gilėja tik už 
keliasdešimties metrų.
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Club Tarhan 

Palm Wings 

DIDIMAS

Buyuk 
Anadolu

Venosa Beach 

SO
KE

Jau pats Didimas, apipintas paslaptingomis 
legendomis, pilnas rekomenduotinų objektų. šis 
miestas mena legendinę Dzeuso ir Leto (Letonijos) 
pažintį, po kurios vėliau gimė dvyniai Apolonas 
ir Artemidė („Didim“, išvertus iš turkų kalbos, 
reiškia „dvyniai“). Tad nenuostabu, kad būtent čia 

stūkso Apolono šventykla, viena didžiausių antikinių šventyklų, kuri 
saugo puikiai išlikusius Dzeuso, Apolono, Artemidės ir Leto biustus, 
marmuru puoštą šventyklą su įvairiais bareljefais: jaučių galvomis, 
grifais bei medūzomis. Apolono šventykla yra tarsi Artemidės, 
garsiausios antikinės šventovės, esančios Efese, sesė dvynė.

Dideli istoriniai lobiai laukia turistų ir už Didimo ribų. Visai netoli 
yra antikiniai miestai Prijena, Miletas bei Efesas. Išvysite mergelės 
Marijos namą ir kapą, Artemidės šventyklą, Celcijaus biblioteką ir 
turkiškų pirčių istorijos muziejų. 

Pasmalsauti nuvykite ir į kaimyninius Bodrumo bei Kušadasio 
miestus. Iki jų tik valanda kelio.

Linksmybių mėgėjai tikrai nebus nuskriausti, nes jų laukia daugybė 
aplink viešbučius įsikūrusių barų, kavinių, žuvies restoranų bei 
didžiausia kurorte „Medūzos“ diskoteka.

Didimas

Didimo kurortas įsikūręs tarp dviejų Turkijos miestų – Bodrumo bei 
Kušadasio – jaukioje įlankoje, iš abiejų pusių apsuptoje kalnų. Vietiniai 
gyventojai teigia, kad nėra kitos tokios vietos pasaulyje, kur vėjas 
pūstų nuo jūros link kalnų. Egėjo jūros pakrantė prie Didimo – tai 
beveik 55 km besitęsiantis švariausias, smulkaus ir švelnaus smėlio 
paplūdimys Altinkum. Čia jūra visus metus būna rami ir šilta, šiltosios 
srovės vandens temperatūrai neleidžia nukristi žemiau 22 laipsnių 
šilumos. Sakoma, kad tik Didime galima išvysti unikalų reginį, kuomet 
bangos ritasi ne link kranto, bet priešingai - nuo jo. 

Didimas tikrai išskirtinis, tik daug kam dar neatrastas Turkijos 
kurortas. Jis laukia tiek ramų, tiek aktyvų poilsį mėgstančių turistų. 
Ypač tų, kurie neabejingi istoriniam paveldui ir praeities paminklams. 
Didimas taip pat ideali vieta poilsiui su vaikais, nes jūros pakrantė yra 
smėlėta ir sekli, gilėja tik už keliasdešimties metrų.

VIETA REKOMENDUOJAME

Dievo Apolono 
statula jo vardo 
šventykloje
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Viešbutis: 80 km iki Milo oro uosto, 1 km iki Didimo miesto centro, ant jūros 
kranto. 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, platforma, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (256) 813 83 63. Faks. +90 (256) 813 76 38. 

Interneto svetainė www.palmwings.com.tr

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 1000 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ diskoteka (įėjimas)
Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Palm Wings Beach Resort Viskas įskaičiuota
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Didimas

Viešbutis: 82 km Bodrumo oro uosto, 6 km iki Didimo miesto 
centro, ant jūros kranto. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (256) 825 90 90. Faks. +90 (256) 825 68 65. 

Interneto svetainė www.majesty.com.tr

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 550 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ bemotorės vandes sporto 
priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 7 metų)

Majesty Club Tarhan Beach HV-1 Ultra viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 80 km iki Milo oro uosto, 5 km iki Didimo miesto centro, 
ant jūros kranto. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (256) 835 35 01. Faks. +90 (256) 835 35 04. 

Interneto svetainė www.venosa.com.tr

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 
800 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Venosa Beach Resort & SPA Viskas įskaičiuota
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Didimas

Viešbutis: 100 km iki Milo oro uosto, Didimo mieste, 400 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 2006 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 
metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas kuriame yra: 
239 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 24 kv.m), 17 šeimyninių 
dviejų kambarių numerių (maks. 3+1 asm., 48 kv.m),  Prince Suite tipo 
numeris (maks. 3+2 asm., 138 kv.m) bei King Suite tipo numeris (maks. 
3+2 asm., 160 kv.m). Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai- 
nemokamaii.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (256) 813 64 03/04. Faks. +90 (256) 813 64 01. 

Interneto svetainė www.didimgardenofsun.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
bei valymo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 600 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ dviračių nuoma
 ♦ nardymo kursai

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Garden Of Sun Hotel 
SPA & Wellness

Viskas įskaičiuota
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Bodrumo regionas

KUšADASIS
MUZIEJUS PO ATVIRU DANGUMI

KUšADASIO PILIS.

„LADIES BEACh“ PROMENADA – 
PUIKI VIETA DIENOS PABAIGAI. 

NUO ATATIURKO KALVOS – 
GRAžIAUSIA MIESTO PANORAMA. 

NEPAKARTOJAMAS „DEGIRMEN“ 
RESTORANAS, ĮSIKūRęS TARP KUšADASIO 
IR DAVUTLARO.

„ADALAND“ VANDENS PARKAS.

Krantus skalauja 
stulbinančiai sodriai 
mėlynos jūros bangos

GIDAS REKOMENDUOJA
Daugelis turistų Kušadasį renkasi 
dėl švelnaus ir pakankamai sauso 
klimato – čia nuo jūros nuolat pučia 
lengvas brizas ir netgi pačiame 
vasaros įkarštyje nėra alinančio 
karščio.
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Nacionalinis
Kalamaki parkas

Samoso sala

Tai nedidelis kurortinis miestas Aidyn provincijoje, Egėjo jūros 
įlankoje, paukščio formos pusiasalyje. Iš čia kilo ir jo pavadinimas – 
„Kusadasi“, išvertus iš turkų kalbos, reiškia „paukščio salą“. Iš žvejų 
kaimelio Kušadasis jau spėjo virsti stambiu turizmo centru, labai 
gyvu ir kosmopolitišku Turkijos kurortu. šis miestas dar vadinamas 
muziejumi po atviru dangumi, nes čia gausu iki mūsų dienų puikiai 
išsilaikiusių architektūrinių paminklų.

Kušadasį supa antikos paminklai ir senovės miestai: Efesas, Priena, 
Miletorsas... Tad čia vykstama ne tik pasilepinti saulės spinduliais, 
bet ir susipažinti su keturių tūkstantmečių istorija. Kušadasyje 
galima mėgautis senųjų epochų paveldu, nuostabiais architektūros 
paminklais – viskas čia alsuoja istorija ir didybe. Atstumas iki visų 
šių nuostabių vietų nedidelis, o tai reiškia, kad turistai turi nuostabią 
galimybę atpalaiduojantį paplūdimio poilsį suderinti su visiškai 
nevarginančiomis ir nepaprastai įdomiomis ekskursijomis. Iš čia 
siūloma, bene plačiausia ekskursijų programa visoje Turkijoje. 

Daugelis turistų Kušadasį renkasi dėl švelnaus ir pakankamai sauso 
klimato: čia nuo jūros nuolat pučia lengvas brizas ir netgi pačiame 
vasaros įkarštyje nėra alinančio karščio. 

Kušadasis

Kušadasio miestas
Kušadasio viešbučiai – tai šiuolaikiniai pastatai, kurių dauguma 
įsikūrę uolėtose pakrantėse, prie jūros ir paplūdimių. Paplūdimiuose 
daugiausia platformos, nors yra ir smėlio. 

pigal
šiek tiek toliau nuo miesto, prie naujojo paplūdimio Pigal taip pat 
nemažai patrauklių viešbučių. šioje zonoje didelis vandens sporto ir 
pramogų pasirinkimas. 

„Ilgasis paplūdimys“
Vos 6 km nuo miesto centro nutolusi vieta itin populiari. Ją supa 4-5 
žvaigždučių viešbučiai, kavinės ir restoranai. 

Pasivaikščiokite po Kušadasio miestelį – jis jaukus, su gausybe 
kavinukių bei įspūdingu seldžiukų–osmanų laikų paveldu. 
Susipažinkite su Kušadasio simboliu – pilimi–tvirtove, įsikūrusia 
Balandžių saloje. Į ją atsiveria puikus vaizdas tiek nuo kranto, tiek 
žiūrint iš jūros pusės. 

Atsigaivinkite šaltu gėrimu „Dejazar“ restorano ir vyno baro stogo 
terasoje su nuostabiu vaizdu į Kušadasio prieplauką. 

Visai šalia Kušadasio antikinis Efeso miestas, 
su puikiai išsilaikiusiomis gatvelėmis, pastatų 
griuvėsiais ir Celsijaus biblioteka. Tad tikra nuodėmė 
būtų jo neaplankyti.

Vertas dėmesio ir Miletas, senovės graikų miestas Mažosios Azijos 
vakarinėje pakrantėje. Miletą labiausiai išgarsino VI a. pr. m. Kr. 
susikūrusi Mileto natūrfilosofijos mokykla bei filosofas Falesas. 
šiandien čia galima pasižvalgyti po archeologų atkastus architektūros 
paminklų griuvėsius.

Neaplenkite Didimo su puikiąja Apolono šventykla. Tai Egėjo jūros 
pakrantės širdis su smulkaus ir švelnaus smėlio Altinkum (auksiniu) 
paplūdimiu. Altinkum – vienas iš švariausių ir ilgiausių paplūdimių 
Turkijoje (šio paplūdimio ilgis ~ 55 km, o plotis kai kuriose vietose 
siekia net 20 metrų). 

Trokštantys pasimėgauti ramybe traukia į Nacionalinį „Kalamaki“ 
parką Dileko pusiasalyje.
Tik 30 km į pietus nuo Kušadasio ir Jūs atsidursite žavingos gamtos 
apsuptyje. Gulėdami paplūdimyje galėsite stebėti Graikijos salą 
Samos, esančią tik už keleto kilometrų nuo kranto.

VIETA

KURORTO ZONOS

REKOMENDUOJAME Senosios epochos 
architektūrinis palikimas
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Viešbutis: 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: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (256) 622 31 32. Faks. +90 (256) 622 24 54. 

Interneto svetainė www.sealighthotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte) 

 ♦ 6 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 850 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį: 
 ♦ boulingas
 ♦ nardymo kursai
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Sealight Resort Hotel Ultra viskas įskaičiuota
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Kušadasis

Viešbutis: 137 km iki Milo oro uosto, 3 km iki Kušadasio centro, 
15 km iki antikinio Efeso miesto, ant jūros kranto. 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: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (256) 618 13 10. Faks. +90 (256) 618 13 15. 

Interneto svetainė www.kusturclub.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

 ♦ nardymo kursai

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ mini zoologijos 
parkas

Kustur Club Holiday Village HV-1 Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 139 km iki Milo oro uosto, 5 km iki Kušadasio miesto 
centro, 14 km iki antikinio Efeso miesto, ant jūros kranto. Pastatytas 
1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 8-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 315 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 
18 kv.m), 4 Connection tipo numeriai (maks. 4 asm., 36 kv.m), 6 
Junior Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 46 kv.m), 6 Senior Suite tipo 
numeriai (maks.4 asm., 83 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (256) 622 05 50. Faks. +90 (256) 622 07 65. 

Interneto svetainė www.fantasia.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už užstatą)
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ kirpykla 
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ boulingas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

 ♦ diskoteka

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi Viskas įskaičiuota
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Kušadasis

Viešbutis: 140 km iki Milo oro uosto, 6 km iki Kušadasio miesto 
centro, 18 km iki antikinio Efeso miesto, ant jūros kranto. 
Pastatytas 1993 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pagrindinis korpusas ir 78 dviaukščiai 
korpusai, kuriuose yra: 240 standartiniai Sea / Land View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 22 kv.m), 311 Club tipo numerių (uždaras 
miegamasis, maks. 3+2 asm., 29-30 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas smėlio / žvyro, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (256) 618 19 19. Faks. +90 (256) 618 08 18 / 9. 

Interneto svetainė www.pinebay.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 9 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 1200 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ 5 teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventoriaus nuoma
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų)

Pine Bay Holiday Resort HV-1 Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 142 km iki Milo oro uosto, 8 km iki Kušadasio kurorto, ant jūros 
kranto. Pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro devyni 3-jų aukštų World korpusai ir devyni 2-jų aukštų 
Club korpusai. World korpusuose yra: 130 World Double numerių (maks. 
3 asm., 25 kv.m), 322 World šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 35 
kv.m). Club korpusuose yra: 111 Club dviviečių numerių (maks. 3 asm., 25 
kv.m), 102 šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 32 kv.m), 148 Suite tipo 
šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 asm., 37 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas. Skėčiai, gultai ir čiužiniai – 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai ir čiužiniai – nemokamai. Paplūdimio 
rankšluosčiai – už užstatą.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (232) 893 11 11. Faks. +90 (232) 893 14 10. 

Interneto svetainė www.aquafantasy.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (5 a la 
carte) 

 ♦ 11 barų 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ 2 uždari baseinai 
 ♦ vandens kalneliai 
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ kirpykla 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ sūkurinė vonia (Club korpuse)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis (Club korpuse)
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis (World korpuse)
 ♦ sūkurinė vonia (World korpuse)
 ♦ masažas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso pamokos
 ♦ boulingas 
 ♦ biliardas 
 ♦ nardymo kursai 
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 6 baseinai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Aqua Fantasy Aquapark 
Hotel & SPA

Viskas įskaičiuota
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Kušadasis

Viešbutis: apie 180 km iki Milo oro uosto, 45 km iki Kušadasio miesto centro, 
ant jūros kranto. 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 Villa tipo numeriai (maks. 2+1 asm. 
30 kv.m), 208 dviejų kambarių šeimyniniai Garden Villa tipo numeriai (maks. 
4+1 asm., 48 kv.m.), 8 dviaukštės VIP vilos (maks 6 asm., 175 kv.m.).

Paplūdimys: 2 nuosavi, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai – už užstatą.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (232) 797 63 63. Faks. +90 (232) 797 40 30. 

Interneto svetainė www.onyriaclarosresort.com

Numeriuose:
 ♦ dušas / vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 10 barų
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 18 vandens kalnelių
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ boulingas
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

 ♦ nardymo pamokos

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 10 vandens kalnelių
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 9 metų)

 ♦ paauglių klubas 
(nuo 10 iki 16 metų)

Onyria Claros Beach & SPA 
Resort

Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 147 km iki Milo oro uosto Bodrume, 12 km iki Kušadasio miesto, 
4 km iki istorinio Efeso miesto, ant jūros kranto. Pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 6-ių aukštų 
pagrindinis pastatas bei šešios dviejų aukštų vilos. Pagrindiniame pastate 
yra: 144 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 27 kv.m), iš jų 4 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, 8 šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 40 
kv.m). Vilose yra 85 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 27 kv.m), 18 
dviejų kambarių šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 40 kv.m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +90 (232) 893 10 60. Faks. +90 (232) 893 10 54 / 55. 

Interneto svetainė www.richmondint.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte) 

 ♦ 6 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ kirpykla 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas 
 ♦ biliardas 
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 3 vandens 
kalneliai

 ♦ žaidimo aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Richmond Ephesus Resort Viskas įskaičiuota
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Kušadasis

Viešbutis: 180 km iki Milo oro uosto, 4 km iki Kušadasio miesto 
centro, ant jūros kranto. 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. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (256) 622 07 00. Faks. +90 (256) 622 03 44. 

Interneto svetainė www.sharkhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ Wellness centras
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų) 

Omer Holiday Resort HV-1 Viskas įskaičiuota
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Imbat Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 131 km iki Milo oro uosto Bodrume, 3 km iki Kušadasio 
centro, 18 km iki antikinio Efeso miesto, ant jūros kranto. 
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: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (256) 614 20 00. Faks. +90 (256) 614 49 61. 

Interneto svetainė www.imbat.com.tr

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 6 barai 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės 
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 
250 asm.)

Pramogos ir sportas 
Nemokamai: 

 ♦ biliardas
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas (Grand Blue 
Sky viešbutyje)

 ♦ smiginis
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ bemotorės vandens 
sporto priemonės

 ♦ diskoteka (įėjimas)
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ motorinės vandens 
sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų) 
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Viešbutis: 167 km iki Milo oro uosto, 1 km iki Ozdere 
gyvenvietės, ant jūros kranto. 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 / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +90 (232)797 58 03. Faks. +90 (232)797 50 90. 

Interneto svetainė www.grandefe.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 200 
asm.)

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ mini golfas
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Club Hotel Grand Efe Viskas įskaičiuota

Kušadasis
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Atlantique Holiday Club Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 137 km iki Milo oro uosto, 8 km iki Kušadasio 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, paplūdimio 
rankšluosčiai – už papildomą mokestį.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +90 (256) 633 13 20. Faks. +90 (256) 633 13 27. 

Interneto svetainė www.atlantiqueclub.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas 
 ♦ seifas (už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 5 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų) 
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Kušadasis

Pigale Beach Resort Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 137 km iki Milo oro uosto Bodrume, 3 km iki 
Kušadasio miesto centro, 100 m iki paplūdimio. Pastatytas 
1988 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 119 standartinių numerių (maks. 3 asm., 23 
kv.m), 10 šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 40 kv.m), King 
Suite tipo numeris.

Paplūdimys: miesto, smėlio / smulkaus žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +90 (256) 618 07 70. Faks. +90 (256) 618 07 75. 

Interneto svetainė www.pigalehotel.com 

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ krepšinis

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)
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Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus 
dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms, kelionės bilietus, draudimo 
polisus ir pan. Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į 
užsienio valstybes. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantis į 
Turkiją ir kitas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi 
specialių sutarčių ar susitarimų, nustatančių kitaip, privalo turėti su 
savimi galiojantį pasą. Nerekomenduojame į poilsinę kelionę vykti su 
diplomatiniu pasu. Tarnybinis pasas nėra tinkamas dokumentas vykti 
į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų paso, vizų ir kitų dokumentų 
galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, kad dauguma užsienio valstybių 
reikalauja, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas galiotų ne trumpiau 
kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės 
informacijos kreipkitės į šalies migracijos tarnybas.
Kelionės dokumentus (elektroninio formato lėktuvo bilietą 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.

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 (bilietus, draudimo polisą).
Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu į šengeno erdvei 
nepriklausančias valstybes, Lietuvos pasienio kontrolės punkto 
pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo 
(rūpintojo sutikimas) ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas 
turi būti paliudytas notaro arba 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 užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, 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).
Išvykstant vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), 
vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, likus ne 
mažiau kaip 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. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio 
valstybes nebeišduoda Savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos 
skyriai. Atitinkamą dokumentą gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio 
parašo tikrumas turės būti patvirtintas notaro arba 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
Iki 5 metų vaiką visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams 
pageidaujant, nuo 5 iki 12 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos 
darbuotojų palydos paslauga. Daugiau informacijos galite rasti interneto 
svetainėje: www.teztour.lt.

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 nėštumo savaitės moterys „Small Planet Airlines“ lėktuvais nėra 
skraidinamos.
Nei aviakompanija „Small Planet Airlines“, nei kitas skrydį vykdantis 
vežėjas, nei UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl motinos 
ar vaiko sveikatos sutrikimų.
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti kelionę parduodančio agento. Atkreipiame Jūsų 
dėmesį, kad pažymos apie nėštumą ypač griežtai tikrinamos Turkijoje.

Vizos
Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais tikslais į Turkiją, viza 
nereikalinga, tačiau jie kaip turistai viešėti šioje šalyje gali ne ilgiau kaip 
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.
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.

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.
Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.saugikelione.
lt.

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, kurios draudimą 
įsigijote, 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 laikas
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laiką. Vykdami 
iš Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje 
kelionių agentūroje arba interneto svetainėse, adresais: www.vilnius-
airport.lt,  www.teztour.lt. Pasitikslinti skrydžio laiką reikia ir grįžtant iš 
atostogų. Šią informaciją Jums suteiks TEZ TOUR atstovas arba ją galite 
rasti prie viešbučio registratūros esančiame informaciniame stende ar 
informaciniame segtuve. 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, muitinės 
kontrolės formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos 
lėktuve, todėl atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam 
tikrose vietose.
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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 vežimėlį. Jeigu keli 
asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažo vienetas negali 
viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris priklauso nuo skrydį 
vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo biliete 
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 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 yra 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.

Gyvūnų gabenimas
Norint pervežti gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
•	gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių masė su 

specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne 
didesni kaip 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. Mokestis mokamas UAB „Tez 
Tour” atstovybėje oro uoste, prieš skrydį;

•	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 kaip 48 
val. iki skrydžio. Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ 
raštišką atsakymą-patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, prieš 
registruojantis į skrydį privalo pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB „Tez 
Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį 
(UAB „Tez Tour“ atstovybėje Vilniaus oro uoste).

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 pateikus 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. 
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TEZ TOUR atstovai
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.
Visada galite susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu 
arba bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar 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 (žymimos 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). 
Viešbučio kategorija šalyje neapsprendžia viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo. Dėl šių 
priežasčių, tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet 
ir toje pačioje šalyje gali skirtis. 
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis 
užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Nuo katalogo spausdinimo 
momento iki kelionės pradžios gali pasikeisti ir viešbučio kategorija. 
Aktualią viešbučio kategoriją šalyje rasite viešbučio aprašyme interneto 
puslapyje www.teztour.lt. 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt 
(prie kiekvieno viešbučio pavadinimo)Turkijos viešbučių kategorijos 
papildomai žymimos simboliais , tačiau šis žymėjimas neturėtų būti 
prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus 
organizatoriaus pateikiamas viešbučio vertinimas. 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 užsisakyti 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 iinterneto puslapio ir t. t. 
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba internetinėje svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu ar  simboliu 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, vangesnis aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai 
atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.

TEZ EXPRESS
„Tez Express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
užsakomas 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* iki 5*, 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).
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 už tai įprastai 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 – nemokamai.
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. 
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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 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 iinterneto 
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 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 vietinis. 
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.
Vietinį 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.

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 (kovogegužės mėn.) bei pabaigoje (spalio-lapkričio 
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.
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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 jų 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 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 
siūlomas ekskursijas toje 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 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 ažymėtina, 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 per kelią 
nuo paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai, esantys ant jūros
kranto, nebūtinai turės ir paplūdimį šalia viešbučio, kadangi gali būti, kad 
viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, tačiau šalia nėra paplūdimio. 
Kataloguose bei interneto svetainėje šie viešbučiai žymimi simboliu .
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. Į iškilusius papildomus 
klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

„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. Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) 
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 savivaldybės 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 vaikams organizuoja 
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 ištisą sezoną, tačiau 3–4* 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 iki 12 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 programos būtų aiškesnės. Problemų 
gali kilti su visai 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.
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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 Children) – 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:
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 ar 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 apsaugos darbuotojams. Už 
poilsį tokiame numeryje dažniausiai teks sumokėti mažiausiai tris kartus 
brangiau nei standartiniame.
Villa – 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 ANTALYA
Tel. +90 242 310 57 00/01/.../05
El. paštas info@turkey.teztour.com

LR ambasada Turkijoje
Mahatma Gandi Cad. No. 17/8-9 06700 G.O.P.Ankara
Tel. +90 312 447 07 66
Faks. +90 312 447 06 63
El. paštas amb.tr@urm.lt

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt.
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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 interneto puslapyje www.
teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių) skelbiama 
naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų 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, objekto vietą, 
kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.teztour.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, 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 interneto tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.
ee (jeigu  išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.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 transporto 
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 
neskelbiamos 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 nurodytas 
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 nurodytas 
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 maksimalios 
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 pagrindas – 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 
turistu 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 organizatorius 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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Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

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 perimantis) 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 pagalbos 
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 jų atsisakė, kelionių organizatorius, 
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. pakeitimai, 
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 bus patvirtinta turisto pasirinkto viešbučio rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta asmeniškai. 
Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą 
sudarydamas 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 pasirašydamas 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 reikalavimus, 
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 interneto 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 jos sąlygas.

 Sutarties priedai:  katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt204

žemiau aprašyti simboliai – tai kataloge bei interneto svetainėje 
figūruojantys viešbučių segmentai, kurie nurodo viešbučio paskirtį. Tai 
subjektyvus organizatoriaus viešbučių segmentavimas pagal jų teikiamų 
paslaugų spektrą.  Į visus papildomai iškilusius klausimus padės atsakyti 
Jūsų kelionių agentas.

„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba interneto svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu ar  simboliu 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 
skaičius, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančio 
personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose 
viešbučiuose.

„Viešbutis ant jūros kranto“ – viešbučio, esančio ant jūros 
kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo paplūdimio, bet 
pažymėtina, kad gali būti: 

 kai tarp viešbučio teritorijos ir paplūdimio yra promenada; 

 dalis teritorijos arba kai kurie viešbučio korpusai yra per kelią nuo 
paplūdimio (pirmoje linijoje); 

 viešbučiai, esantys ant jūros kranto, nebūtinai turės paplūdimį 
iškart prie viešbučio. Gali būti viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros 
kranto, prie kurios nėra paplūdimio arba paplūdimys gali būti 
atokiau.

„Viešbutis, tinkantis šeimoms“ – viešbutis savo paslaugų pasiūla 
bei apgyvendinimo tipų įvairove orientuotas į šeimų su vaikais 
poilsį. 

„Vandens kalneliai“ – viešbučio teritorijoje yra vandens kalneliai. 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtinguose viešbučiuose 
kalnelių dydis bei gausa skiriasi. 

„Viešbutis, esantis kurorto centre“ – tai viešbutis, nurodantis savo 
vietą kaip kurorto centre esančio arba nuo centro (centrinės zonos, 
promenados, diskotekos / barų gatvės) nutolęs ne daugiau kaip 
1 km atstumu. Kurorte taip pat gali būti ne vienas centras, tad 
atstumas gali būti nurodytas iki pagrindinio miesto centro arba iki 
kelių centrų.

„Viešbutis prabangiam poilsiui“ – viešbutis orientuotas į aukštą 
paslaugų bei aptarnavimo kokybę. Atkreipiame dėmesį, jog 
paprastai, kuo aukštesnė viešbučio kaina, tuo efektyviau išpildomi 
poilsiautojų lūkesčiai. 

„Aktyvios atostogos“ – tai viešbutis, kurio teritorijoje teikiamos 
paslaugos leidžia aktyviai ilsėtis: žaisti aktyvius žaidimus (lauko 
tenisas, golfas ir t. t.), dalyvauti aktyviose pramoginėse programose. 

„Romantiškos, ramios atostogos“ – tai viešbutis, skirtas poroms, 
jaunavedžiams, jaukiam poilsiui romantiškoje ir / arba ramioje 
aplinkoje.

 

„Verslo klasė, konferencijos“ – tai viešbutis, kuris orientuotas 
į verslo žmones. Gali būti skirtas konferencijų organizavimui, 
didesnių grupių apgyvendinimui, neturėti didelės teritorijos.
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė
viešbučiai iki 2011 metų liepos 1 dienos. Išsamesnė bei 
naujesnė informacija, apie viešbučiuose įvykusius 
pasikeitimus, skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt

Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią 
pateikė viešbučiai iki 2012 metų gruodžio 1 dienos. 
Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt


