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Atostogos – tai nuostabu!
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„TEZ TOUR LIETUVA“ 

„Tez Tour“ – vienas didžiausių kelionių organizatorių Rytų 
Europoje, kurio veiklos pradžią Lietuvoje žymi 2003 m. spalio 
17-ąją įvykęs pirmasis užsakomasis skrydis į Egiptą. Šiandien 

„Tez Tour Lietuva“ aptarnauja daugiau kaip 60 tūkst. turistų 
per metus.

ILGAMETĖ PARTNERYSTĖ 
POILSIO KOKYBEI 

1994 m. savo veiklą pradėjęs „Tez Tour“ šiandien patenka 
į pagrindinių Europos kelionių organizatorių penketuką ir 

vienija net 29 tarptautines kompanijas. Svarbiausias kelionių 
organizatoiaus „Tez Tour“ tikslas – stengtis, kad Jūsų 

atostogoms nieko netrūktų. Kasmet aptarnaujame 
didžiulius turistų srautus, puikiai orientuojamės turizmo 
rinkoje ir dirbame tik su patikimais partneriais. „Tez Tour“ 

partnerių sąraše – pirmaujančios aviakompanijos ir 
geriausi viešbučiai, tarp jų ir turistų puikiai vertinamas bei 

mėgstamas „Amara“ tinklas Turkijos kurortuose.

UNIKALŪS PASIŪLYMAI 

Be organizuojamų poilsinių kelionių, „Tez Tour“ taip pat 
siūlo nuotaikingas stovyklas vaikams, išvažiuojamuosius 
seminarus ir konferencijas kompanijoms, platų pažintinių 
maršrutų spektrą žingeidiems bei VIP ženklu pažymėtas 

keliones išskirtinių poreikių turistams.
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ATRASK TURKIJĄ 
SU „TEZ TOUR“ 

Skrydžiai į Turkiją organizuojami kone kasdien.
Į ekskursijas keleivius vežame nuosavu autotransportu: 

patogiai įrengtais autobusais ir mikroautobusais;
Kad atostogos Turkijoje būtų nepriekaištingai geros, siūlome 
rinktis iš gausybės viešbučių kiekvieno skoniui ir poreikiams.

ATOSTOGOS VISAME PASAULYJE 

Lietuvos keliautojus „Tez Tour“ kviečia ilsėtis geriausiuose 
Dominikos Respublikos, Meksikos, Kubos, Brazilijos, Turkijos, 
Ispanijos, Graikijos, Bulgarijos, Kipro, Sardinijos kurortuose; 

mėgautis saule Tenerifėje, Egipte ir Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose; patenkinti smalsumą egzotika alsuojančiame 

Tailande, Kinijoje ar Šri Lankoje. O aktyvių atostogų mėgėjus – 
paslidinėti Andoros, Ukrainos, Austrijos, Turkijos, Bulgarijos ir 

Italijos kalnuose.
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Neįtikėtina
Turkija

Svarbiausias šalies miestas
Beveik visa (97 %) Turkijos teritorija plyti Azijos žemyne, tačiau 3 % priklauso Europai. Būtent 
šių dviejų žemynų sandūroje įsikūręs unikalus miestas Stambulas. Jo unikalumas ir slypi tame, 
kad tai vienintelis pasaulio miestas, išsidėstęs dviejuose žemynuose. Taip pat šis miestas 
daugiau nei du tūkstančius metų buvo net trijų didžiųjų imperijų sostine: Romos Imperijos 
laikais jis vadinosi Naujaja Roma, Bizantijos Imperijos metais – Bizantijumi, o Osmanų 
viešpatavimo laikais – Konstantinopoliu. Tai vienas seniausių pasaulio miestų, įkurtas net 
667 m. pr. m. e.  Šiandien tai didžiausias miestas Turkijoje su 14 milijonų ir 700  tūkstančių 
gyventojų, gyvenančių  5343 m² plote. Tad tai ir vienas didžiausių miestų pasaulyje.

Apie šalį
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Įdomu
Vertingiausias ir brangiausias šilko kilimas pasaulyje saugomas „Mevlanos“ muziejuje 
Turkijos Konijos mieste. Dar XIII amžiuje garsus keliautojas Markas Polas teigė, kad 
patys gražiausi ir geriausi kilimai rišami Turkijoje.

Lyderė
Turkija pasaulyje užima pirmąją 
vietą pagal architektūros bei 
istorinių paminklų skaičių. Jos 
teritorijoje priskaičiuojama net 
33 400 archeologinių paminklų ir 
440 000 istorinių archeologinių 
objektų.

Dovana Europai
XVI a. pabaigoje į Europą iš tuometinės Osmanų 
imperijos buvo atgabenta keletas tulpių svogūnėlių. O 
praėjus keletui dešimtmečių ši kukli gėlė sukėlė tikrą 
furorą. XVII a. pradžioje tulpių populiarumas Olandi-
joje buvo toks milžiniškas, kad tie metai buvo vadi-
nami tulpių manija. Sakoma, kad kas tik galėjo, tada 
investavo pinigus į tulpes, kaip dabar investuojama į 
akcijas. 1623 metais vienas svogūnėlis populiariausių 
tulpių rūšių kainavo 1 000 guldenų, o vidutinio olando 
metinės pajamos tais laikais buvo 150 guldenų. 
Tai buvo tikra tulpių karštinė, kai vildamiesi greitai 
praturtėti, olandai ėmė parduoti namus, žemes ir pirko 
tulpių svogūnėlių. Tačiau 1637 m. staiga kritusios 
tulpių kainos sužlugdė visas viltis. Turkijoje taip pat šis 
amžius buvo vadinamas „Tulpių amžiumi”, o tulpė iki 
šiol yra nacionalinis Turkijos simbolis.

Mėgstamiausia knyga
Sakoma, kad Turkijos Respublikos įkūrėjo Mustafa Kemalio Atatiurko 
mėgstamiausia knyga buvo „Čiauškutė”. Romanas užima išskirtinę 
vietą turkų literatūroje ir puikiai atskleidžia XX a. pradžios Turkijos 
visuomenės europėjimo procesus. 

Kalėdų 
Senelio 
gimtinė
Neįtikėtina, bet Kalėdų Senelio 
legenda prasidėjo būtent 
Turkijoje. Jo prototipu laikomas 
Šventasis Mikalojus Ste-
bukladaris, Myros vyskupas. 
Šiandien Myros miestas 
vadinasi Demrė ir jame galima 
aplankyti Šv. Mikalojaus vardo 
bažnyčią, šalia kurios stovi ir 
paminklas Kalėdų Seneliui.
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7 Turkijos stebuklai
Per visą TEZ TOUR vienuolikos metų veiklą Lietuvoje, Turkija išlieka nepralenkiama pagal ten 
išlydimų keliautojų skaičių. Tai populiariausia atostogų kryptis. Ir greičiausiai joks stebuklas – 
juk ši šalis gali pasiūlyti ne tik tobulą poilsį, bet ir be galo daug įdomių vietų.

1

3

PAMUKALĖ

KAPADOKIJA

Baltas kalnas, iškilęs horizonte, verčia suabejoti – vasara 
dabar, ar žiema. Bet tik trumpam – visgi stebuklingąjį 
kalną nubaltino ne sniegas. Tuo įsitikinti galima leidžiantis 
įspūdingomis kalno terasomis ir braidant žemyn srūvančių 
mineralinių versmių vandens baseinėliuose. Šiame vandenyje 
yra itin daug įvairių druskų, kurios per laiką ir nubaltino uolas 
kalkių sluoksniu. Kad šis vanduo ypatingas, žinoma buvo 
jau labai senai, mat maudynėms čia suvažiuodavo graikų ir 
romėnų didikai bei imperatoriai. 

Pačioje Turkijos širdyje, Centrinėje 
Anatolijoje, plytinti vietovė užburia 
neįtikėtinu akmeniniu peizažu. Paradoksas, 
bet visa tai stebint apima ir viso šio peizažo 
trapumo nuojauta. Tik pati gamta galėjo 
pastatyti tokius, atrodo, patiems fizikos 
dėsniams prieštaraujančius bokštus, 
suformuoti vaizduotę audrinančius 
akmeninius darinius. Žmogaus pėdsakai šioje 
vietovėje taip pat įspūdingi – persekiojami 
pirmieji krikščionys čia įsikūrė slaptas 
unikalias gyvenvietes uolose.

2STAMBULAS

Tai neabejotinai svarbiausias ir gražiausias Turkijos miestas. 
Europos ir Azijos sandūroje stovinčiame legendiniame Stambule 
tiek „stebuklingų” objektų, kad vienos dienos jiems apžiūrėti 
tikrai nepakaks. Įspūdingasis Sofijos soboras, Mėlynoji mečetė, 
Topkapi rūmai, Auksinis Ragas, Bosforo sąsiauris, „Yerebatan 
Sarayı“ vandens saugykla, „Ortaköy“ rajonas, didysis ir prieskonių 
turgūs, Galatos bokštas – dar būtų galima tęsti. Bet svarbiausias 
Stambulo stebuklas – ypatinga atmosfera ir miesto aura.
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5 HALIKARNASO 
MAUZOLIEJUS 

ARTEMIDĖS 
ŠVENTYKLA 

Tai objektas iš senojo pasaulio stebuklų septynetuko. 
Tiesa, paties objekto jau nebėra. Mauzoliejų Persų 
imperijos Karijos provincijos satrapui Mauzolui po mirties 
užsakė pastatyti jo žmona ir sesuo Artemisija. Statyba 
buvo baigta 351 m. pr. m. e. Legendinis antkapis, kuriame 
palaidoti ir pačios užsakovės pelenai, išstovėjo iki XII a., 
kai jis  labai smarkiai nukentėjo nuo žemės drebėjimo, o 
jau XV-XVI amžiais jo likučiai buvo sunaudoti Bodrumo 
tvirtovės statybai. Dalis Halikarnaso muziejaus liekanų 
dabar eksponuojamos Britų muziejuje Londone, o pačiame 
Bodrume galima apžiūrėti stebuklingojo statinio vietą.

Dar vienas senojo pasaulio stebuklas iš Efeso. 
Stebuklingosios statusas šiai šventyklai buvo suteiktas 
dėl nuostabios architektūros ir įspūdingo dydžio. Ji buvo 
viena iš didžiausių graikų kada nors pastatytų šventyklų, 
didesnė ir už patį Partenoną. Iš gryno marmuro 
šventyklos mažai kas išliko – tik atkasta šventyklos 
pakyla ir vieniša restauruota kolona. Na, dar ir įspūdis 
apie senųjų meistrų užmojus ir meistriškumą. 6TORTUM 

KRIOKLYS

Tai didžiausias krioklys Turkijoje 
ir trečias pagal aukštį visame 
pasaulyje! Rytų Turkijoje, netoli to 
paties pavadinimo Tortum ežero, 
unikalaus grožio gamtos kampelyje 
šniokščiantis krioklys pelnytai 
vadinamas Turkijos gamtos 
puošmena. Visą savo didybę bei 
grožį Tortum krioklys atskleidžia 
vandeningiausiu žiemos sezonu.

7 „DEGANTIS KALNAS“

Chimeros, turkiškai Ynartas, arba tiesiog „degančiu” vadinamas 
kalnas yra visai netoli Kemero kurorto, šalia antikinio Olimpo 
miesto. Galbūt dėl šios kaimynystės kalnas kartais pavadinamas 
ir Olimpo vardu. Nors tikrasis Olimpo (turkiškai dar vadinamas 
Tahtali) kalnas stūkso už maždaug 25 km. O į Chimerą būtina 
nuvykti ir savo akimis išvysti unikalų gamtos reiškinį – „amžiną” 
ugnį, negęstančią dėl požeminių dujų sunkimosi į žemės paviršių. 
Pasakojama, kad Antikos laikais žvejai orientavosi jūroje pagal šią iš 
toli regimą ugnį. Šiandien liepsnos ne tokios didelės, tačiau vakare 
degantis kalnas atrodo išties įspūdingai.

7Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Gardžioji 
Turkija

Turkijoje viskas skanu. Čia net ir pačioje kukliausioje užeigoje maistas be galo gardus ir paruoštas su 
meile. Apie desertus net kalbų nėra – varvantys saldžiais syvais, dosniai pagardinti riešutais – prieš 
akis išrikiuoti vietiniai konditerijos šedevrai nebyliai ragina ragauti, skanauti, gardžiuotis ir pamiršus 

visas dietas kartoti ragavimo ritualą dar keletą kartų...

 Baklava – dangiškas skonis  
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Įdomu
Arbata – tai gėrimas, kurį turkai geria visada, 
dideliais kiekiais ir labai saldžią. Žavingai 
atrodo gatve einantis vyras, nešinas padėklu, 
nukrautu tulpės formos stiklinaitėmis, 
sklidinomis karštos arbatos. Specialaus 
arbatos laiko čia nėra, jis tęsiasi nuo 
ankstyvo ryto iki vakaro. Arbatos stiklinaitė 
po pietų ar vakarienės tiesiog būtina!

Dar Otomanų imperijos laikais pilaf buvo ypatingas 
ceremonijų valgis. Toks jis liko ir šiandieninėje turkų virtuvėje 
– jis užima vieną garbingiausių vietų ant stalo įvairių 
švenčių bei ceremonijų metu, bet taip pat tai ir labai svarbus 
kasdienis valgis. Plovą primenantis patiekalas gali būti 
gaminamas iš  įvairių grūdų (bulgur kruopų, manų kruopainių 
(kuskuso), skaldytų kviečių), bet populiariausias, be abejo, 
iš ryžių. Šiandien Turkijoje galima paragauti pilaf su įvairiais 
priedais (mėsa, daržovėmis). O jei norite paeksperimentuoti 
šia tema, gal jus įkvėps XIII amžiaus liudijimas, kaip pilaf buvo 
gaminamas garsaus filosofo Mevlanos virtuvėje. 

Tad senoviniam pilaf  Jums reikės: sviesto, ryžių, svogūnų, 
avinžirnių, avienos, kaštainių, morkų, kedrinių pinijų, razinų ir 
kvapiųjų pipirų. Vienas labai svarbus momentas – pradžioje 
sausus ryžius būtina pakepinti svieste ir tik tada palaipsniui 
dėti likusius produktus ir troškinti užpylus vandeniu.

1. Meze iš baklažanų – niekur kitur taip 
skaniai neparuošia baklažanų, kaip Turkijoje – 
viskas atrodo taip paprasta, naudojami 
vos keli ingredientai, bet skonis ilgai išliks 
atminty.

2. Labai paprastai, bet teisingai (t. y. dieviškai 
skaniai) Turkijoje ruošia avieną ir žuvį. 

3. Burek – išpopuliarėję jau Otomanų 
imperijos laikais, šie plonos tešlos (phyllo arba 
yufka) suktinukai arba pyragėliai su įvairiais 
įdarais labai mėgstami ir dabar. Jie niekada 
neatsibosta, nes kaskart galima rinktis su vis 
kitokiu įdaru: sūriu, malta mėsa, daržovėmis, 
mėsa, karamelizuotais svogūnais ir 
paprikomis arba saldžiu grietinėlės kremu.

4. Lahmacun, arba turkiška pica – mums 
gal net skanesnė nei itališka (lai italai mums 
atleis). Tai labai plonas traškus tešlos 
paplotėlis, užteptas jautienos arba avienos 
faršu, o tada apšlakstytas citrinos sultimis ir 
gausiai užbertas petražolėmis, svogūnais ar 
kitomis šviežiomis daržovėmis.

• Granatai – rudenį būtina paragauti šviežiai spaustų šių vaisių sulčių. 
Kai granatų sezonas pačiame įkarštyje, turkai jų grūdeliais gardina  ne tik 
desertus, salotas, bet ir mėsos patiekalus.
• Granatų sirupas – lauktuvės Nr. 1 iš Turkijos. Gardinkite juo salotas, pilkite 
ant vanilinių ledų, marinuokite mėsą, apšlakstykite ant grotelių keptą žuvį...
• Figos – jei atostogausite figų sezono metu – atsivalgykite jų šviežių. O 
lauktuvėms verta paieškoti saldžiame sirupe užkonservuotų jaunų figų – 
valgykite jas su natūraliu turkišku jogurtu.
• Rožių vanduo – egzotiško, svaigaus gėlių skonio ingredientas, be kurio 
neįsivaizduojami turkiški saldumynai.
• Filo tešla – borekų ir baklavos (svarbiausių turkiškos virtuvės patiekalų) be 
šios tešlos tiesiog nebūtų.
• Feta iš avių arba ožkų pieno, kaip ir Graikijos virtuvėje, naudojama labai 
daygelyje patiekalų.
• Graikiniai riešutai, migdolai, pistacijos – be abejo, svarbūs desertų 
ingredientai, tačiau naudojami ir ruošiant plovą, taratorą ir kitus užkandžius.

BŪTINA PARAGAUTI

TURKIŠKI INGREDIENTAI:

Legendinis patiekalas – pilaf

1. 2.

3.

9Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ekskursijos

Pamukalė
Baltasis stebuklas

Didžiojo Mendereso slėnyje slypi viena 
unikaliausių Turkijos vietų, neretai vadinama 
aštuntuoju pasaulio stebuklu. Tai Pamukalė – 
baltasis kalnas, „Medvilnės pilis”, įspūdingas 
geologinis reiškinys ir vienas svarbiausių 
Turkijos turistinių objektų. Vaizdingos balto 
travertino terasos tiesiog kerinčios, jos priverčia 
žavėtis kūrybinėmis gamtos galiomis. O visai 
šalia – ir stebėtis priverčiantis žmogaus rankų 
kūrinys – šventasis Hierapolio miestas. Tikrai 
verta tai pamatyti.

Išvykos planas
Pradžioje braidysime po Pamukalės terasas. Šios 
terasos pradėjo formuotis prieš maždaug 14 000 
metų, dabar jos užima apie 2,5 km ilgio ir 0,5 km 
pločio teritoriją. Mineralinio vandens temperatūra 
siekia apie 35–38 laipsnius Celsijaus. Po to 
lankysime 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.

Įdomu
Hierapolio miesto nekropolis – tai 
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.

Karina Sabaitytė 
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo skyriaus vadybininkė

       Šalia Pamukalės kalno yra dar vienas labai įdomus objektas – 
Kleopatros baseinas (dar vadinamas šventuoju baseinu). Jį 
galima ne tik apžiūrėti, bet ir išsimaudyti (už papildomą mokestį) 
mineralizuotame 30 laipsnių šilumos vandenyje. 
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Pamukalė
Vaizdai, kurių nepamiršite

Kapadokija

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. Karina 

Sabaitytė

Rezervacijų ir 
konsultacijų 

teikimo skyriaus 
vadybininkė

       Tai įspūdinga dviejų dienų kelionė ir galimybė pakeliui pasižvalgyti 
po Turkijos lygumą, Tauro kalnų papėdę, Anatolijos kaimus. 

Ką aplankysime?
Visos Kapadokijos išvaikščioti 
neįmanoma, tad teks tenkintis keletu 
pačių įspūdingiausių vietų. Aplankysite 
Ihlara kanjoną, 7 aukštų požeminius 
Derinkuyu ir Kaymakli miestus, taip pat 
Gerem muziejų po atviru dangumi – 
bažnyčių ir koplyčių kompleksą su 
išlikusiomis freskomis.

Įspūdinga
Derinkuyu miestas – vienas tobuliausiai ir 
giliausiai įkurtų požeminių miestų. Net 20 
aukštų po žeme! Čia tilptų apie dvidešimt 
tūkstančių žmonių. Šiuo metu turistams 
atviri tik aštuoni aukštai. Stulbina tai, kad 
Derinkuyu mieste buvo gausu parduotuvių 
ir bažnyčių, vietų, kur buvo gaminamas 
vynas, ir net mokyklų. Manoma, kad 
požeminiai miestai galėjo būti krikščionių 
slėptuvės nuo Romos imperijos 
persekiojimo.
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Ekskursijos

Efesas
Antikinės legendos

Efesas – vienas gražiausių ir geriausiai išlikusių senovės miestų. 
Savo laiku tai buvo vienas didžiausių miestų – didingas ir klestintis 
prekybinis uostamiestis. Archeologiniai radiniai byloja, jog miestas 
čia egzistavo jau 2000 metais pr. m. e. Šiandien tos didybės likučiai 
dar vis kelia susižavėjimą ir nuostabą. Daugelį smalsuolių čia vilioja 
legendinė vieno iš septynių pasaulio stebuklų vieta – garsioji 
Artemidės šventykla stovėjo būtent Efese. 

Stebuklinga vieta
Rašytiniai šaltiniai teigia, kad Artemidės 
šventykla buvo ne šiaip šventykla, tai buvo 
gražiausia architektūrinė struktūra žemėje. 
Deja šiandien buvusios šventyklos vietoje – tik 
pelkėtas laukas su vienintele kolona, kuri buvo 
atstatyta, kad primintų kadaise šioje vietoje 
stovėjusį vieną iš senojo pasaulio stebuklų.

Įdomu
Efese jau prieš tūkstančius metų veikė ne tik 
vandentiekis, bet ir kanalizacijos sistema, o 
šaligatviai buvo iškloti spalvotomis mozaikomis.

Išvykos planas
Apžiūrėsime garsiausius Efeso paminklus: 
Celsijaus biblioteką, Odeoną, romėniškas pirtis, 
Akropolio griuvėsius, akveduką, imperatoriaus 
Adriano fontaną, turtingų miestelėnų namus, 24 
tūkst. vietų amfiteatrą, Heraklio vartus. Po pietų 
(kaina įskaičiuota) vyksime į už 7 kilometrų nuo 
Efeso stovinčius Šv. Mergelės Marijos namus. 
Pamatysite Artemidės šventyklos liekanas, taip 
pat ir du musulmoniškus objektus, stovinčius 
netoliese – Isabėjaus mečetę (XIII a.) ir seldžiukų 
tvirtovę.
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Lėktuvu
Jeruzalė
Miestas, tapęs legenda

Jeruzalė – vienas seniausių pasaulio miestų, Izraelio sostinė, 
kurią iš Turkijos lėktuvu galima pasiekti vos per valandą. Tai 
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 pajausti tą nepakartojamą tolimos 
istorijos realumą – magišką, užburiantį, įtraukiantį. 

Ką išvysite?
Atvykus į Izraelį Jūsų laukia 4 val. trukmės 
ekskursija po Jeruzalę (senosios ir šiuolaikinės 
Jeruzalės panorama nuo Alyvų kalno). Visų 
tautų bažnyčios bei Hefsimano sodo lankymas. 
Kopimas į Siono kalną: Karaliaus Dovydo 
kapavietė, Paskutinės Vakarienės vieta. 
Pasivaikščiojimas senamiesčio kvartalais: 
Kryžiaus kelias (penkios paskutinės stotys), 
Kristaus Karsto bažnyčia, Golgota – Kristaus 
palaidojimo vieta, Žydų kvartalas, Raudų siena 
ir pietūs. Vėliau – pervežimas prie Negyvosios 
jūros, čia galėsite atsikvėpti ir pasimaudyti. 
Po to keliausime į Abugamušą, kur lauks 
vakarienė. Po vakarienės lauks kelionė iki oro 
uosto ir skrydis į Antaliją.

Įdomu
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. 
Svarbu: vykstantiems į Izraelį 
būtinas atskiras draudimas. Tad jei 
planuojate šią ekskursiją, draudimu 
pasirūpinkite dar Lietuvoje.
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Ekskursijos

Mira, Demrė 
ir Kekova

Likija
Tai istorinis regionas pietvakarinėje Mažosios 
Azijos dalyje. Ilgą laiką Likijos žemės priklausė 
Hetitų imperijai. Jai žlugus Likija taip ir nesusivienijo 
į vientisą valstybę, čia egzistavo atskiri miestai-
valstybės, Mira (dabartinė Demrė) buvo vienas iš 
stipriausių miestų. Šios žemės vėliau pabuvojo 
dar ir Persijos imperijos sudėtyje, o po Aleksandro 
Makedoniečio užkariavimų tapo Romos provincija.

Išvykos planas
Ekskursija prasidės senoviniame Miros mieste, vėliau 
lauks apsilankymas Demrėje, o tada – kelionė jachta 
iki nuostabios Kekovos salos ir paskendusio miesto. 
Plaukdami burlaiviu įlankoje apžiūrėsime po vandeniu 
besiilsinčius senovinių Kekovos bei Simenos miestų 
likučius. 

Trys be galo įdomios vietos per vieną 
dieną ir kelionė palei Viduržemio jūros 
pakrantę. Nevarginanti, daug įspūdžių 
pažerianti kelionė praskaidrins tingų 
poilsį paplūdimyje. Lankomi objektai 
išsidėstę netoli vienas kito, tad kelionė 
neprailgs, o pro langą skriejantys 
vaizdai džiugins akis ir sielą.

Kelionė po Likiją

Įdomu
Mira – tai vienas iš nedaugelio senovinių miestų (pastatytas V a. pr. m. e.), kuriame iki šių 
dienų išliko Likijos sąjungos metu iškaltos namų tipo kapavietės bei graikų-romėnų teatras. 
Likijos gyventojams svarbiausia meno forma buvo architektūra, ypač daug dėmesio jie 
skyrė palaidojimo vietos apipavidalinimui. Mirusiuosius jie stengėsi laidoti kuo aukščiau ir 
tik vertikalioje pozoje (kad lengvesnis būtų kelias dangun). Iki šių dienų čia liko nepaprastai 
įdomus kapaviečių uolose kompleksas.
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Išvykos planas
Jūsų laukia 10 valandų ekskursija, kurios metu 
susipažinsite su Egėjo jūros pakrančių gamta, 
paukščiais bei gyvūnais. Nuo Daljano gyvenvietės 
motorinėmis plokščiadugnėmis valtimis plauksite 
aukštyn upe link vaizdingo slėnio. Ten galima 
pasimaudyti „purvo voniose", po kurių oda tampa lyg 
šilkinė, o kūną užlieja naujos jėgos.
Po pietų restorane (kaina įskaičiuota) grįšime atgal 
upe. Pakeliui sustosime apžiūrėti unikalių likiečių 
kapaviečių uolose. Taip pat laukia dvi valandos 
nuostabiame Ituzu paplūdimyje. Tai antras pagal 
dydį Viduržemio jūros paplūdimys, kuriame veisiasi 
nykstantys Caretta rūšies vėžliai.

Daljanas 
Daljanas ir Ituzu paplūdimys – tai antra 
pagal dydį nykstančių Viduržemio jūros 
vėžlių veisimosi vieta. Nykstantis jūros 
vėžlys logerhedas (Caretta caretta) tapo 
Daljano simboliu.

Vėžlių sala

Įdomu
Daljano purvo vonių temperatūra 
siekia 40 °C. Manoma, kad jos 
gydo reumatą ir ginekologines 
ligas, be to, neabejotinai ramina. 
Šiek tiek tolėliau nuo purvo vonių 
esantis kupolinis pastatas supa 
gamtinį baseiną, kuriame 
trykšta 39-41 °C temperatūros 
vanduo.
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Ekskursijos

Rodo saloje
Tai 8 valandų trukmės išvyka. Pradėsime nuo 
viduramžius menančios salos sostinės –
Rodo, įtraukto į pasaulio paveldo sąrašą. 
Viešėdami Rodo salos sostinėje apsilankysite 
Šv. Jono ordino riterių mieste-tvirtovėje, 
apžiūrėsite didingus Magistro rūmus, miesto 
Akropolį, Rodo koloso griuvėsius. Turėsite 
dvi valandas laisvo laiko savarankiškai 
pasivaikščioti po senamiestį. Norintys galės 
aplankyti kailinių dirbinių prekybinį centrą.

Nuo Turkijos krantų vos 18 km iki vienos didžiausių Graikijos salų – Rodo. Tad sunku atsispirti 
pagundai pasižvalgyti po atostogų rojumi tituluojamą salą. Tačiau Turkija taip pat turi gražuolių 
salelių, smalsuoliai noriai keliauja į legendomis apipintą Kleopatros salą (Gekovos įlankoje), 
kurią, kaip manoma, savo mylimajai padovanojo Markas Antonijus.

Rodo ir Kleopatros salos

Salų magija

Įdomu
Pasakojama, kad Kleopatrai salos 
buvo negana. Jai nepatiko pastarosios 
smėlis. Tad Markas Antonijus smėlį 
plukdė net iš Šiaurės Afrikos. Legenda 
skamba neįtikėtinai, tačiau būtent 
tokios struktūros smėlis randamas tik 
Kleopatros saloje ir Šiaurės Egipte.

Kleopatros sala
Pirma dienos pusė bus skirta Gelibolu salai. 
Ji vilioja povandeniniais urvais ir Inžekum 
paplūdimiu, kurio smėlis primena baltus 
miltus. Čia galėsite pasimėgauti saule, jūra 
ir pietumis, kurie įskaičiuoti į kelionės kainą. 
Po pietų plauksime link legendinės faraonės 
Kleopatros salos. Ekskursijos metu, po 
maudynių ir poilsio paplūdimyje, taip pat 
aplankysime antikinio teatro bei dievo Apolono 
šventyklos griuvėsius.
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Turkiški ritualai
Hamamas ir turkiška naktis

Dėmesys kūno švarai būdingas visoms islamiškoms šalims, 
ne išimtis ir Turkija. Čia vieni svarbiausių – pirties (hamamo) 
ritualai. Tačiau pirtys buvo statomos ne vien higienos 
sumetimais. Senovėje musulmonai į hamamus traukdavo 
norėdami apsišvarinti prieš maldą, todėl senosios pirtys 
dažniausiai ir stovi šalia mečečių. Apsilankymas hamame – 
puiki patirtis bei galimybė iš arčiau pažinti turkiškus papročius. 
Dar vienas būdas pažinti Turkijos gyvenimo būdą – apsilankyti 
turkiškos nakties programoje ir paragauti tradicinių patiekalų, 
pasigrožėti tradiciniais šokiais ir dainomis, susipažinti su 
svarbiausių švenčių tradicijomis.

Įdomu
Turkiškos nakties 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.

Karina 
Sabaitytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

          Jei tik pasitaikys proga, išmėginkite žuvyčių SPA kojoms arba visam kūnui. Procedūrą atliks būrys 
Kangalo žuvelių, mintančių negyvos odos dalelėmis. 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 . Svarbu: temperatūra turkiškoje pirtyje siekia 40–60 ºC. Išskirtinis tokių pirčių bruožas – 
čia nėra taip karšta, todėl jos puikiai tinka žmonėms, negalintiems pakelti aukštų temperatūrų.
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Antalijos 
regiono pakrantė

Gražioji Turkijos Rivjera su 
nuostabiais paplūdimiais 

(Alanija, Belekas), kvapą 
gniaužiančiais Tauro kalnų 
peizažais ir kvapiais pušynais 
(Kemeras, Sidė), turtingu 
paveldu (Antalija, Sidė) ir visų 
turistų poreikius galinčiais 
patenkinti viešbučiais. Turizmo 
plėtra šiame regione įspūdinga – 
jis dabar garsėja aukščiausios 
klasės viešbučiais, sporto 
kompleksais, naktiniais barais, 
restoranais ir prabangiomis 
prekybos vietomis.

Regiono kurortai:

2 ANTALIJA
Nuostabus miestas, 
kurortas ir uostas

1 KEMERAS
Tauro kalnų papėdėje

BELEKAS
Jaunas ir modernus

SIDĖ
Antikinės Graikijos 
atgarsiai

ALANIJA
Piečiausias regiono 
taškas

3
4
5

Regionas
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Oro uostas

Autobusų stotelė

Įdomu
Antalijos regionas turi didžiausią prekybos vietų pasirinkimą visoje Turkijoje, o 
pats Antalijos miestas yra labiausiai išvystytas prekybinis miestas. Populiariausi 
pirkiniai: tekstilė, medvilnės gaminiai, moliniai, mediniai gaminiai. Visoje Turkijoje 
ypač vertinami rankų darbo kilimai.

Amžinas sezonas
Metų laikai? Pastarieji Antalijos regione regimi nebent kalendoriuje. Čia net 300 dienų 
per metus skaisčiai šviečia saulė, o oficialus maudynių sezonas trunka nuo gegužės 
iki lapkričio. Antalijos regione būna tik pavasaris arba vasara, tad skaistus dangus ir 
žydra jūra mėgautis atostogomis kviečia ištisus metus. 

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

      Antalijos regionas itin įdomus 
ir kultūriniu bei istoriniu požiūriu. 
Čia yra galybė archeologinių 
radimviečių ir antikinių miestų 
bei atskirų objektų. Vakarinėje 
dalyje galima apžiūrėti senovinius 
Likijos miestus Ksantą, Myrą, 
Limyrą ir Arikandosą bei iš dalies 
po vandeniu esančius griuvėsius 
aplink Kekovą, tarp Myros ir Kašo.  
Rytuose verta nuvykti į Pergę, 
Aspendą, Sidę ir Silioną.
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Kurortas

Kemeras
TAURO KALNŲ PAPĖDĖJE

Homero teigimu, Kemere gyveno mitinė būtybė Chimera – gyvūnas su ožkos kūnu, liūto galva ir 
drakono uodega, kuris spjaudėsi ugnimi. Būtent nuo jos ir kilo jaukaus kurorto pavadinimas. 

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

20



Kur apsistoti?
Daug puikių, daugiausia nedidelių viešbučių yra pačiame 
Kemero mieste, čia apsistoti rekomenduojame norintiems poilsį 
paplūdimiuose derinti su miesto teikiamomis pramogomis. 
Goiniuko gyvenvietę rekomenduojame ramaus poilsio ieškančioms 
jaunavedžių poroms bei šeimoms su nedideliais vaikais – 
ramybės čia netrikdys naktiniai klubai bei triukšmingi barai. Beldibis 
visus iš pirmo žvilgsnio sužavi labai žaliomis teritorijomis, kuriose 
gera slėptis nuo kaitros. Taip pat labai gražiai apželdinta ir Čamjuvos 
gyvenvietė. Kirišas gana toli nuo Kemero, tačiau čia didžiausia 
aukščiausios kategorijos viešbučių koncentracija. Daugiausia 
komplimentų iš turistų sulaukia Tekirova – puikūs smulkaus žvyro 
paplūdimiai, nuostabi gamta ir nepriekaištingi viešbučiai.

Kemero paplūdimiai
Kemero mieste veikia du pagrindiniai paplūdimiai: 
vienas smulkaus žvyro miesto paplūdimys 
mėgstantiems išbandyti vandens sporto pramogas 
bei norintiems leistis į iškylas jachtomis, antrasis – 
smėlio ir smulkaus žvyro „Mėnulio šviesos“ 
paplūdimys ramiam poilsiui, čia citrusinių 
vaismedžių pavėsyje galima slėptis nuo saulės ir 
stebėti kalnų viršūnes. 

Karina 
Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

       Kemero įžymybės: Antikos miestų 
Olimpo ir Faselio, įkurtų III a. pr. m. e., 
vėliau tarnavusių kaip piratų prieglobstis, 
griuvėsiai (atvykite čia pasigrožėti 
grakščiais akvedukais, amfiteatrų, pirčių, 
bazilikų liekanomis), Chimera, arba 
„Degantis kalnas“, „Mėnulio šviesos“ 
parkas, Bildibi ola, Olimpo (Tahtali) kalnas.
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AMARA DOLCE VITA LUXURY

Ke
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er
as

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Antalijos oro uosto, 20 km iki Kemero miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 6-ių aukštų „Deluxe 
Venezia“, 3-jų aukštų „Deluxe Capri“, 3-jų aukštų „Deluxe Portofino“, 3-jų ir 4-ių aukštų „Club“ korpusai bei aštuonios 
2-jų aukštų vilos. Viešbučio „Deluxe Venezia“, „Deluxe Capri“ bei „Deluxe Portofino“ korpusuose yra 233 Deluxe tipo 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 40 kv. m), 20 Deluxe Land Connection tipo numerių (2 standartiniai kambariai 
sujungti durimis, 2 drabužinės, 2 vonios kambariai, 2 televizoriai, maks. 4+2 asm., 80 kv. m), 5 dviejų kambarių Deluxe 
tipo šeimyniniai numeriai (2 miegamieji, 2 televizoriai, maks. 4 asm., 70 kv. m), 17 dviejų kambarių Deluxe Triple 
tipo numerių (2 miegamieji sujungti durimis, maks. 3 asm., 63 kv. m), 7 dviejų kambarių Deluxe Suite tipo numeriai 
(miegamasis, svetainė su minkštų baldų komplektu, amerikietiško tipo virtuvė, darbo kabinetas, vonios kambarys 
su vonia ir dušo kabina, maks. 3 asm., 80 kv. m), 2 trijų kambarių Deluxe Major Suite tipo numeriai (2 miegamieji 
sujungti durimis, svetainė su minkštų baldų komplektu, amerikietiško tipo virtuvė, darbo kabinetas, 3 televizoriai, 2 
vonios kambariai: vienas su sūkurine vonia, kitas su dušo kabina, terasa su skėčiais ir gultais, maks. 4 asm., 175 kv. 
m). „Club“ korpuse yra 340 standartinių numerių (4 iš jų pritaikyti žmonėms su negalia, maks. 2+2 asm., 40 kv. m), 
21 Club Connection tipo numeris (2 standartiniai kambariai sujungti durimis, 2 vonios kambariai, 2 televizoriai, maks 
4+2 asm., 80 kv. m). Vilose yra 3 dviejų aukštų Deluxe Grand Villa tipo numeriai (atskiras šildomas baseinas, pirmame 
aukšte: amerikietiško tipo virtuvė su valgomuoju ir minkštų baldų komplektu, televizorius, treniruoklių salė, sauna, 
vonios kambarys su dušo kabina, aptarnaujančio personalo kambarys. Antrame aukšte: 4 miegamieji atskirti durimis, 
3 vonios kambariai: 2 iš jų su vonia, kitas su dušo kabina,  maks. 9 asm., 380 kv. m), 5 dviejų aukštų Deluxe Junior Villa 
tipo numeriai (atskiras šildomas baseinas, pirmame aukšte: amerikietiško tipo virtuvė su valgomuoju ir minkštų baldų 
komplektu, televizorius, miegamasis atskirtas durimis, vonios kambarys su dušo kabina. Antrame aukšte: 2 miegamieji 
atskirti durimis, 2 vonios kambariai: vienas iš jų su vonia, kitas su dušo kabina, maks. 6 asm., 230 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
Palapinės*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.amaraworldhotels.com 

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ virdulys
 ♦ patalynės keitimas kasdien (svečių 
pageidavimu)

 ♦ vonia / dušo kabina (korpuso „Club“ 
numeriuose)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ kiliminė danga (korpuso „Club“ 1 
aukšto numeriuose – keraminės 
plytelės)

 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ svarstyklės (Deluxe numeriuose)
 ♦ vonia / dušas (Deluxe numeriuose)
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, šokoladu papildomas 
kasdien)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 5 baseinai (vienas iš jų su jūros vandeniu ir šildomas nuo 
01-11 iki 31-03)

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ 9 a la carte restoranai (Tolimųjų Rytų, žuvies, italų, graikų, 
meksikiečių, barbekiu, jūros gėrybių. Restorane „Dolce Vita“ 
imamas mokestis už rezervaciją; tarptautinis restoranas 
„Fellini“ dirba 24 valandas per parą)

 ♦ 2 uždari baseinai (viename iš jų – „Aqua Therapy“ – yra SPA*)
 ♦ 10 barų
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 100 iki 2000 vietų)
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ biliardas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ boulingas* (3 takeliai)
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas (profesionalus stalo tenisas*)
 ♦ sauna 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ 9 teniso kortai 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ jodinėjimas žirgais*

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ restoranas 
 ♦ meniu
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ 5 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų) 
Junior klubas (nuo 13 iki 16 metų)

 ♦ sporto akademija*
 ♦ vežimėlis*

*Už papildomą mokestį
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AMARA WING 
RESORT COMFORT 
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įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 a la carte restoranai
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ parduotuvės
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 8 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ krepšinis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ aerobika
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ sauna
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius („Main 
Building”), individualus („Garden Area”)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ virdulys 
 ♦ arbatos ir kavos rinkinys
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ chalatas
 ♦ kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ auklė* (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vežimėlis
 ♦ elektroninė auklė
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AMARA CLUB 
MARINE NATURE
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Numeriuose:
 ♦ kiliminė danga arba keraminės 
plytelės

 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ virdulys
 ♦ aptarnavimas numeriuose* (24 
valandas)

 ♦ mini baras
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė *
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ sporto akademija *
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis už užstatą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 barai
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 35 asm.)
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ dietinis meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ aerobika 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo
 ♦ gyva muzika 
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso inventorius
 ♦ katamaranas (su licencija)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Antalijos oro 
uosto, 15 km iki Kemero miesto centro, 
Beldibio gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 
metais. Viešbutį sudaro 2-jų ir 3-jų 
aukštų vasarnamiai, kuriuose yra 325 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
26–32 kv. m), iš jų 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 63 dviejų kambarių 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
39–45 kv. m), 11 Suite tipo numerių 
(maks. 3 asm., 45–55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro, yra 2 pirsai, baras. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.amaraworldhotels.com 
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RIXOS SUNGATE
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ 3 restoranai
 ♦ 16 konferencijų salių 
 ♦ kino salė
 ♦ dietinis meniu
 ♦ parduotuvės
 ♦ 10 a la carte restoranų 
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose*

 ♦ internetas*
 ♦ 18 barų
 ♦ 10 baseinų

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pirtis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ tinklinis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio 
ginklo

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ buriavimas 
 ♦ boulingas*

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ Wi-Fi  internetas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 
kartus per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

Vaikams:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 13 
metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu
 ♦ vežimėlis*
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Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(Main Building), individualus 
(Bungalow)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras
 ♦ prancūziškas balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ virdulys

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas viešbučio 
teritorijoje*

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 8 a la carte restoranai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (esant 
poreikiui, galima padalinti į 3 
sekcijas, nuo 30 iki 900 asm.)

 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 11 vandens kalnelių
 ♦ 10 barų
 ♦ kino salė
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ 4 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ buriavimas
 ♦ boulingas* 
 ♦ sauna
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 3 teniso kortai*
 ♦ aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ petankė 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ diskoteka 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Antalijos oro uosto, 
17 km iki Kemero miesto, Tekirovos gyvenvietėje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
du sujungti 3-jų aukštų ir 7-ių aukštų, pagrindinis 
pastatas ir 2-jų bei 3-jų aukštų Garden tipo 
vasarnamiai, dešimt 2-jų aukštų vilų. A korpuse 
yra 144 standartiniai numeriai, 2 Deluxe Suite tipo 
šeimyniniai numeriai, 4 vieno kambario Superior tipo 
numeriai, 2 trijų kambarių King Suite tipo numeriai. B 
korpuse yra 338 standartiniai numeriai, 2 Suite tipo 
numeriai, 14 Suite tipo šeimyninių numerių. Garden 
tipo vasarnamiuose yra 40 dviejų kambarių Grand 
Deluxe Pool tipo numerių, 94 dviejų kambarių Family 
Garden Suite tipo numeriai, 100 dviejų aukštų Duplex 
Pool Suite tipo numerių. Vilose yra 26 dviejų aukštų 
Executive tipo vilos, 4 dviejų aukštų Special tipo vilos.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.rixos.com/rixos-tekirova 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ vandens pramogų parkas 
(25 vandens kalneliai, iš jų 
16 vaikiškų kalnelių)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 10 barų
 ♦ restoranas
 ♦ 11 baseinų
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 60 
ir 164 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas - 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas* (13 teniso 
kortų su žemės danga ir 3 
vaikiški teniso kortai su žemės 
danga)

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ diskoteka 
 ♦ petankė 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ virdulys
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras (vandeniu ir 
gaiviaisiais gėrimais papildomas 
kasdien)

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ 16 vandens kalnelių
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 3 vaikų klubai
 ♦ vežimėlis*
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Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ grindys – laminatas, 
keraminės plytelės 
(Bungalow)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys
 ♦ chalatas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ CD / DVD grotuvas

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis už užstatą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ 3 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas - 
viešosiose vietose (ir Villa 
teritorijoje)

 ♦ 11 barų
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 a la carte restoranai
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 9 vandens kalneliai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ 7 teniso kortai (su žolės danga)
 ♦ krepšinis
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ petankė 
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Antalijos oro uosto, apie 
6 km iki Kemero miesto centro, Kirišo gyvenvietėje, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais. Bendras plotas 
160 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pagrindinis 
pastatas, trys 3-jų aukštų „Residence Blok“ pastatai bei 
septyniasdešimt keturios vilos. Pagrindiniame pastate 
yra 128 vieno kambario Suite tipo numeriai; „Residence 
Blok“ pastatuose yra 84 trijų kambarių Royal Residence tipo 
numeriai. Vilose yra 4 Maxx Laguna Villa 1 Bedroom tipo 
numeriai; 46 dviejų aukštų Maxx Laguna Villa 2 Bedroom tipo 
numeriai; 9 dviejų aukštų Maxx Laguna Villa 3 Bedroom tipo 
numeriai;12 dviejų aukštų Royal Beach Villa 3 Bedroom tipo 
numerių; 2 dviejų aukštų Royal Beach Villa 4 Bedroom tipo 
numeriai; 1 dviejų aukštų Presidental Villa 4 Bedroom tipo 
numeris.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra baras, 
pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.maxxroyal.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir konferencijų salėse

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 7 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 7 konferencijų salės (nuo 10 iki 
1500 asm.)

 ♦ 4 a la carte restoranai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 vandens kalneliai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ 5 teniso kortai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ katamaranas* (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas 
 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė*
 ♦ 3 vaikų klubai
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ 5 teniso kortai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ diskoteka
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ katamaranas* (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ kiliminė danga arba laminatas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia

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

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ dietinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 15 iki 
180 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, 
žuvies, turkų – būtina 
išankstinė rezervacija, 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 1 
kartą)

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai 
 ♦ uždaras baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ aerobika
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ mini golfas 
  
*Už papildomą mokestį

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

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 50 iki 800 
asm.)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ sauna 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ vandens aerobika
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ teniso inventorius už užstatą
 ♦ petankė
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

 ♦ grindys – granitas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ vežimėlis*
 ♦ elektroninė auklė*
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Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ šlepetės
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai ir 
alus – atvykimo proga, vandeniu 
papildoma kasdien)

 ♦ vonia
 ♦ kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 7 metų), 
Junior klubas (nuo 8 iki 12 metų)

 ♦ vandens kalneliai
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai
 ♦ elektroninė auklė*
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ vandens pramogų parkas (7 
kalneliai)

 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 
iki 700 asm.)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas (dirba tik 
žiemos sezonu)

 ♦ 5 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ mini futbolas
 ♦ sauna
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ krepšinis
 ♦ mini golfas 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ bemotorės vandens sporto 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius už užstatą
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ diskoteka
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 62 km iki Antalijos 
oro uosto, 7 km iki Kemero miesto, 
Kirišo gyvenvietėje, 100 m iki paplūdimio 
(kitoje kelio pusėje, yra požeminė 
perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro trys 4-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 210 standartinių 
numerių (maks. 3 asm., 
28 kv. m), iš jų 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 55 standartiniai 
Plus tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
32 kv. m), 22 šeimyniniai numeriai 
(maks.4+1 asm., 55 kv. m), 17 Large tipo 
numerių (maks 4 asm., 34 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro, yra baras, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.daimahotels.com
Ekonominė klasė 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 7 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ kino salė
 ♦ kirpykla
 ♦ dietinis meniu
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir konferencijų salėse

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 10 konferencijų salių
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ petankė
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ muzika gyvai
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ krepšinis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso inventorius už užstatą

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki 
Kemero miesto centro, Beldibio gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų 
pagrindinis pastatas, 4-ių aukštų „Family“ korpusas bei 7 
vilos. Viešbučio pagrindiniame pastate yra 340 standartinių 
numerių (maks. 3 asm., 30–42 kv. m), iš jų 5 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia (28 kv. m), 76 šeimyniniai 
Duplex tipo numeriai (maks. 4 asm., 52–63 kv. m), 10 Duplex 
Suite tipo numerių (maks. 4 asm., 61–98 kv. m), 10 Superior 
tipo numerių (maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 4 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 2 King Suite tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 278 kv. m). „Family“ korpuse yra 68 
šeimyniniai numeriai (uždaras miegamasis, maks. 4 asm., 40-
52 kv. m). Vilose yra 2 Villa Saphire tipo numeriai (maks. 
9 asm., 210 kv. m), 5 Villa Ruby tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 
135 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra baras, pirsas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
Palapinės paplūdimyje*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.akkahotels.com 

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ virdulys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ patalynės keitimas 3 
kartus per savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ mini baras

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 7 
metų)Junior klubas (nuo 8 
iki 12 metų)

 ♦ baseinas (su mini 
kalneliais)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu 
 ♦ auklė*
 ♦ vežimėlis už užstatą
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Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys – parketas 
 ♦ Wi-Fi internetas 
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ vandens aerobika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ teniso inventorius už užstatą
 ♦ diskoteka

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos oro uosto, 
7 km iki Kemero miesto centro, Kirišo gyvenvietėje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pastatas, du 3-jų aukštų ir keturi 2-jų 
aukštų pastatai, kuriuose yra 176 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 22–25 kv. m), 154 
standartiniai Classic tipo numeriai (maks. 3 asm., 
22–25 kv. m), 6 Junior Suite tipo numeriai (uždaras 
miegamasis, maks. 4 asm. 46–75 kv. m), 4 Senior 
Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 78–100 kv. m), 50 
šeimyninių Duplex tipo numerių (maks. 4 asm., 60 
kv. m), 15 šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 32–36 
kv. m), 2 King Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 110 
kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.akkahotels.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ konferencijų salė (iki 650 asm.)
 ♦ 10 barų
 ♦ 5 baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė
 ♦ mini futbolas
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ kanoja (su licencija)
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ krepšinis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ boulingas* (3 takeliai)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 3 teniso kortai
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Antalijos oro 
uosto, 9 km iki Kemero miesto centro, 
Goiniuko gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 4-ių aukštų pagrindinis pastatas 
ir 46 vasarnamiai. Pagrindiniame pastate 
yra 347 standartiniai Superior tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 42 kv. m), 25 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 82 kv. m), 13 
šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 82 kv. 
m), Executive Suite, Junior Penthouse, Penthouse, 
King Suite tipo numeriai. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra baras, 2 pirsai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.voguehotel.net 

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ kiliminė danga, parketas ir 
marmuras (Villa)

 ♦ centrinis oro kondicionierius, 
individualus (Villa)

 ♦ mini baras
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ seifas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ auklė*
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ elektroninė auklė*
 ♦ vežimėlis*
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Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ seifas 
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ kiliminė danga ir plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

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

 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 6 barai
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas (su žemės danga)
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ katamaranas* (su licencija)
 ♦ krepšinis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
Kemero mieste, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų 
pagrindinis pastatas ir devyni 3-jų aukštų vasarnamiai. 
271 standartinis numeris (maks. 3 asm., 24 kv. m), 89 
dviejų kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
38 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kino salė
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas (iki 256 
KB/s)

 ♦ baseinas (7 skyriai)
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 barai
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo ir valymo 
paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ diskoteka 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ teniso kortas 
 ♦ biliardas*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ masažas*
 ♦ aerobika
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso inventorius*

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (vandeniu ir gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ grindys – marmuras ir kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ Wi-Fi internetas

Vaikams:
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
darbo su kompiuteriu pamokos)

 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas 
 ♦ vežimėlis už užstatą (kiekis ribotas)
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Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ kiliminė danga
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas

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

 ♦ švediškas stalas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ 4 a la carte restoranai 
(Anatolijos, jūros gėrybių, 
italų, sušių* – reikalinga 
registracija. Savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
viename restorane)

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų salė (iki 350 
asm.)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 8 barai (1 iš jų*)
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna
 ♦ teniso inventorius už užstatą
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ 2 teniso kortai (su betono danga)
 ♦ diskoteka
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

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

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 4 a la carte restoranai 
(žuvies, turkų, tarptautinis, 
suši – būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ 11 barų
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ kino salė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ krepšinis 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ katamaranas (su licencija)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ mini futbolas
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas (3 – su kieta danga)
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ petankė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 5 km iki Kemero miesto centro, 
Goiniuko gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro šešiasdešimt penki 2-jų ir 3-jų aukštų 
vasarnamiai, kuriuose yra 236 Club Standard 
Room tipo numeriai (iš jų 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, maks. 2+2 asm., 20–35 
kv. m), 10 dviejų kambarių Club Connection 
Room tipo numerių (2 miegamieji atskirti 
durimis, 2 vonios kambariai, 2 televizoriai, 
maks. 4+2 asm., 40–60 kv. m), 4 dviejų 
kambarių Club Suite tipo numeriai (svetainė, 
miegamasis atskirtas durimis, 2 vonios 
kambariai, 2 televizoriai, balkonas, maks. 3+1 
asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras, pirsas, platforma. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.clubphaselis.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
vandeniu ir alumi papildoma 
kasdien)

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (Suite – kasdien)

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ meniu
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JEANS CLUB HOTELS SAPHIRE
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Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose* (00:00-
07:00)

 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ kiliminė danga (Main Building); 
kiliminė danga, keraminės plytelės 
arba parketas (Garden)

 ♦ centrinis oro kondicionierius (Main 
Building), individualus (Garden)

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

 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(tarptautinė virtuvė, imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 120 
asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ dietinis meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ diskoteka
 ♦ gyva muzika 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (3 teniso kortai su 
kieta danga)

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

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

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 7 barai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ 2 a la carte restoranai 
 ♦ (Viduržemio jūros regiono, 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 iki 
255 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius už užstatą
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta 
danga)

 ♦ biliardas*
 ♦ diskoteka (nealkoholiniai 
gėrimai ir alus)

 ♦ sauna 
 ♦ smiginis
 ♦ aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai, alus – 
atvykimo dieną, vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ balkonas / prancūziškas balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose* (24:00-
07:00)

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės arba kiliminė 
danga

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 3 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 3 vandens kalneliai
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JEANS CLUB HOTELS FESTIVAL
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Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas* (24:00-07:00)
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas už užstatą
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

 ♦ balkonas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 barai (4 iš jų viešbutyje „PR 
Club Caplan“)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(Viduržemio jūros regiono 
restoranas, imamas mokestis 
už rezervaciją, „PR Club 
Caplan“)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo ir valymo 
paslaugos

 ♦ 3 vandens kalneliai („PR Club 
Caplan“ viešbutyje)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 4 baseinai (3 iš jų viešbutyje 
„PR Club Caplan“)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ sauna
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini futbolas
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ teniso kortas
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Antalijos oro 
uosto, 17 km iki Kemero miesto centro, 
Tekirovos gyvenvietėje, 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 107 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
23–24 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras. Autobusas iki paplūdimio nemokamai. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.jeanshotels.com/festival
Ekonominė klasė 
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CLUB HOTEL BELPINAR
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų, 
Viduržemio jūros regiono – 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ gyva muzika (kartą per savaitę)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas (su dirbtinės žolės 
danga)

 ♦ sauna*
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro 
uosto, 15 km iki Kemero miesto centro, 
Beldibio gyvenvietėje, paplūdimys – per kelią 
(yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro 1-o, 3-jų, 4-ių, 5-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra 209 standartiniai numeriai 
(maks.  asm., 21 kv. m), 52 šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
stambaus žvyro, yra baras, pirsas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belpinar.com.tr  

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kiliminė danga (keraminės plytelės 
arba laminatas)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas* (00:00-07:00)
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (užpildytas atvykimo 
dieną)

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė*
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AMBASSADOR HOTEL

GRAND MIR`AMOR HOTEL

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras (atvykimo dieną su 
vandeniu)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ Wi-Fi internetas 
registratūroje*

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – laminatas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ baras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ smiginis 
 ♦ muzika gyvai (vieną kartą per 
savaitę)

 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(miesto paplūdimio teritorijoje)

 ♦ sauna 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas (08:00–24:00)*
 ♦ seifas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras* (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, riešutais 
šokoladu, traškučiais papildomas 
kasdien)

 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 100 
asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas 
(tarptautinė virtuvė, būtina 
išankstinė rezervacija)*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
Kemero mieste, 50 m iki paplūdimio (kitoje kelio 
pusėje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Penkiuose 4-rių 
aukštų viešbučio pastatuose yra 201 standartinis 
numeris (maks. 2+2 asm., 25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra baras*. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.ambassadorhotels.com
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GOLDEN LOTUS

KEMER BOTANIK RESORT

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ mini baras*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos miesto 
oro uosto, Kemero mieste, 150 m iki nuosavo 
paplūdimio (kitoje kelio pusėje). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais, bendra 
teritorija 6 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 101 standartinis 
numeris (vienas numeris pritaikytas asmenims su 
negalia, maks. 3 asm., 17–24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras*. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.botanikresorthotel.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu 
ir gaiviaisiais gėrimais 
užpildytas atvykimo dieną)

 ♦ telefonas
 ♦ centrinis arba individualus 
oro kondicionierius

 ♦ seifas*
 ♦ vonia
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu)

 ♦ drabužių skalbimo ir valymo 
paslaugos

 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas

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

STELLA HOTEL

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – laminatas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ vandens kalnelis

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per 
savaitę)

 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ muzika gyvai (vieną kartą per 
savaitę)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna
 ♦ smiginis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens sporto priemonės*

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ mini baras (vandeniu užpildytas 
atvykimo dieną)

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose*

 ♦ baseinas

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

KEMER DREAM HOTEL

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (geriamuoju ir mineraliniu 
vandeniu papildoma kasdien)

 ♦ vonia (Family Room)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas (Standard Room)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ kiliminė danga
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

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

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai (4 
dienas per savaitę)

 ♦ aerobika
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (nuo 50 iki 100 
asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos oro 
uosto, 10 km iki Kemero miesto centro, 
Čamjuvos gyvenvietėje, 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.blauhimmelotel.com
Ekonominė klasė
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LARISSA CLUB AKMAN PARK

LARISSA HOTEL

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kiliminė danga arba laminatas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

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

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 

*Už papildomą mokestį

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

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas
 ♦ seifas*
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas 
(turkų, būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas

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

159 m. pr. m. e. šį miestą įkūrė Pergamo karalius Atalas II ir pavadino savo garbei Attaleia. 
Neilgai trukus, 133 m. pr. m. e., miestą užkariavo romėnai ir jis tapo imperatoriaus Adriano žiemos rezidencija.

 Per visą miesto istoriją dar daug užkariautojų gviešėsi valdyti Antaliją, tačiau šiandien ji priklauso Turkijai, 
o ją kasmet „okupuoja” daugybė turistų iš viso pasaulio.
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Oro uostas

Autobusų stotelė

Kur apsistoti?
Antalija, kaip ir daugelis Turkijos kurortų, padalinta į 
tam tikras zonas-rajonus. Renkantis viešbutį vertėtų 
atkreipti dėmesį, kokiame rajone jis yra. Pavyzdžiui, 
viešbučio Konjalti rajone rekomenduojame ieškoti 
tiems, kas nori įsikurti arčiau pasilinksminimo vietų, 
be to, čia daugiausia ekonominės klasės viešbučių. 
Gana naują Lara rajoną verta rinktis gerų smėlio 
paplūdimių gerbėjams bei ieškantiems kokybiškų, 
gerai įrengtų viešbučių. Netrūksta šiame rajone ir 
pramogų. Kundu rajoną galima pavadinti elitiniu – čia 
stovi tik 5 žvaigždučių viešbučiai ieškantiems ramaus, 
komfortiško poilsio.

Antalijos įžymybės
Adriano vartai – puikus romėnų architektūros 
pavyzdys, Kaleici – vaizdingas senamiestis, 
senasis uostas, Dudeno kriokliai – vienas 
lankomiausių objektų šiame Turkijos kurorte, 
Karaalioglu parkas.

Įdomu
Po Pirmojo pasaulinio karo Antalijos geidė netgi 
Italija, kuri 1919–1921 metais buvo okupavusi 
šį miestą, tačiau jau 1921 m. turkai, vadovaujami 
Atatiurko, užėmė miestą ir jis vėl atiteko Turkijai.

       Vakarus labai smagu 
leisti Cumhuriyet Cad 
gatvėje, kur spiečiasi labai 
daug kavinukių bei nedidelių 
restoranų – čia galima labai 
skaniai pavakarieniauti 
ir iki soties pasimėgauti 
nuostabiu vaizdu į įlanką.Karina Sabaitytė

Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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MARDAN PALACE
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai: vienas su jūros 
vandeniu, įrengtas kaip 
povandeninis rifas („Swim 
Reef“), apgyventas įvairiomis 
egzotiškomis žuvimis*

 ♦ 17 konferencijų salių 
 ♦ SPA centras
 ♦ kino salė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 7 a la carte restoranai: japonų, 
jūros gėrybių restoranas rusų, 
turkų, Viduržemio jūros regiono, 
tailandiečių, Brasserie restoranas 
(prancūzų ir Amerikos virtuvės 
patiekalai, būtina išankstinė 
registracija, imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 uždari baseinai: vienas su jūros 
vandeniu*

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 banketų salės
 ♦ kirpykla
 ♦ 11 barų: vienas iš jų dirba visą 
parą

 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 2 teniso kortai su tartano 
danga

 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ nardymo pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Antalijos oro uosto, 25 km iki 
Antalijos miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutis sudarytas 
iš trijų kompleksų. „Anatolian Wing“ komplekse yra 25 
Anatolian Premium tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
28 kv. m), 138 Anatolian Superior tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 45 kv. m), Grand Hamam Suite,  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 (maks. 2+1 asm., 
28 kv. m), 138 European Superior tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 45 kv. m), 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 (maks. 2+1 asm., 
28 kv. m), 16 Dolmabahce Deluxe Suite tipo numerių (maks. 
3+1 asm., 51 kv. m), Executive Suite, Dolmabahce Junior Suite,  
Royal Suite tipo numeriai. „Garden Suite“ komplekse yra 30 
Garden Suite tipo numerių (maks. 4+2 asm., 170 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, baras. 
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mardanpalace.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – laminatas (ir kilimas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, riešutais papildoma 
kasdien)

 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ Wi-Fi internetas 
 ♦ chalatas
 ♦ nemokamas aptarnavimas visą 
parą

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ šlepetės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ auklė*
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Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
ir alumi papildoma kasdien)

 ♦ kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ kino salė
 ♦ uždaras baseinas (pusiau 
olimpinis, žiemos sezonu)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

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

 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai 
(Azijos, turkų, italų – iš 
anksto užsiregistravus; 
žuvies*)

 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ aerobika 
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ sūkurinė vonia (atvirame baseine)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ teniso kortas (6 su tartano danga)
 ♦ teniso pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Antalijos oro uosto, 
10 km iki Antalijos miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
trys 8-ių ir vienas 5-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra 280 standartinių numerių (maks. 3 asm., 32 
kv. m), 66 vieno kambario Superior tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 46 kv. m), 171 vieno kambario 
Deluxe Superior tipo numeris (maks. 4 asm., 46 kv. 
m), 12 trijų kambarių šeimyninių Suite tipo numerių 
(maks. 4 asm., 123 kv. m),  2 trijų kambarių King 
Suite tipo numeriai (maks. 6 asm., 650 kv. m), 5 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.rixos.com/rixos-lares
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 a la carte restoranai 
(italų, kinų, meksikiečių, 
prancūzų ir japonų – tik 
suaugusiems; osmanų, 
žuvies – būtina išankstinė 
rezervacija, savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai aplankyti 
vieną restoraną)

 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 
60 iki 650 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kino salė
 ♦ 12 barų (vienas iš jų dirba 
24 valandas)

 ♦ bankomatas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė *
 ♦ SPA centras
 ♦ 3 baseinai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ pirtis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ mini futbolas
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine ir kieta danga)
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso korto apšvietimas

*Už papildomą mokestį

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

 ♦ baseinas
 ♦ atrakcionų parkas (karuselė, 
mašinytės – nemokamai)

 ♦ vandens kalneliai
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis už užstatą

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ balkonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas (24:00–06:00)
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ virdulys
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, riešutais, šokoladu papildoma 
kasdien)
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Numeriuose:
 ♦ šlepetės (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ nemokamas aptarnavimas 
numeriuose visą parą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ chalatas (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas 
 ♦ kiliminė danga
 ♦ vonia
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ švediškas stalas vaikams
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 a la carte restoranai 
(italų, kinų, japonų (imamas 
mokestis už rezervaciją), 
meksikiečių, žuvies, 
turkų (būtina išankstinė 
rezervacija). Galima 
nemokamai asiplankyti 
kiekviename restorane po 
1 kartą)

 ♦ interneto kavinė*  
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 7 barai (vienas iš jų dirba 
24 valandas

 ♦ 5 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 
20 iki 800 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ verslo centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ biliardas*
 ♦ diskoteka (nemokami gėrimai)
 ♦ mini golfas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ skvošas 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ 4 teniso kortai su kvarcine danga
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Antalijos oro uosto, 
25 km iki Antalijos miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 384 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 26 kv. m), 12 Junior Suite tipo 
numerių (maks. 3 asm., 33 kv. m), 29 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+2 asm., 52 kv. m), Presidential 
Suite, Kids Suite, King Suite tipo numeriai. Yra 
numerių,, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio / stambaus žvyro, yra 
pirsas, baras. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ichotels.com.tr
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 7 barai (vienas iš jų dirba visa 
parą)

 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kino salė
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, 
žuvies, turkų – imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ 12 konferencijų salių (nuo 10 
iki 1200 asm.)

 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose (visoje viešbučio 
teritorijoje*)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai (vienas iš jų 
olimpinis – 10 takelių)

 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ diskoteka
 ♦ nemokami gėrimai diskotekoje 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 4 teniso kortai su tartano danga
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis*
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Antalijos oro 
uosto, 15 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013–2014 
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, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
Rankšluočių keitimas, palapinės*. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.titanic-hotels.com 

Numeriuose:
 ♦ nemokamas aptarnavimas 
numeriuose (nuo 03:00 iki 07:00, 
gėrimai* )

 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ kiliminė danga
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas 

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė*
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Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ chalatas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ kiliminė danga
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose* (visa parą)
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ auklė (pagal atskirą užklausą)*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, 
meksikiečių ir turkų (būtina 
išankstinė rezervacija). 
Savaitinės viešnagės metu 
galima nemokamai aplankyti 
vieną restoraną 1 kartą.

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ 4 baseinai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 6 barai
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 600 
asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ kino salė
 ♦ drabužių skalbimo ir valymo 
paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna 
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 3 teniso kortai su tartano danga
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Antalijos 
oro uosto, 17 km iki miesto centro, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 363 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 30–40 kv. 
m), 26 dviejų kambarių šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 arba 4 asm., 45 
kv. m), 6 dviejų kambarių Suite tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
pirsas, baras. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.baiahotels.com 
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KERVANSARAY LARA 
CONVENTION & SPA CENTER

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 15 konferencijų salių (nuo 20 iki 
2000 asm.)

 ♦ 3 a la carte restoranai (lotynų, 
Tolimųjų Rytų, Viduržemio 
jūros regiono (būtina išankstinė 
rezervacija). Savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
aplankyti vieną restoraną)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ 6 barai (vienas iš jų dirba visą 
parą)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ mini golfas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA:  9 km iki Antalijos oro 
uosto, 12 km iki Antalijos miesto centro, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 9-ių aukštų 
pagrindinis pastatas ir šešios vilos. 
Pagrindiniame viešbučio pastate yra 407 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 
32 kv. m), 18 dviejų kambarių šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 56 kv. m). Taip 
pat yra Suite, Jakuzzi Suite ir King Suite tipo 
numerių bei numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
baras. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai ir gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kervansarayhotels.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ nemokamas aptarnavimas visą parą
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

 ♦ grindys – parketas

Vaikams:
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ 2 baseinai

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ kiliminė danga
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ nemokamas aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ seifas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ virdulys
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė*
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ atrakcionų parkas („Fantastic Park“ velnio 
ratas, karuselės, tramplinas, dirba nuo 
balandžio 15 d.)

 ♦ švediškas stalas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ banketų salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 8 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ 5 a la carte restoranai (grilio, 
italų, meksikiečių, žuvies, 
Tolimųjų Rytų (būtina išankstinė 
rezervacija). Savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai aplankyti vieną 
restoraną 1 kartą)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 20 iki 
400 asm.)

 ♦ belaidis internetas  
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso kortas su kieta danga
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ petankė 
 ♦ pirtis 
 ♦ diskoteka
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Antalijos oro 
uosto, 17 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro 10-ties aukštų pastatas, 
kuriame yra 363 Superior tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 46 kv. m), 23 Deluxe Suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 85 kv. m), 
48 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
75 kv. m), 8 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 60 kv. m), 56 dviejų 
kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 
4 asm., 60 kv. m), 6 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio /
stambaus žvyro, yra pirsas, baras. 
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. Rankšluosčių 
keitimas – 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai ir gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.stonegrouphotel.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 8 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 vandens kalneliai (suaugusiems 
ir vaikams)

 ♦ 13 konferencijų salių (nuo 30 iki 
480 asm.)

 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų, 
mongolų, Viduržemio jūros 
regiono (būtina išankstinė 
registracija. Savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane 
1 kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 9 km iki Antalijos oro 
uosto, 12 km iki Antalijos miesto centro, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbučio „Club 
Building“ pastate yra 140 standartinių numerių 
(maks. 2 asm., 18 kv. m), 10 dviejų kambarių 
šeimyninių numerių (maks. 3 asm., 25 kv. m); 
„Elegance Building“ pastate yra 258 Elegance 
tipo 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, yra pirsas, 
platforma, baras. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai ir čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.clubhotelsera.com.tr
 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ dušas („Club Building“)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ kiliminė danga (keraminės 
plytelės „Park Sera Building“)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ nemokamas aptarnavimas 
visą parą

 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų, nuo gegužės iki spalio)
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Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ nemokamas aptarnavimas 
numeriuose (nuo 01:30 iki 07:00 
pagal meniu)

 ♦ šlepetės (Junior Suite, Grand Suite, 
Royal Suite)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ chalatas (Junior Suite, Grand Suite, 
Royal Suite)

 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 6 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas  
registratūroje

 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 
50 iki 1100 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 6 a la carte restoranai 
(japonų / kinų, italų, 
turkų, žuvies, „Steak 
House“, barbekiu (imamas 
mokestis už rezervaciją))

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 8 barai (vienas iš jų dirba 
visą parą)

 ♦ uždaras baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ mini golfas 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas* (rezervavus)
 ♦ sauna 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas nemokamai (2 su tartano ir sintetine danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ petankė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ pirtis*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ diskoteka 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ boulingas* (2 takeliai, reikia rezervuoti)
 ♦ teniso pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Antalijos 
oro uosto, 16 km iki Antalijos miesto 
centro, Laros rajone, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 
metais. Viešbutį sudaro vienas 
7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
354 standartiniai numeriai (maks. 
2+1 asm., 28–32 kv. m), 19 dviejų 
kambarių Junior Suite tipo numerių 
(maks. 3 asm., 43–56 kv. m), 6 trijų 
kambarių šeimyniniai Suite tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 55–82 
kv. m),16 dviejų kambarių šeimyninių 
Duplex tipo numerių (maks. 4 asm., 
47 kv. m), Grand Suite ir Royal Suite 
tipų numeriai. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 
yra pirsas, baras. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Palapinės*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai ir 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.concordehotel.info
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Belekas
JAUNAS IR MODERNUS

Plotus, XIX amžiuje sultono Abdulazio įsakymu apsodintus pušimis bei eukaliptais, ne per seniausiai turkai pavertė 
vienu moderniausių kurortų. Beleko kurortas žalias, skendintis pušynuose, jaukus, su prabangiais moderniai 

įrengtais viešbučiais. Visi viešbučiai puikiai įkomponuoti į kraštovaizdį ir pastatyti neiškirtus nė vieno čia augusio 
medžio. Šis kurortas siūlo naują elitinio poilsio koncepciją: modernus komfortas, išskirtinė ekologija, elitinė publika, 

išskirtinės pramogos. Beveik visi viešbučiai ir jų kompleksai yra 5*.

Kurortas
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Kurortas aktyviems
Belekas itin populiarus tarp aktyvaus poilsio gerbėjų. Be 
tarptautinius standartus atitinkančio nacionalinio golfo klubo, 
Belekas siūlo ir puikias sąlygas vandens sportui – vandens 
slidėms, buriavimui, jėgos aitvarams. Taip pat dauguma 
viešbučių turi net ir tamsiuoju paros metu apšviečiamus 
teniso aikštynus, futbolo aikštes ir krepšinio aikšteles. Žiemą 
pailsėti, pasigydyti ir pasiruošti ateinančiam sezonui į Beleką 
važiuoja žymūs sportininkai. Čia sukurtos puikios sąlygos 
treniruotėms uždarose sporto salėse bei erdvioje miškų zono-
je. Tokios pramogos kaip diskotekos, kabaretai, koncertinės ir 
šou programos Beleke taip pat sukoncentruotos viešbučiuose.

      Beleko apylinkėse yra labai 
įdomūs antikinių miestų Pergės ir 
Selgės griuvėsiai, didžiulis Aspendos 
amfiteatras, kuriame vyksta operos ir 
baleto festivaliai. 
Gamtos mylėtojai turėtų nuvykti 
ir į nacionalinį parką „Kopriuliu“, 
dar vadinamą „Paukščių rojumi”. 
Nuostabiame 500 ha eukaliptų ir 
kiparisų miške galima išvysti ir pistacijų 
medžių. Čia gyvena ir Beleko simboliu 
tapusi pelėda Tyto alba. 

Karina 
Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė
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GLORIA GOLF RESORT

Be
le

ka
s

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kino salė
 ♦ 3 a la carte restoranai 
(turkų, italų, žuvies – būtina 
išankstinė registracija. 
Savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti kiekviename 
restorane po vieną kartą)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ 16 konferencijų salių (nuo 20 
iki 1200 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 8 barai (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ 2 baseinai (vienas iš jų pusiau 
olimpinis)

 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ kirpykla
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortai (1 su tartano danga, 3 su 
kvarco danga)

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ petankė 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ boulingas* (6 takeliai)
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ golfas* (2 x 18, 1 x 9 duobučių)
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose (VIP meniu*)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ balkonas arba terasa
 ♦ kiliminė danga arba parketas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (gaiviaisiais ir alkoholiniais 
gėrimais papildoma kasdien)

Vaikams:
 ♦ 4 baseinai
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ vežimėlis*
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Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius („Main 
Building“), individualus („Truva House“  
ir vilose)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, vasių 
pienu, alumi, traškučiais ir šokoladu 
papildoma kasdien)

 ♦ kiliminė danga, keraminės plytelės 
ir kilimas („Troy House“), parketas ir 
kiliminė danga (King Suite)

 ♦ Wi-Fi, LAN internetas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė* 
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 14 barų (vienas iš jų dirba 
24 valandas)

 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ bankomatas
 ♦ 7 a la carte restoranai (italų, 
žuvies, barbekiu, prancūzų, 
osmanų, turkų – būtina 
išankstinė rezervacija; 
azijiečių ir libiečių*)

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (su 3 
kalneliais)

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

 ♦ SPA centras
 ♦ kino salė
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 
30 iki 1400 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ krepšinis 
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso kortas (10 su kieta danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ tinklinis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ katamaranas (su licencija)
 ♦ kalnų laipiojimo siena (12 metrų, olimpinis 
standartas)

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 

*Už papildomą mokestį

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

 ♦ 23 konferencijų salės (nuo 14 iki 1914 asm.)
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ vandens pramogų parkas (11 vandens kalnelių 
suaugusiems, 12 kalnelių vaikams)

 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio teritorijoje)
 ♦ restoranas
 ♦ 7 baseinai (vienas iš jų su jūros vandeniu, 
vienas – tik suaugusiems)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė
 ♦ interneto kavinė
 ♦ 15 barų
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ restoranas 
 ♦ 12 vandens kalnelių
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ vežimėlis už užstatą

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pirtis, sauna 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas 
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ petankė
 ♦ šaudymas iš lanko, pneumatinio ginklo
 ♦ futbolo aikštė*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ gyva muzika 
 ♦ golfas* (50 m, 18 duobučių)
 ♦ futbolas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ katamaranas* (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai
 ♦ boulingas (4 takeliai)
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ šlepetės
 ♦ virdulys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 
kasdien

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

 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas visą parą
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Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – parketas arba kiliminė danga
 ♦ virdulys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Vaikams:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 5 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 3 vaikų klubai 
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 uždari baseinai (vienas iš 
jų – pusiau olimpinis)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 12 barų (vienas iš jų dirba 
24 valandas)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ interneto kavinė
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ 17 konferencijų salės (nuo 
30 iki 1800 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ 6 a la carte restoranai:  
(turkų ir barbekiu, 
meksikiečių, italų, „Steak 
House“, žuvies, Tolimųjų 
Rytų – imamas mokestis 
už rezervaciją)

 ♦ 5 baseinai (vienas iš jų – 
olimpinis)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ futbolas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ golfas* (2 km nuo viešbučio, 9 ir 18 duobučių)
 ♦ sauna
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ masažas*
 ♦ skvošas
 ♦ teniso kortas (2 su kieta danga)
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos oro 
uosto, 40 km iki Antalijos miesto centro 1 km 
iki Beleko miesto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Pagrindiniame pastate yra 334 
standartiniai Deluxe tipo numeriai (maks. 3 
arba 2+2 asm., 40 kv. m), 15 Royal Suite tipo 
numerių, 18  Senior Suite tipo numerių, 
2 King Suite tipo numeriai, 4 Royal Junior 
Suite tipo numeriai. „Terrace Building“ pastate 
yra 26 standartiniai Deluxe tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 50 kv. m), 82 šeimyniniai 
Terrace tipo numeriai (maks. 4 asm., 63 kv. 
m), 23 Terrace Grand Suite tipo numeriai,. 
Lake Villas pastatuose yra 24 Love Lake 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1sm., 80 kv. m). 
Vasarnamiuose yra 2 VIP Villas tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
stambaus žvyro, yra baras, 2 pirsai. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai, palapinės paplūdimyje*. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.susesihotel.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 8 a la carte restoranai 
(turkų, kinų, žuvies, italų, 
meksikiečių, graikų. 
Apsilankymas kiekviename 
restorane po vieną kartą 
nemokamai, japonų ir 
„Steak House“ – iš anksto 
užsiregistravus*)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kino salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ 14 barų (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ 8 baseinai (į vieną iš jų vaikai 
iki 16 metų neįleidžiami)

 ♦ belaidis internetas 
(vestibiulyje ir registratūroje)

 ♦ kirpykla
 ♦ 2 restoranai (vienas iš jų 
suaugusiems, vaikai iki 16 
m. neįleidžiami)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės (yra 
padalinta į 3 sales, nuo 40 
iki 810 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ muzika gyvai (tam tikromis dienomis)
 ♦ golfas* (1 km, 18 duobučių )
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas (4 su tartano danga)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ mini golfas 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ virdulys
 ♦ chalatas
 ♦ vonia (Main Building & A Block Land View)
 ♦ grindys – laminatas (Main Building, A 
Block Land View), keraminės plytelės 
(Bungalow), parketas (King Suite, Deluxe 
Room, Laguna Dublex Villa)

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalneliai (skirstomi į 4 
kalnelius)

 ♦ atrakcionų parkas (5 atrakcionai, vaikus 
iki 3 metų būtinai turi lydėti suaugusieji)

 ♦ auklė*
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vežimėlis už užstatą
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Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas (nuo 02:00 iki 07:00, 
neįgaliesiems – 24 valandas per parą)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, pienu ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ kiliminė danga (Premier Suite – kiliminė 
danga ir parketas, Ela Prestige Suite, la 
Palace – parketas ir marmuras)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius, individualus 
(Villa)

 ♦ vaisiai (atvykimo dieną)
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ šlepetės

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai (padalinta į 3 kalnelius)
 ♦ auklė* (ne darbo valandomis – Smiling 
Baby Club)

 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ 3 baseinai vaikams
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vežimėlis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose 

 ♦ kino salė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 baseinai
 ♦ 7 a la carte restoranai 
(meksikiečių, žuvies, italų, 
prancūzų, Egėjo jūros regiono, 
osmanų, barbekiu – imamas 
mokestis už rezervaciją, 
japonų – būtina išankstinė 
rezervacija*)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 50 
iki 800 asm.)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ 12 barų (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortai (2 su tartano danga)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ mini futbolas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ petankė 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia (po procedūrų)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas 
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna 
 ♦ krepšinis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos 
oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto 
centro, 2 km iki Beleko gyvenvietės, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Viešbučio pastatuose yra 369 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 35–45 kv. m), 70 šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 65-75 kv. m), 
Resort Suite, Deluxe Suite, Superior Suite, 
Superior Sea View With Jakuzzi, Premier 
Suite, Honeymoon Suite, Ela Prestige 
Suite, Lake House, Lake House Suite, 
Lake House Family, Ela Palace, Ela Sultan 
Palace tipo numerių. Yra 5 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai, 
palapinės*. 
PRIE BASEINO: Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.elaresort.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ 7 konferencijų salės
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 9 a la carte restoranai 
 ♦ 5 baseinai (vienas iš jų šildomas)
 ♦ SPA centras
 ♦ 10 barų 
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ katamaranas (su licencija)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (2 su kieta danga)
 ♦ sauna 
 ♦ petankė
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ mini golfas 
 ♦ golfas* 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ diskoteka 
 ♦ golfo pamokos*
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ biliardas*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ krepšinis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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 455 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 
42–50 kv. m), 10 Executive Sea 
View tipo numerių (maks. 2+2 
asm., 42–50 kv. m), 18 Garden tipo 
šeimyninių numerių (maks. 4 
asm., 70 kv. m), 46 Lake tipo 
šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 
asm., 80 kv. m), Golf Suite, Blue 
Suite, Diamond Suite, Presidential 
Suite tipo numeriai. Vilose yra Lake 
Villas Turquoise, Lake Villas Saphir 
/ Amber, Lake Houses Lapis tipo 
numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, 
smėlio, yra baras, pirsas. Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.corneliaresort.com

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas visą parą*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ dušas (telefonas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kiliminė danga
 ♦ svarstyklės (Villas)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir alumi, 
papildomi kasdien)

 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ chalatas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ virdulys

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ atrakcionų parkas 
 ♦ 5 vaikų klubai
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ lovelė
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Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, traškučiais ir šokoladu 
papildoma kasdien)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ balkonas / terasa

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ meniu 
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vežimėlis už užstatą
 ♦ kūdikių vonelė 
 ♦ elektroninė auklė už užstatą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 baseinai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 9 barai (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ 13 konferencijų salių (nuo 15 
iki 3700 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ verslo centras
 ♦ 5 a la carte restoranai (italų, 
libaniečių, „Steak House“ – 
nemokamai, tarptautinis, 
azijiečių, Viduržemio jūros 
regiono – imamas mokestis už 
rezervaciją)

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

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ golfas* (150 m nuo viešbučio, 1 x 18 
duobučių)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ futbolo aikštė*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas* (2, su betonine arba žemės 
danga)

 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka 
 ♦ petankė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ katamaranas* (su licencija)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 29 km iki Antalijos oro 
uosto, 36 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. 
Viešbučio pastatuose yra 235 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 39 kv. m), 111 
šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 38 
kv. m), 15 Duplex Suite tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
stambaus žvyro, yra baras, pirsas. 
Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai, palapinės paplūdimyje*. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kayahotels.com.tr
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 a la carte restoranai (italų, jūros 
gėrybių, Pietų Amerikos, turkų – 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ uždaras baseinas (pusiau 
olimpinis)

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

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai (vienas iš jų olimpinis 
– 10 takelių)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 barai (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 4 teniso kortai (su grunto danga)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna 
 ♦ golfo pamokos*
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ golfas* (priešais viešbutį, 2 x 18 
duobučių)

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ diskoteka 
 ♦ petankė
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kiliminė danga („Palace Building“), 
laminatas (Villa)

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ meniu (pietūs ir vakarienė)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
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Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildomi kasdien)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi internetas (iki 56 KB/s)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – laminatas 
(keraminės plytelės)

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

 ♦ auklė*
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas (pietūs, 
vakarienė)

 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas (iki 56 KB/s) 
visoje viešbučio teritorijoje

 ♦ 7 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, Tolimųjų Rytų, 
Pietų Amerikos, būtina 
išankstinė registracija, 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
viename restorane 1 kartą)

 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ prekybos centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ golfas* (9 ir 18 duobučių, golfo laukas „Tat 
Golf“)

 ♦ krepšinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ boulingas* (3 takeliai)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ diskoteka 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas 
 ♦ pirtis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas (2 – su kieta danga)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro 
uosto, 50 km iki Antalijos miesto centro, 
10 km iki Seriko gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas ir 
vienas 3-jų aukštų „Annex“ pastatas. 792 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. 
m), 144 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
33 kv. m), 2 Suite tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 50 kv. m), Connection tipo numeriai, 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 restoranai
 ♦ vandens pramogų parkas 
(5 baseinai, 8 kalneliai 
suaugusiems, 3 vaikiški 
baseinai, 8 kalneliai vaikams)

 ♦ 8 barai
 ♦ 24 baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ petankė
 ♦ krepšinis 
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso pamokos* („German PCT“, 
„Tennis School“)

 ♦ teniso korto apšvietimas* (8 
teniso kortai su apšvietimu)

 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas* (34 su grunto 
danga, iš jų 3 vaikiški)

 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos oro 
uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 1 km 
iki Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013–2014 metais. 
Viešbutį sudaro trylika 2-jų ir 3-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 325 vieno kambario 
Deluxe numeriai (maks. 2+2 asm., 32–35 
kv. m), 125 dviejų kambarių šeimyninių 
numerių (maks. 4+1 asm., 60–63 kv. m), 
Deluxe, šeimyniniai Deluxe, Suite, King Suite tipo 
numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.guralpremier.com 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas (pagal atskirą užklausą)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – parketas (Standard & Family 
Room), parketas (Deluxe Room & Deluxe 
Family Room), kiliminė danga (Suite Room 
& King Suite)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Wi-Fi internetas

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ 5 vaikų klubai
 ♦ atrakcionų parkas (mašinėlės*)
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis*

74



MARITIM PINE BEACH RESORT

Be
le

ka
s

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

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

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga arba laminatas
 ♦ virdulys
 ♦ šlepetės
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ lygintuvas (pagal atskirą užklausą)
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ chalatas

Vaikams:
 ♦ 3 vaikų klubai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vežimėlis už užstatą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 uždari baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, 
italų, žuvies – imamas mokestis 
už rezervaciją)

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

 ♦ 4 baseinai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 23 konferencijų salės (nuo 20 iki 
2575 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 11 barų (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ petankė 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ pirtis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
nemokamai

 ♦ diskoteka
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas (2 teniso kortai su kieta 
danga)

 ♦ aerobika
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ krepšinis
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 33 km iki Antalijos oro uosto, 
45 km iki Antalijos miesto centro, 3 km iki 
Beleko miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
4-ių, 5-ių aukštų pastatai ir vasarnamiai. 
Pagrindiniame pastate yra 317 standartinių 
numerių (maks. 2+2 asm., 30 kv. m), 43 Large 
tipo šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 
32 kv. m), 11 Junior Suite tipo numerių (maks. 
3 asm., 45 kv. m), 4 Deluxe Suite tipo numeriai 
(uždaras miegamasis, maks. 2 asm., 75 kv. 
m). Pagrindiniame „Club“ pastate yra 72 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 
6 Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 52 kv. m). 
Vasarnamiuose yra 292 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 27 kv. m), 4 apartamentiniai 
numeriai (maks. 4+2 asm., 54 kv. m). Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras, pirsas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai, 
palapinės paplūdimyje*. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.maritim.com.tr
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai 
(turkų, italų, žuvies, 
Tolimųjų Rytų – būtina 
išankstinė registracija, 
vieną kartą per savaitę 
galima apsilankyti)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 12 konferencijų salių (nuo 
20 iki 1000 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje,*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortai
 ♦ skvošas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ mini futbolas
 ♦ sauna
 ♦ futbolas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ golfas* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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 / stambaus 
žvyro, yra baras, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.adora.com.tr

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ dušas („Club House“)
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas 
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ vonia („Panorama, Fortuna“ , „Family House“)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ balkonas (korpuse „Panorama“ visi Land View 
numeriai be balkono)

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

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)*
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Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ chalatas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ balkonas
 ♦ kiliminė danga („Main Building“), 
keraminės plytelės (Villas)

 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ meniu 
 ♦ vežimėlis*
 ♦ puodas (pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ 6 barai (vienas iš jų dirba 
24 valandas)

 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 
36 iki 750 asm.)

 ♦ 5 a la carte restoranai (italų, 
meksikiečių, Tolimųjų Rytų, 
turkų, žuvies – būtina 
išankstinė registracija*)

 ♦ 2 vandens kalneliai 
(suaugusiems ir vaikams)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ gyva muzika 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas (2 teniso kortai su 
tartano danga)

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ masažas*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis 

*Už papildomą mokestį

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

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 a la carte restoranai (Azijos, 
turkų, žuvies – imamas mokestis 
už rezervaciją)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 10 barų
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 baseinai (1 pusiau olimpinis)
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje ir 
prie baseino)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso pamokos (grupėse, individualios*)
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas 
 ♦ 4 teniso kortai (2 su kieta danga)
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ gyva muzika 
 ♦ golfas*, golfo pamokos
 ♦ biliardas
 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ krepšinis
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

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

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

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – keraminės plytelės
 ♦ dušas („Bungalow“, „Garden Block“)
 ♦ virdulys

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vežimėlis*
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Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ LAN internetas („Select Block“)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ kiliminė danga („Hotel“, „Select 
Block“), parketas arba kiliminė 
danga („Bungalow“)

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

 ♦ vonia („Select Block“)
 ♦ dušas („Hotel“, „Bungalow“)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ meniu (pietūs, vakarienė)
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
(vestibiulyje, „Mega Bar“, 
„Cafe House“, „Pool Bar“, 
„Turkuaz Bar“)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 9 barai (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ konferencijų salė (iki 350 
asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 6 a la carte restoranai (kinų, 
meksikiečių, italų, žuvies, 
grilio, osmanų – būtina 
išankstinė rezervacija, 
savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
aplankyti du restoranus)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ 3 baseinai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ šaudymas iš lanko (ir pneumatiniu šautuvu)
 ♦ mini golfas 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis 

*Už papildomą mokestį

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

Tai vienas jaukiausių kurortinių miestų, iškilusių ant antikinio miesto pamatų. 
Būtent senovinių paminklų apsuptimi šis kurortas ir išsiskiria iš kitų Antalijos regiono miestelių. 

Šalia įspūdingo kultūrinio paveldo sudarytos visos sąlygos nepriekaištingam poilsiui – gerai išvystyta 
infrastruktūra, puikūs viešbučiai, nepaprastai geri smėlio paplūdimiai ir labai rami ir jauki atmosfera.

Kurortas
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        Ką nuveikti Sidės apylinkėse? 
Aplankykite Žaliąjį kanjoną ir Manavgat 
krioklius. Žaliasis kanjonas – vienas 
didžiausių dirbtinių ežerų pasaulyje. Jis 
susiformavo pastačius Manavgat upės 
užtvanką. Vos už 12 kilometrų nuo 
užtvankos – Manavgat upės kriokliai, 
kurie yra pavaizduoti ant 5 Turkijos lirų 
banknoto. Šalia krioklių įrengta kavinė, 
kurioje galima pailsėti ir pasimėgauti 
nuostabia gamta.

Įdomu
Sidė – granatų vaisių 
sostinė! Tad viešint čia 
būtina paragauti šviežiai 
spaustų šių vaisių sulčių.

Masyvūs miesto sienų vartai atveria kelią į istorinę miesto 
dalį. Prieš akis atsivers erdvi aikštė ir monumentalus 
fontanas „Nimfeumas“. Nuo čia driekiasi dvi antikinės 
Sidės gatvės su galybe parduotuvėlių, galerijų, kavinukių. 
Eidami viena jų atsidursite agoroje – turgaus aikštėje – be 
įprastų prekių kadaise čia galima buvo įsigyti ir vergų. 
Prieš turgaus aikštę stovi senovinės maudyklos, 
šiandien čia įrengtas muziejus. Eidami tolyn pasieksite 
didingą amfiteatrą, statytą II a. 15 000 žmonių talpinęs 
teatras vėlyvuoju romėnų periodu buvo naudojamas 
gladiatorių kautynėms. Miesto centrą raižo daugybė 
siauručių gatvelių, o jos visos veda žemyn prie uosto, prie 
romantiškiausios ir gražiausios Sidės vietos – ant jūros 
kranto stūksančių Atėnės šventyklos griuvėsių.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Kultūrinis 
paveldas
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 7 barai (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ interneto kavinė* (viešbutyje 
„Fulya“)

 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 a la carte restoranai (kinų, žuvies, 
italų, turkų, meksikiečių – būtina 
išankstinė rezervacija, savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane)

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 40 iki 600 
asm., viešbutyje „Selin“)

 ♦ vandens pramogų parkas (6 
vandens kalneliai, nuo 05-03 iki 
10-31)

 ♦ baseinas
 ♦ kino salė (viešbutyje „Fulya“)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso kortai: 5
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ buriavimas (su licencija, 1 val, 
nemokamai)

 ♦ gyva 
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ buriavinas* (burinis katamaranas, su 
licencija)

 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis 
 ♦ nardymas*
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro 
uosto, 8 km iki Sidės miesto centro, Čolaklio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas, keturi 
atskiri „Terrace House“ korpusai bei atskiras 
„Beach House“ korpusas. Pagrindiniame 
pastate yra 78 standartiniai Garden 
View tipo numeriai (maks. 3 asm., 26 
kv. m), 124 standartiniai Sea View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 18 
Suite tipo numerių (maks. 4+1 asm., 
58 kv. m), Penthouse Suite, Penthouse 
Pool Suite, Grand Penthouse Suite tipo 
numeriai. „Beach House“ korpuse yra 32 
Beach House tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
34 kv. m). „Terrace House“ korpuse yra 24 
Terrace House Type A tipo numeriai (maks. 3 
asm., 40 kv. m), 24 Terrace House Type B tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 53 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 2 
barai (vienas iš jų – vyno namai, dirba nuo 
05-03 iki 10-31). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kamelyaworld.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ kiliminė danga („Main Building“), 
keraminės plytelės („Beach 
House“), laminatas („Terrace House“, 
„Penthouse“, „Suite Room“)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas 
 ♦ virdulys
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ šlepetės
 ♦ centrinis oro kondicionierius („Main 
Building“), individualus („Beach House“, 
„Terrace House“, „Penthouse“)

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas („Main Building“)

Vaikams:
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis*
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Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ internetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ kiliminė danga
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
ir alumi papildoma kasdien)

 ♦ vonia
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 barai (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 a la carte restoranai 
(kinų, žuvies, italų, turkų, 
meksikiečių – būtina 
išankstinė rezervacija, 
savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti viename 
restorane)

 ♦ parduotuvės
 ♦ kino salė (viešbutyje „Fulya“)
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai (atviri, vienas iš jų 
Relax baseinas)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ vandens pramogų parkas (6 
vandens kalneliai, nuo 05-01 
iki 10-31)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 
40 iki 600 asm., viešbutyje 
„Selin“)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ buriavimas (su licenzija, 1 val.)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna 
 ♦ boulingas* (4 takeliai, viešbutyje „Selin“)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ muzika gyvai (viešbutyje „Selin“)
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortas (5 teniso kortai su kvarcine danga)
 ♦ buriavinas* (burinis katamaranas, su licenzija)
 ♦ pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (viešbutyje „Selin“)
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ nardymas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos 
oro uosto, 8 km iki Sidės miesto centro, 
Čolaklio gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra 130 
standartinių Garden View tipo numerių 
(maks. 3 asm., 22 kv. m), 104 standartiniai 
Sea View tipo numeriai (maks. 3 asm., 
22 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 2 
barai (vienas iš jų – vyno namai, dirba 
nuo 05-03 iki 10-31). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kamelyaworld.com/hfulya_ru.htm
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ vandens pramogų parkas (6 
vandens kalneliai, nuo 05-01 iki 
10-31)

 ♦ SPA centras (viešbutyje „Fulya“)
 ♦ 5 a la carte restoranai (kinų, žuvies, 
italų, turkų, meksikiečių - būtina 
išankstinė registracija, savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane)

 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 40 iki 600 
asm., viešbutyje „Selin“)

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ kino salė (viešbutyje „Fulya“)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 7 barai
 ♦ 3 baseinai (atviri, vienas iš jų Relax 
baseinas)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ katamaranas* (burinis, su licencija)
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ 5 teniso kortai (su kvarcine danga)
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ krepšinis
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis (viešbutyje „Fulya“)
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ boulingas*
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ buriavimas (su licenzija, 1 val.)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos 
oro uosto, 8 km iki Sidės miesto centro, 
Čolaklio gyvenvietėje, 100 m iki paplūdimio 
(per „Fulya“ ir „Selin“ viešbučių teritorijas).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro dvidešimt šeši 2-jų ir 3-jų 
aukštų vasarnamiai, kuriuose yra 
453 vieno kambario Deluxe tipo numeriai (6 
iš jų pritaikyti žmonėms su negalia,maks. 
4 asm., 25-39 kv. m), 93 dviejų kambarių 
Junior Family Deluxe tipo numeriai (2 
miegamieji atskirti durimis, 2 televizoriai, 
maks. 4 asm., 41 kv. m), 
20 Family Suite tipo numerių (holas, 2 
miegamieji atskirti durimis, 2 vonios 
kambariai, 3 televizoriai, 3 balkonai, 2 mini 
barai,  maks. 6 asm., 103 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 2 
barai, vienas iš jų – vyno namai, dirba nuo 
05-03 iki 10-31). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kamelyaworld.com 

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vežimėlis*
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Numeriuose:
 ♦ virdulys*
 ♦ seifas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras arba laminatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ aptarnavimas visą parą (nuo 02:00 iki 06:00 
nemokamai)

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 2 vaikų klubai (mini klubas nuo 4 iki 12 metų, 
nuo 13 iki 17 metų – „Teeny Club“)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ elektroninė auklė*
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas 
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas (vestibiulyje)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kino salė
 ♦ 7 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, Viduržemio jūros regiono, 
Tolimųjų Rytų, tarptautinis, 
„Fine Dining“ (tik suaugusiems), 
vaikų restoranas a la carte - 
būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti trijuos 
restoranuose po 1 kartą)

 ♦ 10 barų
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 200 iki 
1200 asm.)

 ♦ 9 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ interneto kavinė*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ muzika gyvai (2 kartus per savaitę)
 ♦ sauna
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė 
 ♦ skvošas 
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ teniso pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 65 km 
iki Antalijos oro uosto, apie 3,5 iki 
Sidės miestelio, apie 2 km iki Kumkei 
gyvenvietės, apie 250 m iki nuosavo 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: patatytas 2013 
metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 308 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
26-32 kv. m), 123 dviejų kambarių 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
44 kv. m), 141 Junior Suite tipo 
numeris (maks. 2+1 asm., 40 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 
yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai, autobusas 
iki paplūdimio nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalsunsetside.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 12 iki 
250 asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ 2 a la carte restoranai (osmanų*, 
žuvies – būtina išankstinė 
registracija)

 ♦ 6 barai
 ♦ 3 baseinai (atviri)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ vandens pramogų parkas (5 
vandens kalneliai)

 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ teniso kortas* (4 – red-clay danga)
 ♦ aerobika*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika (2 kartus per savaitę)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ mini golfas*
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ diskoteka

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki 
Antalijos oro uosto, 2 km iki Sidė 
miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 
metais. Viešbutį sudaro septyni 
3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 
211 vieno kambario Deluxe tipo 
numerių (maks. 3 asm., 30-36 kv. 
m), 26 dviejų kambarių Family Suite 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 61 
kv. m), 8 dviejų kambarių Deluxe 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 48 kv. m), 31 dviejų kambarių 
šeimyninių Dublex Suite tipo 
numeris (maks. 3+1 asm., 62 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, 
smėlio, yra baras. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alibey.com 

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ virdulys (elektrinis)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, vynu, 
šokoladu, riešutais papildoma kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ 2 vaikų klubai („Junior“ klubas – liepą, 
rugpjūtį, nuo 13 iki 17 metų)

 ♦ meniu (nuo 0 iki 3 metų)
 ♦ 2 baseinai (atviri, vienas iš jų su 
vandens kalneliais)

 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis*

86



ALI BEY CLUB

Si
dė

Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

Vaikams:
 ♦ sporto akademija*
 ♦ 13 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ auklė*
 ♦ meniu vaikams
 ♦ atrakcionų parkas*
 ♦ vaikų klubas (mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų), „Junior“ klubas (nuo 13 iki 17 metų, 
liepą / rugpjūtį)

 ♦ lovelė*
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 
100 iki 130 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ vandens pramogų parkas 
(9 vandens kalneliai)

 ♦ a la carte restoranas 
(tarptautinis, būtina 
išankstinė registracija, 
galima nemokamai 
apsilankyti 1 kartą per 
savaitę)

 ♦ 13 barai
 ♦ 3 baseinai (atviri)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir šalia 
pagrindinių baseinų

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ muzika gyvai (vieną kartą per savaitę)
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas* (62 (danga red-clay))
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Antalijos 
oro uosto, 17 km iki Sidė miesto, 2 km 
iki Kizilagačio gyvenvietės, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro penkiolika 2-jų aukštų 
korpusų, kuriuose yra 248 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 
92 šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 40 kv. m), 77 Superior Double 
tipo numeriai (maks. 3 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 Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
100 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio 
/ stambaus žvyro, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.alibey.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 14 barų
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kino salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 6 baseinai
 ♦ 9 konferencijų salės (nuo 70 iki 
1500 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 6 a la carte restoranai (Tolimųjų 
Rytų, žuvies, italų, meksikiečių, 
barbekiu. Viešnagės metu 
galima apsilankyti kiekviename 
restorane po vieną kartą, 
imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ vandens pramogų parkas (7 
vandens kalneliai)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė
 ♦ biliardas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ aerobika 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (4 su kieta danga)
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka
 ♦ mini golfas 
 ♦ sauna 
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens aerobika
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Antalijos oro 
uosto, 2 km iki Sidė miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 5-ių aukštų 
pastatas ir trylika dviejų aukštų „Lake House“ 
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 
House“ 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, yra baras, 
pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sueno.com.tr 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kiliminė danga („Main Building“), 
keraminės plytelės („Lake Houses“)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi internetas („Main Building“)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų kampelis restorane (tik 
vakarienės metu)

 ♦ atrakcionų parkas*
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vaikų klubai (mini klubas (nuo 4 
iki 12 metų), „Junior“ klubas (nuo 
13 iki 16 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis*
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Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu 
papildoma kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas (mini klubas – nuo 
4 iki 14 metų)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ konferencijų salė (iki 100 
asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas (2 su kieta danga)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
9 km iki Sidė miesto, apie 2 km iki Čolaklio 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais, paskutinį 
kartą renovuotas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
aštuoni 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 375 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 
125 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 
4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.suralresort.com 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pirtis 
 ♦ gyva muzika
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Antalijos oro uosto, apie 
3,5 km iki Sidės miesto, Sorguno gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, bendras plotas 80 000 kv. m, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pagrindinis pastatas „Main Building“, septynios dviejų ir trijų 
aukštų vilos ir „Annex“ korpusas. Pagrindiniame pastate yra 139 vieno 
kambario Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 27–28 kv. m), 16 dviejų 
kambarių Deluxe Suite tipo numerių (su vaizdu į jūrą, maks. 
4 asm., 45–52 kv. m). Vilose ir „Annex“ korpuse yra 140 standartinių 
numerių (8 numeriai yra pritaikyti asmenims su negalia, maks. 
3 asm., 27–28 kv. m), 54 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai (2 
uždari miegamieji, 2 televizoriai, maks. 4 asm., 42–43 kv. m), 8 vieno 
kambario Villa 1 Balcony tipo numeriai (atskiras baseinas, maks. 
2 asm., 34 kv. m), 8 vieno kambario Villa 1 Terrace tipo 
numeriai (atskiras baseinas, terasa, maks. 2 asm. 36 kv. m), 8 dviejų 
kambarių Villa 2 Balcony tipo numeriai (atskiras baseinas, 2 uždari 
miegamieji, 2 vonios kambariai (viename yra dušas, kitame – vonia), 
2 televizoriai, maks. 4 asm., 70 kv. m), 8 dviejų kambarių Villa 2 Terrace 
tipo numeriai (atskiras baseinas, terasa, 2 uždari miegamieji, 2 vonios 
kambariai (viename yra dušas, kitame – vonia), 2 televizoriai, 4 asm., 
73 kv. m), 10 trijų kambarių Villa 3 Balcony tipo numerių (atskiras 
baseinas, svetainė, 2 uždari miegamieji, 2 vonios kambariai (viename 
yra dušas, kitame – vonia), 3 televizoriai, maks. 5 asm. 72 kv. m ), 10 
trijų kambarių Villa 3 Terrace tipo numerių (atskiras baseinas, svetainė, 
2 uždari miegamieji, 2 vonios kambariai (viename yra dušas, kitame - 
vonia), terasa, 3 televizoriai, maks. 5 asm. 75 kv. m ). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro, yra baras, 
pirsas. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.turquoise.com.tr

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka 
 ♦ švediškas stalas
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Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia (Hotel, Annex)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, riešutais papildoma 
kasdien)

 ♦ kiliminė danga (Hotel, Annex), 
laminatas (Bungalow)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ dušas (Bungalow)

Vaikams:
 ♦ atrakcionų parkas (nuo 16:00 
iki 22:00 vaikai iki 14 metų 
įleidžiami nemokamai)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 10 
iki 750 asm.)

 ♦ kino salė
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 restoranai 
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 12 barų (iš jų „Bistro“ ir 
„English Pub“ dirba 24 
valandas)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 8 a la carte restoranai 
(turkų, kinų, žuvies, italų, 
meksikiečių, graikų – būtina 
išankstinė registracija. 
Viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane 1 
kartą, japonų*)

 ♦ kirpykla
 ♦ 4 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas* 
 ♦ sauna
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ mini golfas 
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ masažas* 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
nemokamai

 ♦ nardymas* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ diskoteka (Hotel)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (4 su tartano danga)
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ žaidimų automatai* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos oro 
uosto, 3 km iki Sidė miesto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pagrindinis „Hotel“ 
pastatas bei 2-jų ir 3-jų aukštų vasarnamiai. 
Viešbučio „Hotel“ pastate yra 117 Hotel tipo 
standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 29 kv. 
m), 19 dviejų kambarių šeimyninių numerių 
(maks. 4 asm., 49 kv. m). Vasarnamiuose yra 
450 standartinių numerių (maks.2+2 asm., 23 
kv. m), 18 dviejų kambarių šeimyninių numerių 
(maks. 4 asm., 33 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras, 2 pirsai (vienas iš jų 
draudžiamas vaikams iki 16 metų). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.voyagehotel.com 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ restoranas
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ pirtis 
 ♦ nardymas* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ diskoteka 
 ♦ sauna 
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ masažas* 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas* 
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 15 km iki Sidės miesto, apie 900 m 
iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais, bendras 
plotas 18 000 kv. m. Viešbutį sudaro keturi 
4-ių aukštų sujungti korpusai, kuriuose yra 380 
standartinių numerių (5 numeriai yra pritaikyti 
asmenims su negalia, maks. 3 asm., 35 kv. 
m), 64 dviejų kambarių šeimyniniai suite tipo 
numeriai (du uždari miegamieji, 2 televizoriai, 
vonios kambarys, maks. 4 asm., 45 kv. m), 15 
dviejų kambarių Suite tipo numerių (vaizdas 
į jūrą, miegamasis su durimis, 2 televizoriai, 
vonios kambarys, maks. 4 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ozhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – parketas
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ mini baras 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas

Vaikams:
 ♦ vežimėlis už užstatą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė*
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Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais, alumi papildomas 
kasdien)

 ♦ chalatas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ vandens pramogų parkas 
(6 vandens kalneliai)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 4 a la carte restoranai 
(italų, turkų, žuvies, 
Tolimųjų rytų, būtina 
išankstinė rezervacija. 
Savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti viename 
restorane)

 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 
60 iki 600 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (dirba 
žiemos sezonu)

 ♦ interneto kavinė* 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gyva muzika (3 kartus per savaitę)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas* 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ petankė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 48 km iki Antalijos oro 
uosto, 10 km iki Manavgato gyvenvietės, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 401 Superior tipo numeris (maks. 3+1 
asm., 40 kv. m), 35 dviejų kambarių šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 60 kv. m), 111 
šeimyninių Duplex tipo numerių (maks. 4 asm., 
60 kv. m), 14 Junior Suite tipo numerių (maks. 
2+1 asm., 70 kv. m), 3 King Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 100 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.royaldragonhotel.com.tr
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LAKE RIVER SIDE HOTEL & SPA

ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius 
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė* 
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ mini klubas 
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ 4 konferencijų salės restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 7 barai
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 2 baseinai (atidarymas)
 ♦ 3 a la carte restoranai 
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas* 
 ♦ teniso kortas (su sintetine danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ masažas* 
 ♦ petankė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis* 
 ♦ gyva muzika (3 kartus per savaitę)
 ♦ aerobika 
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ žaidimų automatai* 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ petankė 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ masažas* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro 
uosto, 10 km iki Sidės miesto centro, 4 km 
iki Čolaklio gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. 
Viešbutį sudaro šeši 4-ių aukštų 
korpusai, kuriuose yra 142 standartiniai 
Land View tipo numeriai (maks. 3 asm., 
29 kv. m), iš jų 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 95 standartiniai 
Sea View tipo numeriai (maks. 3 asm., 
29 kv. m), 32 šeimyniniai Land View 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 34 kv. m), 
29 šeimyniniai Sea View tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 34 kv. m), 8 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 55 kv. m), 
2 Royal Suite tipo numeriai (maks. 4+1 
asm., 85 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alvadonnabeach.com 

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ seifas* 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais papildoma 
kasdien)

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė* 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje* 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 80 iki 
600 asm.)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, turkų, 
meksikiečių – būtina išankstinė 
registracija, savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti 1 kartą)

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos 
oro uosto, 7 km iki Sidė miesto, apie 
750 m iki nuosavo paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro du 5-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra 367 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 25-27 kv. m), 47 dviejų 
kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 4 
asm., 45 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 
yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai, autobusas iki 
paplūdimio nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lakeriversidehotel.com
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HORUS PARADISE 
LUXURY RESORT & CLUB

CLUB BELLA SUN

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas (dviaukščiame korpuse 
prancūziškas balkonas)

 ♦ seifas* 
 ♦ mini baras (tuščias)

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ auklė* 
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
(pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė (nuo 100 iki 250 
asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ petankė 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ krepšinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas* 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso kortas (kortas su tartano danga)
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymas* 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ šachmatai
 ♦ aerobika 
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ masažas* 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ biliardas* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Antalijos oro 
uosto, 3 km iki Sidės miesto, 200 m iki 
paplūdimio (kitoje kelio pusėje). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų 
pastatas ir trys 4-ių bei 5-ių aukštų korpusai. 
Viešbutyje yra 326 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 25 kv. m) ir 44 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai*. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bellasunside.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius (Club), 
centrinis (Hotel)

 ♦ mini baras 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia (Hotel)
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – keraminės plytelės (Club), 
parketas (Hotel)

 ♦ aptarnavimas*  
 ♦ dušas (Club)
 ♦ balkonas (išskyrus 4 numerius)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė* 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų kampelis restorane (tik 
vakarienės metu)

 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 a la carte restoranai (osmanų, 
italų, žuvies, meksikiečių – būtina 
išankstinė registracija. Viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti kiekviename 
restorane 1 kartą)

 ♦ 4 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždari 2 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitininimas)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 60 iki 
850 asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 10 barų

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Antalijos oro 
uosto, 2 km iki Sidė miesto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 8-ių aukštų pagrindinis pastatas, 
kuriame yra 130 numerių ir keturiasdešimt 
vienas 2-jų ir 3-jų aukštų vasarnamis. 
Pagrindiniame pastate yra 210 standartinių 
numerių (maks., 2+1 asm., 32 kv. m), 7 
šeimyniniai Suite tipo numeriai (maks., 4 asm., 
65 kv. m). Club pastate yra 385 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 43 
šeimyniniai Deluxe tipo numeriai (maks. 4 asm., 
50 kv. m), 94 Club Deluxe Garden tipo numerių 
(maks. 3 asm., 25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.horusparadise.com

Viskas 
įskaičiuotaHV-1/5

Viskas 
įskaičiuota4

Si
dė
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Piečiausias – reiškia ir šilčiausias, saulėčiausias, su ilgiausiai besitęsiančiu maudynių sezonu. 
Čia vieni geriausių paplūdimių – minkšto smėlio, turintys Mėlynosios vėliavos įvertinimus, jaukus 

senasis miestas su Seldžiukų epochą menančiomis pilimis, daug gerų nebrangių viešbučių.
Būtent švelnus Viduržemio jūros klimatas, natūralus gamtos grožis ir 

istorinis palikimas leido Alanijai tapti populiariu turizmo centru.

Alanija
PIEČIAUSIAS REGIONO TAŠKAS

Kurortas
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Kur apsistoti?
Pačiame mieste gausu nedidelių 
jaukių viešbučių, tačiau kurortinė zona 
nusidriekusi kur kas plačiau. Obagiol 
rajonas – pats pigiausias visame Alanijos 
regione. Machmutlaras skendi žalumoje, 
apelsinmedžių giraičių apsuptyje. Avsalare 
bei Okudžalare dominuoja aukščiausio lygio 
5 žvaigždučių viešbučiai, tačiau tarp jų galima 
rasti ir ekonominės klasės apgyvendinimą. 
Na, o Konaklis ir Inčekumas vilioja puikiais 
smėlio paplūdimiais.

        Sekmadieniais turkai dažniausiai su 
šeima leidžiasi į iškylas gamtoje. Ypač 
mėgsta gaivesnius upių slėnius ir tiesiog 
dievina virš upių „kabančius” restoranus, 
kuriuose vienas populiariausių patiekalų – 
ant grotelių keptas upėtakis.

Karina 
Sabaitytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Įdomu
Alaniją Romos imperatorius Markas Antonijus vedybų proga 
padovanojo mylimai Kleopatrai. Kleopatrai dovana labai patiko, ji 
čia praleisdavo daug laiko ir tiesiog dievino maudynes. Šiandien 
vienas pačių gražiausių Alanijos paplūdimių, išsiskiriantis baltu ir 
švelniu smėliu, iki šiol vadinamas Kleopatros vardu.
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DELPHIN DELUXE RESORT
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 14 barų
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 7 a la carte restoranai (italų, 
kinų, meksikiečių, turkų, žuvies, 
suši, japonų – būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai (atidarymas)
 ♦ konferencijų salė (iki 400 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas* 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ diskoteka 
 ♦ gyva muzika (6 dienos per savaitę)
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ teniso inventorius už užstatą
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro uosto, 
30 km iki Alanijos miesto, 10 km iki Avsalaro 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 408 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 27 kv. m), 
78 Economy tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 25 kv. 
m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras, pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.delphinhotel.com

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

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas (00:00-06:00)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ seifas 

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ atrakcionų parkas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vežimėlis už užstatą
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MUKARNAS SPA RESORT

Al
an

ija

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildomas 
kasdien)

 ♦ kiliminė danga / parketas
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 a la carte restoranai 
(osmanų, itališkas, kinų, 
žuvies; būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 
120 iki 500 asm.)

 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 8 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 ♦ 2 baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro uosto, 
35 km iki Alanijos miesto, 1 km iki Okurdžalaro 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 335 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 24-30 kv. 
m), 34 Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
35 kv. m), 7 Executive Suite tipo numeriai (maks. 
4+2 asm., 80 kv. m), 49 šeimyniniai Suite tipo 
numeriai (maks. 3+2 asm., 40 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra pirsas, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai, baras  nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai  
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.mukarnashotel.com

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas* 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka
 ♦ masažas* 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas 
 ♦ skvošas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna
 ♦ gyva muzika 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ pramoginiai renginiai 

*Už papildomą mokestį
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LONG BEACH RESORT & SPA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 12 barų
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 45 
iki 800 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras
 ♦ 5 a la carte restoranai 
(itališkas, kinų, osmanų, 
žuvies, meksikietiškas; 
būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu 
galima nemokamai aplankyti 
vieną restoraną 1 kartą)

 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 baseinai (vienas su jūros 
vandeniu)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ kino salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ „Thallasso“ centras*
 ♦ 3 teniso kortai (du su tartano ir vienas 
su sintetine danga)

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro uosto, 
20 km iki Alanijos miesto centro, 5 km iki Avsalaro 
gyvenvietės, 50 m iki jūros (kitoje kelio pusėje, yra 
požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 7-ių aukštų pastatas ir dvylika 
2-jų aukštų vilų, kuriuose yra 554 standartiniai 
numeriai (iš jų 8 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, maks. 2+2 asm., 28–30 kv. m), 90 
dviejų aukštų šeimyninių Duplex tipo numerių 
(kiekviename aukšte miegamasis, kiliminė danga, 
maks. 4 asm., 45 kv. m), 48 dviejų kambarių Villa 
Suite tipo numeriai (su išėjimu prie baseino, 2 
miegamieji, atskirti durimis, sauna (už papildomą 
mokestį), maks. 4 asm., 40 kv. m), 24 dviejų 
kambarių Chalet tipo šeimyniniai numeriai (2 
miegamieji atskirti durimis, 2 dušo kabinos, 2 
televizoriai, su vaizdu į ežerą, maks. 4 asm., 43 
kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra pirsas, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai, baras nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai  
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.longbeach.com.tr  

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (geriamuoju ir mineraliniu 
vandeniu pildoma kasdien, 
gaiviaisiais gėrimais – atvykimo 
dieną)

 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kiliminė danga / laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atrakcionų parkas 
 ♦ vandens pramogų parkas vaikams 
(„Piratų laivas“)

 ♦ 2 baseinai 
 ♦ video salė (vaikiškas kino teatras)
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas: mini klubas nuo 4 iki 
12 metų

 ♦ švediškas stalas
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CLUB INSULA
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Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais papildomas 
kasdien)

 ♦ vonia
 ♦ dušas (tik 6 aukšto numeriuose)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas vaikams: atviras
 ♦ mini klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų kampelis restorane

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 ♦ restoranas 
 ♦ tarptautinis a la carte 
restoranas (būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
1 kartą; vaikai iki 12 metų 
neįleidžiami)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso kortas (su kvarcine danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ stalo tenisas 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Antalijos oro uosto, 
13 km iki Alanijos miesto centro, 200 m iki Konaklio 
gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Dviejuose 6-ių aukštų 
viešbučio pastatuose yra 276 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 22 kv. m), 36 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 37 kv. m), 3 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai, 
baras (yra ir užkandžių)  nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.clubinsula.com 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 35 iki 
500 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 6 barai
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ 3 a la carte restoranai (itališkas, 
osmanų, žuvies – būtina 
išankstinė registracija, savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti viename 
restorane vieną kartą)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (su betonine 
danga)

 ♦ krepšinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 125 km iki Antalijos oro 
uosto, 7 km iki Alanijos miesto, 5 km iki Konaklio 
gyvenvietės, 100 m iki paplūdimio (kitoje kelio 
pusėje, yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metas, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro du 6-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 337 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 22 kv. m), 34 dviejų 
kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 3+2 asm., 
42 kv. m), 1 dviejų kambarių Green Suite tipo 
numeris (maks. 4+1 asm., 65 kv. m), 1 trijų kambarių 
King Suite tipo numeris (2 uždari miegamieji, maks. 
5 asm., 105 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro, 
yra pirsas, paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį, skėčiai, gultai, čiužiniai, baras nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.doganbeachresort.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais – 
papildoma kasdien)

 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ kiliminė danga
 ♦ seifas už užstatą
 ♦ plaukų džiovintuvas

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

 ♦ atrakcionų parkas
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SAPHIR RESORT & SPA
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Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną 
vanduo – nemokamas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ švediškas stalas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 6 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(itališkas, osmanų, imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 
80 iki 350 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro uosto, 
36 km iki Alanijos miesto centro, 27 km iki Sidės 
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 / stambaus 
žvyro, skėčiai, gultai, čiužiniai, baras paplūdimyje 
– nemokami, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.saphirhotels.com.tr 
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UTOPIA WORLD HOTEL 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 7 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 6 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ 3 a la carte restoranai 
(osmanų, itališkas ir žuvies 
– imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 88 
iki 750 asm.)

 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ biliardas
 ♦ sauna
 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas (su dirbtine danga)
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ diskoteka 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 155 km iki Antalijos oro uosto, 
20 km iki Alanijos miesto, 5 km iki Machmutlaro 
gyvenvietės, 150 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 7-ių aukštų pastatas ir dvidešimt šeši 
3-jų bei 4-ių aukštų vasarnamiai. 189 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 33 kv. m), 4 vieno 
kambario Terrace tipo numeriai (maks. 6 asm., 64 kv. 
m), 21 Junior Suite tipo numeris (maks. 5 asm., 71 
kv. m), 15 Corner Suite tipo numerių (maks. 5 asm., 
64 kv. m), 2 King & Queen Suite tipo numeriai (maks. 
8 asm., 128 kv. m), 312 vieno kambario Villa tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 33 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro, 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai, 
baras  nemokamai. Autobusas iki paplūdimio veža 
nemokamai (kas 15 minučių). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai  nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.utopiaworld.com.tr  

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ mini baras (vandeniu ir gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga / parketas 
(pagrindiniame pastate), keraminės 
plytelės (Villas)

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ švediškas stalas 
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AVENTURA PARK
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Numeriuose:
 ♦ seifas* 
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (kasdieninis vandens 
papildymas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 barai
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 150 ir 
200 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ a la carte restoranas 
(osmanų – būtina 
išankstinė registracija, 
viešnagės viešbutyje metu 
galima apsilankyti 1 kartą 
nemokamai)

 ♦ 2 baseinai (atvirų)
 ♦ 2 vandens kalneliai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ masažas* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ SPA centras* 
 ♦ krepšinis 
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ sūkurinė vonia* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro uosto, 
33 km iki Alanijos miesto, 10 km iki Avsalaro 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 228 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18-25 kv. m), 12 dviejų 
kambarių Junior Suite tipo numerių (maks. 5 asm., 
35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro, 
yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.aventuraparkhotel.com
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HEDEF RESORT HOTEL & SPA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkiškas 
ir žuvies – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 
1 kartą; barbeque – būtina 
išankstinė registracija)

 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 200 iki 
650 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas už užstatą
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ 2 teniso kortai: tartano danga
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos oro 
uosto, 12 km iki Alanijos miesto, 1 km iki Konaklio 
gyvenvietės, 50 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių ir du 7-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra 750 standartinių numerių (maks. 
2+2 asm., 26 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra pirsas, skėčiai, gultai, čiužiniai, baras 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hedefresort.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ televizorius: rusiškas 
kanalas

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras (vandeniu 
papildoma kasdien)

 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ kiliminė danga / laminatas
 ♦ seifas už užstatą
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
(vakarienės metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ žaidimų aikštelė
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Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai, 
vanduo)

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(Viduržemio jūros regiono, 
„Kebab House“, būtina 
išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti viename 
restorane vieną kartą)

 ♦ konferencijų salė (iki 180 
asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 6 barai
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ sauna*
 ♦ diskoteka 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro uosto, 
24 km iki Sidės miesto centro, 5 km iki Avsalaro 
gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 380 standartinių numerių 
(maks. 3+1 asm., 30 kv. m), 2 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra pirsas, skėčiai, gultai, čiužiniai, baras  
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai  
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kirmanhotels.com/sidera 
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OZKAYMAK SELECT RESORT
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 250 iki 
50 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (žuvies 
ir turkiškas padieniui, būtina 
išankstinė registracija, savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti restorane 
1 kartą). 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ muzika gyvai (kartą per 
savaitę)

 ♦ teniso kortas (betoninė danga)
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos oro uosto, 
23 km iki Alanijos miesto centro, apie 200 m iki 
Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
246 standartiniai numeriai (maks.3+1 asm., 45 kv. 
m), 14 šeimyninių Suite tipo numerių (maks.2+2 
asm., 58 kv. m), 7 šeimyniniai numeriai (maks. 
4+1 asm., 60 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai, baras nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ozkaymakotels.com 

Numeriuose:
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ kiliminė danga
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ baseinas
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OZKAYMAK INCEKUM
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Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ lovelė (pagal atskirą užklausą – 
nuo 3 mėn. iki 8 m.)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 
100 iki 80 asm.)

 ♦ a la carte restoranas 
(žuvies ir turkiškas, būtina 
išankstinė registracija prieš 
dieną, savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti restorane vieną 
kartą)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ gyva muzika (kartą per savaitę)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos oro 
uosto, 23 km iki Alanijos miesto, 200 m iki 
Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
du 7-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 330 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 26 kv. 
m), 20 Junior Suite tipo numerių (maks. 4 asm., 
37-47 kv. m), 3 numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai, baras  nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai  
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ozkaymakotels.com 
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MC ARANCIA RESORT HOTEL

Al
an

ija

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai
 ♦ kino salė
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 40 iki 
500 asm.)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 a la carte restoranai (osmanų 
ir žuvies, būtina išankstinė 
rezervacija; viešnagės metu 
galima nemokamai aplankyti 
vieną restoraną vieną kartą)

 ♦ restoranas (pagrindinis)
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
(viršijus 100 MB*)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso kortai: kieta danga
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Antalijos oro 
uosto, 12 km iki Alanijos miesto, 1 km iki 
Konaklio gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro 7-ių aukštų pastatas, kuriame yra 463 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 28 
kv. m), 22 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
36-40 kv. m), 5 numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, 
gultai, čiužiniai, baras nemokamai; paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą (keitimas*). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.arancia.mcgrouphotels.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ vonia
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma kasdien, 
gaivieji gėrimai – atvykimo dieną)

 ♦ seifas* 
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ Wi-Fi internetas (daugiau nei 100 MB*)

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
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DIAMOND HILL RESORT HOTEL 

Al
an

ija

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

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

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (vanduo – 
papildomas kasdien 
nemokamai, gaivieji gėrimai – 
atvykimo dieną)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(tarptautinis, būtina 
išankstinė rezervacija, 
visos viešnagės metu 
galima vieną kartą 
aplankyti nemokamai)

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 4 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konferencijų salė (iki 100 
asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 125 km iki Antalijos oro uosto, 
4 km iki Alanijos miesto centro, apie 95 m iki 
paplūdimio (yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 13-kos aukštų pastatas, kuriame 
yra 254 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 
32 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, skėčiai, gultai, čiužiniai, baras, paplūdimio 
rankšluosčiai  nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai  nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.diamondhillresort.com.tr
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ANANAS HOTEL

ANTIK HOTEL & GARDEN

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas (registratūroje*)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia („Hotel“)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ terasa (apatiniame numerių 
Garden aukšte)

 ♦ chalatas („Hotel“)
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ dušas („Garden“)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ kiliminė danga

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė (50 asm.)
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 baseinai (atviri)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos oro 
uosto, 20 km iki Alanijos miesto centro, 500 m iki 
Avsalaro gyvenvietės, 50 m iki paplūdimio (kitoje 
kelio pusėje, yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbučio 7-ių 
aukštų „Hotel“ pastate yra 78 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 9 Connection 
tipo numeriai (maks. 5 asm., 48 kv. m). 
Septyniuose 3-jų aukštų „Garden“ pastatuose 
yra 80 standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 
21 kv. m), 13 šeimyninių numerių (maks. 
3+1 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai, baras nemokamai, 
čiužiniai*. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelantik.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ balkonas
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras (atvykimo dieną 
– vanduo)

 ♦ kiliminė danga

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

 ♦ baseinas (atviras)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ restoranas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 120 km iki Antalijos oro uosto, 
2 km iki Alanijos miesto centro, 50 m iki paplūdimio 
(kitoje kelio pusėje, yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2003 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 182 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 18-24 kv. m), 5 šeimyniniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m), 2 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, baras nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ananasotel.com 
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

Al
an
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CARETTA RELAX HOTEL 

HEDEF ROSE GARDEN HOTEL

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras (tuščias)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 60 iki 
80 asm.)

 ♦ restoranas 
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis*
 ♦ diskoteka*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos oro 
uosto,12 km iki Alanijos, Konaklio miestelyje, 
350 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 238 numeriai. Yra 
numerių, neįgaliesiems. Atidarytas 2007 metais. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, skėčiai, 
gultai, čiužiniai, baras nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hedefrosegarden.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas* 
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ mini baras (atvykus – vanduo)
 ♦ grindys – laminatas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini klubas (nuo 4 iki 11 metų)
 ♦ 2 baseinai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 
100 iki 150 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje (korpuso A 
vestibiulyje*)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 barai

VIEŠBUČIO VIETA: 120 km iki Antalijos oro uosto, 
10 km iki Alanijos miesto, Konaklio gyvenvietėje, apie 
100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 6-ių aukštų 
korpusas A ir 5-ių aukštų korpusas B, kuriuose yra 
289 standartiniai numeriai (maks 2+2 asm., 20 kv. m) 
ir numeris, pritaikytas žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, skėčiai, 
gultai, čiužiniai, baras nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.carettahotels.com
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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CLUB HOTEL KOSDERE

SAPHIR HOTEL

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (Hotel), 
individualus (Villa)

 ♦ kiliminė danga, keraminės plytelės 
(Hotel), keraminės plytelės arba 
parketas

 ♦ mini barasnumerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas* 
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ video salė
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ 5 vandens kalneliai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 barai
 ♦ 2 konferencijų salės 
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas (tartano danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ muzika gyvai (kartą per savaitę)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ futbolo aikštė (20 x 50)

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Antalijos oro 
uosto, 12 km iki Alanijos miesto centro, 500 m iki 
Konaklio gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
du pagrindiniai 7-ių aukštų pastatai ir penkios 
3-jų aukštų vilos. Pagrindiniame pastate yra 
422 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 
22 kv. m). Vilų zonoje yra 64 standartiniai Villa 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), 71 
dviejų kambarių Villa tipo šeimyninis numeris 
(maks. 5 asm., 33 kv. m), 53 Deluxe tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv. m), 1 Villa King 
Suite tipo numeris (maks. 3+1 asm., 64 kv. m), 4 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą (keitimas du kartus per savaitę 
nemokamas). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.saphirhotels.com.tr 

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas registratūroje*

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Antalijos oro uosto, 
22 km iki Alanijos miesto centro, 2 km iki Avsalaro 
gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių, 3-jų ir 4-ių aukštų pastatų kompleksas. Club 
Hotel Kosdere komplekse yra 301 standartinis 
numeris (maks. 3 asm., 21 kv. m), 87 Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 33 kv. m). Kosdere Garden 
komplekse yra 115 standartinių numerių (maks. 
2+1 asm., 21 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, skėčiai, gultai, čiužiniai, baras nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai*. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kosdere.com 
 

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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CLUB HOTEL CARETTA BEACH

DEHA HOTEL

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ kiliminė danga
 ♦ televizorius: rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (atviras)

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

 Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(150 m nuo viešbučio 
paplūdimio)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 135 km iki Antalijos oro uosto, 
10 km iki Alanijos miesto centro, Machmutlaro 
gyvenvietėje, iki paplūdimio 50 m (kitoje kelio 
pusėje, yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 80 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 16–18 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dehaotel.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (tuščias)

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

 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas* 

VIEŠBUČIO VIETA: 112 km iki Antalijos oro uosto, 
12 km iki Alanijos miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 186 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, gultai, 
baras, čiužiniai  nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai  
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.carettabeachhotel.com 
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota3

Al
an

ija
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Egėjo jūros 
regionas

Regiono 
kurortai:Nuostabaus grožio 

pakrantė, svetingi 
žmonės, šviežias aukščiausios 
kokybės maistas ir puikus 
vietinis vynas – štai tokia 
vasara Egėjo jūros regione. 
Nuostabi ir ilga – besitęsianti 
nuo gegužės iki pat spalio 
pabaigos.

1
2

FETIJA
Odė gamtos grožiui

MARMARIS
Linksmybių sostinė

3 BODRUMAS
Tūkstančio metų istorija

4 DIDIMAS
Ramybės oazė

5 KUŠADASIS
Muziejus po 
atviru dangumi

Regionas
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Marmario regionas driekiasi palei Egėjo jūros pakrantę, pietvakarinėje Turkijos dalyje. Tai labai 
įdomi vieta ne tik savo turtingu istoriniu palikimu, ne mažiau patrauklią šią vietą daro ir faktas, 
kad tarp Marmario ir Dalamano miestų susitinka dvi jūros – Egėjo ir Viduržemio. Jūra šiame 
regione vaidina itin svarbų vaidmenį – tai buriavimo sporto centras, vien Marmaryje veikia keletas 
didelių uostų ir prieplaukų, regione išplėtotas turistų, atvykstančių jachtomis, aptarnavimas.

         Jei norite saule ir jūra 
pasimėgauti gražiausiame 
Europos paplūdimyje – 
vykite į Fetiją. Keliautojai 
Fetijos Ölüdeniz lagūną, 
dar vadinamą Mėlynąja 
jūra arba Mirusia įlanka, 
ne vienerius metus iš eilės 
išrenka gražiausiu Europos 
paplūdimiu. Nenustebkite 
– įėjimas į šį paplūdimį 
mokamas.

Karina 
Sabaitytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

Jei trokštate maudynių skaidrioje Egėjo 
jūroje ir šėlionių garsiausiose Turkijos 
diskotekose – Jūsų laukia niekada 
nemiegantis Bodrumas. Šis miestas – 
dar ir vienas svarbiausių jachtų uostų, 
įsikūręs vaizdingų kalnų apsuptyje. Šis 
miestas – daug menanti istorijos ir 
mitologijos scena.

Marmarį, įsikūrusį nuostabioje įlankoje 
iš trijų pusių supa kalnai apaugę 
pušimis ir eglėmis. Gamta čia sukūrė 
ypatingą mikroklimatą – vasaros čia 
ne tokios karštos kaip Antalijoje, o 
ir oro drėgnumas gerokai mažesnis. 
Marmaryje visada kvepia jūra, pušimis, 
eukaliptais – čia lengva kvėpuoti net ir 
per pačius karščius.

Regiono lyderiai: Bodrumas ir Marmaris
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Šiandieninė Fetija stūkso ant senovės Likijos miesto Telmeso palikimo. Šalia – ramus ir įspūdingas 
Mendoso kalnas bei visame pasaulyje garsi, viena gražiausių vietų Europoje – Ölüdeniz lagūna.

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 – mėgstama turistų vakarinių pasivaikščiojimų vieta. 

Fetija
ODĖ GAMTOS GROŽIUI

Kurortas
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Įdomu
Įspūdingas maršrutas: Likijos kelias – 509 km 
nuo Fetijos iki Antalijos. Pakeliui įspūdingi vaizdai 
ir nemažai įdomių lankytinų vietų: nacionalinis 
parkas Olimpos Beydağları, Likija – graikų miestas-
vaiduoklis, antikinis Olimpijos miestas, Turkijos 
Rivjeros aukščiausias taškas – Tahtalı Dağı kalnas.

Rekomenduojame
Fetijos kurortas skirtas tiems, kas atokiau nuo triukšmingų 
vietų ieško ramybės bei poilsio, gražios gamtos ir švarios 
jūros. Šį kurortą taip pat rekomenduojame šeimoms su vaikais, 
netgi kūdikiais. Praktiškai visi viešbučiai turi parengę puikias 
animacines programas ir atskirus vaikiškus meniu.

Ölüdeniz – ypatinga vieta
Žydroji lagūna, Ramioji jūra – taip vadinama nuošali žydra skaidri 
lagūna su joje kyšančiu smėlio paplūdimiu. Ölüdeniz lagūna 
pasižymi itin ryškia turkio spalva, o paplūdimys baltas baltas, tad 
nenuostabu, kad ši vieta viena labiausiai fotografuojamų visoje 
Viduržemio jūroje. Panoraminiai šios vietos vaizdai 
tiesiog fantastiški! 
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CLUB & HOTEL 
LETOONIA

Fe
tij

a

Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1/5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, suši, būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 10 barų
 ♦ kirpykla
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė
 ♦ 3 vandens kalneliai (nusileidimas 
į jūrą)

 ♦ 3 baseinai (atviri)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius (kamuoliai*)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ buriavimo pamokos (grupiniai)
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės* 
 ♦ aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ masažas* 
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso pamokos* (grupiniai; individualūs*)
 ♦ diskoteka 
 ♦ mini golfas 
 ♦ turkiška pirtis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 57 km iki Dalamano 
oro uosto, 4 km iki Fetijos miesto 
centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 
metais. Viešbučio pagrindiniame 
pastate yra 111 standartinių numerių 
(maks. 3+1 asm., 18-28 kv. m). „Club“ 
pastatų zonoje yra 509 standartinio 
tipo vasarnamiai (maks. 3+1 asm., 
20 kv. m), 1 Junior Suite vasarnamis 
(maks. 3+1 asm., 24-28 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (3 
paplūdimiai), smėlio, yra baras, 
prieplauka jachtoms (talpina 30)*. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.letooniaresorts.com

Numeriuose:
 ♦ virdulys (arbatos ir kavos rinkinys)
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną - gaivieji 
gėrimai)

 ♦ balkonas („Hotel“)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ prancūziškas balkonas („Club“)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis arba individualus oro 
kondicionierius

 ♦ grindys – plytelės (viešbutyje ir iš 
dalies „Club“), keraminės plytelės 
(„Club“)

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė* 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 7 metų)
 ♦ švediškas stalas (pietūs ir vakarienė)
 ♦ vežimėlis*
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SENTIDO LYKIA RESORT & SPA

Fe
tij

a

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ prekybos centras
 ♦ uždari 2 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 a la carte restoranai
 ♦ 11 barų
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ 13 konferencijų salių
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 15 baseinų
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ golfo pamokos* 
 ♦ video žaidimai* 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ gyva muzika
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ mini golfas* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ buriavimo pamokos* 
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ treniruoklių salė* 
 ♦ kalnų laipiojimo siena* 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ masažas* 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ biliardas* 
 ♦ mini futbolas 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 71 km iki Dalamano oro 
uosto, 18 km iki Fetijos miesto, 3 km iki 
Oludenizo gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, bendras 
plotas – 87 500 kv. m, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013–2014 metais. Viešbutį 
sudaro vienas aštuonių aukštų pastatas, 
kuriame yra 114 dviviečių standartinių Land 
Side 1 tipo numerių (maks. 4 asm., 36 kv. m), 72 
dviviečiai standartiniai Side Sea View 2 tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 36 kv. m), 24 dviejų 
kambarių Deluxe Suite 3 tipo numeriai (svetainė, 
uždaras miegamasis su sūkurine vonia, 
maks. 3 asm., 64 kv. m), 28 dviejų kambarių 
Connection Family Land Side 4 tipo numeriai (2 
sujungti, pirmojo tipo numeriai, maks. 6 asm., 
72 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sentidohotels.com
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MAJESTY CLUB TUANA PARK

Fe
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viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 9 barai
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 iki 
600 asm.)

 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ prekybos centras
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima apsilankyti 1 kartą 
nemokamai)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas* 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ mini golfas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ sauna 
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas* 
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 42 km iki Dalamano oro 
uosto, 17 km iki Fetijos miesto, 2 km iki Janiklaro 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
septyniolika 2-jų aukštų „Club“ pastatų ir dvylika 
2-jų aukštų „Park“ vasarnamių. Viešbučio „Club“ 
tipo pastatuose yra 262 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 24-26 kv. m), 37 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 43 kv. m). „Park“ tipo 
vasarnamiuose yra 156 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 18-24 kv. m), 35 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 
39 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.majesty.com.tr 

Numeriuose:
 ♦ seifas* 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras* (atvykimo dieną – 
vanduo, alus)

 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ vonia („Club“)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(„Club“), individualus oro 
kondicionierius („Park“)

 ♦ dušas („Park“)
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – marmuras („Club“), 
keraminės plytelės („Park“)

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ auklė* 
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MAJESTY CLUB LYKIA BOTANICA
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Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras (atvykimo dieną - 
vanduo)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė* 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vandens kalnelis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai (atviras)
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ 4 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ a la carte restoranas 
(žuvies – būtina išankstinė 
registracija*)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas* 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ teniso kortas
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ petankė 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 42 km iki Dalamano oro uosto, 
17 km iki Fetijos miesto, 300 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 179 standartiniai numeriai (maks. 
2+1 asm., 20-30 kv. m), 74 Large tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 25-30 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro, 
yra baras, pirsas, platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.lykiabotanika.com 
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Kurortas

Populiarus kruizinių laivų bei jachtų uostas, kurortas, jaukiai apsuptas pušimis apaugusių 
kalnų, miestas, kurio centre niekada nenutyla šurmulys ir vyksta audringas naktinis gyvenimas, 

o jo pakraščiuose – jaukūs viešbučiai, ramūs paplūdimiai, kvapnūs miškai.

Marmaris
LINKSMYBIŲ SOSTINĖ

Kurortas
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Kur apsistoti?
Marmaryje gausu svečių namų ir 
ekonominės klasės viešbučių. Žinoma, 
Marmaryje netrūksta ir aukščiausios 
kategorijos viešbučių patiems 
išrankiausiems svečiams. Tačiau 
pačiame mieste mėgsta įsikurti ir laiką 
leisti jaunimas, tad ramaus poilsio 
ieškoti čia neverta.

Ičmeleras pasiekiamas ranka, 
maršrutiniai autobusai tarp jo ir 
Marmario kursuoja iki 4 valandos ryto. 
Tad pasilinksminus mieste galima grįžti 
į jaukų ir ramų Ičmelero glėbį. Viešbučiai 
čia tinka ramiam poilsiui su vaikais, 
paplūdimiai daug erdvesni ir švaresni nei 
Marmaryje.

Įdomu Pagrindinė Marmario architektūrinė garsenybė – Marmario pilis. Ji buvo pastatyta 1521 
metais pačiame pusiasalio centre, siekiant apsaugoti miestą nuo puldinėjančių Rodo karių. 
Gyvuoja legenda, anot kurios sultonas Suleimanas, išvydęs pilį, labai nusivylė jos išvaizda 
ir supykęs sušuko „mimaras” – išvertus tai reikštų „pakarti architektą”. Taip pilis ir pats 
miestas gavo Mimaro pavadinimą. Tik vėliau miestas pervadintas į Marmarį.
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HILTON DALAMAN 
SARIGERME RESORT & SPA

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 uždari baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ 7 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ 11 konferencijų salių (nuo 16 iki 
800 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų, 
indų – „Finesse“, italų – „Alize“, 
žuvies – „Vela“, restoranas 
(kinų ir japonų virtuvė) – būtina 
išankstinė registracija*)

 ♦ 12 barų

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ skvošas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ buriavimas* 
 ♦ krepšinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas* 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso kortas (6 su kieta danga)
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ biliardas* 
 ♦ treniruoklių salė (24 valandas)
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Dalamano oro uosto, 
110 km iki Marmario miesto centro, Sarigermės 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 226 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 36–40 kv. m), 91 Deluxe 
tipo numeris (maks. 2+1 asm., 34 kv. m), 54 
šeimyniniai numeriai  (maks. 4+2 asm., 76 kv. m), 
SPA Suite, Corner Suite, Suite, Grand Suite, Presidental 
Suite, King Suite tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
(iš viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hiltondalaman.com

Numeriuose:
 ♦ svarstyklės
 ♦ lygintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras

Vaikams:
 ♦ auklė* 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vežimėlis
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MARTI RESORT
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras („Coca Cola“, „Fanta“, 
vandeniu, mineraliniu vandeniu, alumi 
papildoma 1 kartą per dieną)

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė* 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 11 metų)
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 3 a la carte restoranai (kinų ir turkų 
– būtina išankstinė registracija* , 
viešnagės metu galima vieną kartą 
apsilankyti nemokamai)

 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 80 iki 300 
asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje (limitas 
128 KB)

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas* 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ dviračių nuoma* 
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės* 
 ♦ masažas* 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės* 
 ♦ video žaidimai* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 105 km iki 
Dalamano oro uosto, 8 km iki 
Marmario miesto centro, 1 km iki 
Ičmelero gyvenvietės, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro keturi 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 130 
standartinių numerių (maks. 2+2 
asm., 28-33 kv. m), 106 Deluxe tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 28-36 
kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio / stambaus 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.marti.com.tr 
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IDEAL PRIME BEACH
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 a la carte restoranai (tarptautinė 
virtuvė, būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
apsilankymas 1 kartą nemokamai)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ 6 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ masažas* 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis (pagal tvarkaraštį)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas
 ♦ sauna (pagal tvarkaraštį)
 ♦ diskoteka (gėrimai iki 00:00)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro du 
5-ių ir du 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 632 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 20–30 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro, 
yra pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.iphotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (gavieji gėrimai 
atvykimo dieną)

 ♦ grindys – plytelės arba parketas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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IDEAL PREMIUM
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini baras (gavieji gėrimai atvykimo 
dieną)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 barai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ a la carte restoranas (jūros gėrybių – 
būtina išankstinė registracija, viešnagės 
metu galima vieną kartą apsilankyti)

 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna (pagal tvarkaraštį)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis (pagal tvarkaraštį)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro 
uosto, 2 km iki Marmario miesto centro, 
400 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: 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 / 
stambaus žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.iphotels.com.tr  
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GRAND YAZICI CLUB TURBAN Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų 
arba italų - 1 kartą nemokamai, 
žuvies ir „Steak House“ 
restorane būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 10 konferencijų salių (nuo 100 
iki 1500 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas 
 ♦ gėrimai diskotekoje (iki 01:00)
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės* 
 ♦ masažas* 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ petankė
 ♦ gyva muzika
 ♦ pirtis
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ biliardas* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ diskoteka
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ teniso pamokos*  

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro 
uosto, 6 km iki Marmario miesto centro, 2 km 
iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pagrindinis 
pastatas ir dvidešimt penki 2-jų ir 3-jų aukštų 
vasarnamiai. Pagrindiniame pastate yra 64 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. 
m), 127 šeimyniniai numeriai (maks. 3+2 asm., 
38 kv. m), 40 Superior tipo numerių (maks. 
3 asm., 38-45 kv. m). Vasarnamiuose yra 63 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. 
m), 96 šeimyniniai numeriai (maks. 3+2 asm., 
45 kv. m), 40 Superior tipo numerių 
(maks 3 asm., 38-45 kv. m), 20 Marine 
Suite tipo numerių. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras, pirsas, 2 platformos. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandyazicihotels.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (pagal 
tvarkaraštį)

 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės, kiliminė danga 
(„Main Building“), keraminės 
plytelės („Villa“)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas 
 ♦ Wi-Fi internetas

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
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GRAND YAZICI 
MARMARIS PALACE

Viskas 
įskaičiuotaHV-1

Numeriuose:
 ♦ mini baras (vanduo atvykus)
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(pagal tvarkaraštį)

 ♦ seifas* 
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ auklė* 
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinas 
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, turkų 
ir žuvies – būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ 4 baseinai
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 6 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 iki 
250 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini golfas už užstatą
 ♦ 2 teniso kortai (su betonine danga)
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas už užstatą
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ teniso inventorius už užstatą
 ♦ dviračiai* 
 ♦ smiginis 
 ♦ muzika gyvai
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ petankė 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas* 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas už užstatą
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro 
uosto, 6 km iki Marmario miesto centro, 2 km iki 
Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 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, yra 2 pirsai, 
prieplauka („Palace Beach Club“*), platforma 
(su užpiltiniu smėliu). Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandyazicihotels.com
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GRAND YAZICI MARES HOTEL Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 15 konferencijų salių (nuo 30 iki 
800 asm.)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų 
ir turkų – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima vieną kartą apsilankyti 
nemokamai)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 9 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ dviračių nuoma* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso kortas
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ masažas* 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens sporto priemonės* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro 
uosto, 5 km iki Marmario miesto centro, 3 km 
iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro du 2-jų ir 3-jų aukštų pagrindiniai 
pastatai bei 1-o, 2-jų, 3-jų auštų vasarnamiai. 
Pagrindiniuose pastatuose yra 131 standartinis 
numeris (maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 140 vieno 
kambario Deluxe Suite tipo numerių (maks. 
2+2 asm., 28–32 kv. m), 10 vieno kambario 
Corner Suite tipo numerių (maks. 3 asm., 
45–60 kv. m). Vasarnamiuose yra 70 
standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 
30 kv. m), 89 trijų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+1 asm., 54 kv. m). 7 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras, 2 pirsai, platforma, prieplauka 
(jachtoms*). Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą 
(rankšluosčių skalbimas*).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandyazicihotels.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (vanduo atvykus)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys – keraminės plytelės ir 
kiliminė danga (Main building), 
keraminės plytelės (Villa)

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas visą parą

Vaikams:
 ♦ auklė* 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vaikų klubai
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MARMARIS RESORT & SPA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kiliminė danga pagrindiniame 
pastate, laminatas (Family)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas* 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (gaiviasiais gėrimais 
papildyta atvykimo dieną)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 a la carte restoranai (žuvies ir 
Viduržemio jūros regiono, būtina 
išankstinė registracija*)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ 3 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 iki 
250 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine 
danga)

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ masažas* 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ smiginis
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Dalamano oro uosto, 
20 km iki Marmario miesto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutis sudarytas 
iš vieno 3-ių aukštų pastato, kuriame yra 284 
standartiniai numeriai (5 iš jų pritaikyti žmonėms 
su negalia, maks. 2+2 asm., 26 kv. m), 36 dviejų 
kambarių šeimyniniai numeriai (2 miegamieji su 
durimis, maks. 3+1 asm., 46 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra pirsas, platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.marmarisresort.com
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BLUE BAY PLATINIUM Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai („Il Primo“*)
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 108 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 4 baseinai
 ♦ 2 a la carte restoranai (italų 
virtuvė*)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas* 
 ♦ mini golfas* 
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis* 
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
1,9 km iki Marmario miesto centro, apie 250 m iki 
miesto paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro trys 5-ių ir 7-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 223 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 17 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, yra baras*. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bluebayshotel.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ virdulys (arbatos ir kavos rinkinys)
 ♦ seifas* 
 ♦ mini baras* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(09:00–02:00)

 ♦ televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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AQUA HOTEL Viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 15 ir 250 asm.)
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, žuvies ir 
turkų – būtina išankstinė registracija, 
viešnagės metu galima vieną kartą 
apsilankyti nemokamai)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ masažas* 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas* 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Dalamano oro 
uosto, 7 km iki Marmario miesto centro, 200 m 
iki Ičmelero gyvenvietės centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 216 standartinių numerių (maks 
3 asm. 20 kv. m), 6 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm. 26 kv. m), 8 Grand Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m), 8 Corner 
Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m), 2 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hotelaqua.com
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MARTI LA PERLA

SUN BAY HOTEL

Numeriuose:
 ♦ seifas* 
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ vonia
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas
 ♦ prekybos centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ koncertų salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas* 
 ♦ masažas* 
 ♦ turkiška pirtis* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas* („Marti Resort“)
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ biliardas* 
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ buriavimas* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika
 ♦ masažas* 
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 2 km iki Marmario centro, apie 50 m 
iki nuosavo paplūdimio (per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, bendra 
teritorija 2000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 
7-ių aukštų pastatas (50 % numerių su vaizdu 
į jūrą): 95 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
21 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelsunbay.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų ir italų 
– būtina išankstinė registracija, 
viešnagės metu galima vieną kartą 
apsilankyti nemokamai)

 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
(limitas 128 kB)

 ♦ drabužių valymo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 105 km iki Dalamano oro 
uosto, 8 km iki Marmario miesto centro, 1 km iki 
Ičmelero gyvenvietės centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
du 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 184 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 27–29 kv. 
m), 7 Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 43 kv. 
m), 2 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marti.com.tr

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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PASA BEACH

IDEAL PANORAMA

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ televizorius
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai (turkiškas 
vakaras, kartą per savaitę)

 ♦ biliardas* 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas* 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ sauna 
 ♦ masažas* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
Marmario miesto centre, apie 200 m iki miesto 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
penki 2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 134 
standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 20 kv. m), 52 dviejų kambarių šeimyniniai 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.halicihotel.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas (vonia - A blokas, 
dušas - B blokas)

 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras 
 ♦ grindys – laminatas (B blokas), 
kiliminė danga (A blokas)

 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai (1 pusiau olimpinis)
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 4 barai
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pirmas korpusas pastatytas 1995 
metais (A korpusas), antrasis – 1998 metais (B 
korpusas), paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro du 6-ių aukštų pastatai, A korpuse 
yra 100 standartinių Large tipo numerių (maks. 
3+1 asm., 30 kv. m). B korpuse – 327 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 2 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.pasabeach.com
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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SESIN

FLAMINGO HOTEL 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (arba prancūziškas 
balkonas)

 ♦ kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ vonia

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 70 asm.)
 ♦ baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* („Tropical Hotel“)
 ♦ treniruoklių salė* („Tropical Hotel“)
 ♦ masažas* („Tropical Hotel“)
 ♦ turkiška pirtis* („Tropical Hotel“)

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai (turkiškas 
vakaras, kartą per savaitę)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna* 
 ♦ biliardas* 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ masažas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 93 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 24 kv. m), 1 numeris, pritaikytas 
žmonėms su negalia, 3 šeimyniniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro. Skėčiai, gultai nemokamai, čiužiniai*, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.flamingohotel.net

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras* 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 75 asm.)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis*)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
1 km iki Marmario miesto centro, antroje viešbučių 
linijoje, 60 m iki paplūdimio (kitoje kelio pusėje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 98 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m), 4 dviejų kambarių 
šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 36 kv. m), 1 
numeris pritaikytas žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sesinhotel.com
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Pusryčiai, 
vakarienė4
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MARMARIS PARK

TROPIKAL HOTEL

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas* 
 ♦ kiliminė danga
 ♦ balkonas („Land View“ tipo numeriai 
– be balkono)

 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (2 buteliukai vandens per 
dieną nemokamai)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas* 
 ♦ stalo tenisas 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ muzika gyvai
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ masažas* 
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga, 
dieną)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 135 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 20 kv. m), 4 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 48 kv. m), 2 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.tropikalhotel.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras 
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas* 
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 a la carte restoranai (žuvies 
ir turkų – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima vieną kartą apsilankyti 
nemokamai)

 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ vandens kalnelis (su išėjimu į 
jūrą)

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Dalamano oro uosto, 
7 km iki Marmario miesto centro, 2 km iki Ičmelero 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą 
iš dalies 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, yra pirsas, platforma. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.gomarmarispark.com

Viskas 
įskaičiuota4+

Viskas 
įskaičiuota4
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L'ETOILE BEACH HOTEL

MARBAS HOTEL

Numeriuose:
 ♦ mini baras 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ seifas* 
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ a la carte restoranas (Europos 
virtuvė*)

 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ vandens sporto priemonės* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Dalamano oro 
uosto, 10 km iki Marmario miesto centro, 300 m 
iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 88 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 15–24 kv. 
m), 1 numeris, pritaikytas žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marbashotel.com

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota3

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas* 
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas (betoninė danga)
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ muzika gyvai

*Už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (Europos 
virtuvė*)

 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Dalamano oro 
uosto, 8 km iki Marmario miesto centro, 1 km iki 
Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 194 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 25 kv. m), 
3 dviejų kambarių Suite tipo standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 60 kv. m), 3 šeimyniniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus 
žvyro, yra baras*. Skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.letoilehotel.com
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BEGONVILLE HOTEL

CLUB HOTEL DIANA

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ 2 baseinai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ turkiška pirtis* 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ sauna
 ♦ masažas* 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis* 
 ♦ turkiška pirtis* 
 ♦ masažas* 
 ♦ biliardas* 
 ♦ stalo tenisas* 
 ♦ sauna* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 96 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, 350 m iki miesto 
paplūdimio (per kelią), 3 km iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 202 standartiniai numeriai (maks. 
2+1 asm., 16-18 kv. m), 31 šeimyninis numeris 
(maks. 4+1 asm., 32 kv. m), 6 vieno kambario 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / stambaus žvyro, 
yra baras*. Skėčiai, gultai, čiužiniai, autobusas iki 
paplūdimio (2 kartus per dieną) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.clubhoteldiana.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ mini baras* 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ baseinas
 ♦ 3 barai

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 1 km iki Marmario miesto centro, apie 
200 m iki miesto paplūdimio (kitoje kelio pusėje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 76 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 32 kv. m), 11 šeimyninių numerių (maks. 
4 asm. 44 kv. m), 17 vieno kambario Corner Suite 
tipo numerių (maks. 4 asm., 44 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / stambaus žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.begonville.com
Ekonominė klasė 

Viskas 
įskaičiuota3+

Viskas 
įskaičiuota3
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AEGEAN PARK

ADLER HOTEL

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas* 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (40 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, 70 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 73 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 16–20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / stambaus žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai*. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.adlerhotel.com.tr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ kiliminė danga
 ♦ seifas registratūroje*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis*)
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ 2 baseinai
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
(5 pastato aukštas)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro 
uosto, 300 m iki Marmario centro, 50 m iki 
miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Dviejuose 4-ių 
ir 5-ių aukštų pastatuose yra 200 standartinių 
numerių (maks. 2+2 asm., 16–20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / stambaus 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.aegeanpark.com
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
įskaičiuota3
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KAREN HOTEL

MEHTAP BEACH HOTEL

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ kiliminė danga
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ seifas* 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 50 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo ir valymo 
paslaugos

 ♦ restoranas

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ biliardas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, 100 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: 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, yra baras*. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.karenhotel.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ seifas* 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ a la carte restoranas 
(tarptautinė virtuvė*)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
1 km iki Marmario miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 68 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 16 kv. m), 10 Superior tipo 
numerių (maks. 3 asm. 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.mehtapotel.com
Ekonominė klasė 

Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
įskaičiuota3+
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Ach, kokia tai įspūdinga istorinė vieta – miestas stūkso ant antikinio Halikarnaso griuvėsių, tai garsaus graikų 
istoriko Herodoto gimtinė, menanti daugelio civilizacijų susikūrimą ir žlugimą. O šiandien tai nesibaigiančių 

vakarėlių miestas, vandens sporto centras ir vienas populiariausių Turkijos kurortų.

Bodrumas
TŪKSTANČIO METŲ ISTORIJA

Kurortas
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Kur pasižvalgyti?
Iš vandens verta pasižvalgyti 
į kerinčias Bodrumo įlankas ir 
jų salas, į uolingas pakrantes ir 
lagūnas. Pačiame Bodrumo mieste 
būtina aplankyti XV a. pradžioje 
statytą akmeninę pilį ir joje veikiantį 
povandeninės archeologijos muziejų, 
taip pat romėnų laikų amfiteatrą, 
antikinį teatrą, Osmanų bokštą. 
Bodrume kadaise stovėjo ir vienas 
iš septynių pasaulio stebuklų - 
Halikarnaso mauzoliejus. Dabar 
mauzoliejaus kasinėjimų vietoje yra 
įrengtas įdomus muziejus.

Įdomu
Bodrumo amfiteatras stovi netoli 
Bodrumo centro jau nuo IV a. prieš Kristų. 
Nuo amfiteatro atsiveria nuostabūs 
miesto vaizdai. Čia dažnai vyksta 
koncertai, festivaliai ir kiti kultūriniai 
renginiai po atviru dangumi.

Karina 
Sabaitytė

Rezervacijų ir 
konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

        Bodrume naktinis gyvenimas 
išties intensyvus ir įspūdingas. 
Vieni geriausių naktinių klubų - 
„Halikarnas” ir „Hadigari”, viena 
įdomiausių pasilinksminimo 
vietų – diskoteka laive su 
stikliniu dugnu „Club Catamaran”, 
talpinanti net 1500 lankytojų.
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AMARA ISLAND BODRUM ELITE

Bo
dr

um
as

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 90 iki 
 ♦ 550 asm.)
 ♦ 12 vandens kalnelių
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų, Azijos 
virtuvė, italų, meksikiečių – būtina 
išankstinė registracija. Galima 
nemokamai apsilankyti kiekviename 
restorane po 1 kartą, japonų, 
mongolų, indų – būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas visoje viešbučio 
teritorijoje

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 barai
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ masažas* 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna ne
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki oro uosto,  apie 
26 km iki Bodrumo centro, apie 3 km  iki 
Giuverčinliko gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais, bendras 
plotas 82 000 kv. m. Viešbutį sudaro keturi 6-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 181 standartinis 
numeris (maks. 3 asm., 31 kv. m), 223 vieno 
kambario Large Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
40 kv. m), 140 dviejų kambarių Family Room tipo 
numerių (svetainė ir miegamasis atskirti durimis, 
maks. 4+1 asm. 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, pirsas. 
Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.amaraworldhotels.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas* (24 valandas)
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
vandeniu papildomi kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas vaikams
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ auklė* 
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės (pagal atskirą užklausą)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ virdulys (arbatos ir kavos rinkinys)
 ♦ chalatas (pagal atskirą užklausą)
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas* (24 valandas)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu 
 ♦ auklė* 
 ♦ vaikų klubas (nuo 0 iki 16 metų)
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 3 a la carte restoranai 
(libaniečių, Azijos virtuvė, 
žuvies – būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 8 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 356 
asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 3 teniso kortai (su tartano danga)
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ video žaidimai* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ krepšinis 
 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ smiginis* 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna
 ♦ pirtis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ masažas* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Milo oro uosto, 
10 km iki Bodrumo miesto centro, 2 km iki Torbos 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3-jų aukštų pastatas, dešimt 2-jų 
aukštų vilų ir trisdešimt du 3-jų aukštų vasarnamiai. 
Viešbučio pagrindiniame pastate yra 32 Deluxe tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 42 kv. m), iš jų 4 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, 10 dviejų kambarių 
Suite tipo numerių (maks. 2+1 asm., 54 kv. m). 
Vasarnamiuose yra 108 Deluxe tipo numeriai (maks. 
3 asm., 42 kv. m), 13 dviejų kambarių Suite tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 54 kv. m), Superior Suite, 
Premium, Family Suite tipo numeriai. Special Room 
tipo numerių korpuse yra 6 Junior Suite (maks. 3 
asm., 99 kv. m), Executive Suite, Royal Suite tipo 
numeriai. Vilų komplekse yra 4 Superior Villa Sea 
View tipo vilos (maks. 8 asm., 600 kv. m), 
6 Panorama Villa tipo vilos.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
platforma, baras*. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.rixos.com/rixos-premium-bodrum-hotel 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 80 iki 
400 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 8 barai
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 4 a la carte restoranai (žuvies, 
kinų, italų, turkų, būtina 
išankstinė registracija, viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti 1 kartą, gėrimai*)

 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ sauna
 ♦ tinklinis 
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ masažas* 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Milo oro uosto, 
4 km iki Bodrumo miesto centro, 2 km iki Giumbeto 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: „Club“ pastatas pastatytas 1994 
metais, „Hotel“ – 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujinti 2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
7-ių aukštų pastatas ir dvidešimt keturi 2-jų, 3-jų 
aukštų pastatai. Viešbučio pagrindiniame pastate 
yra 89 Deluxe tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
35 kv. m), 10 šeimyninių numerių (du miegamieji su 
durimis, maks. 6 asm., 70 kv. m), 5 Junior Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, sūkurinė vonia, maks.
 2+1 asm., 35 kv. m). Club Deluxe pastatuose yra 
243 „Club Deluxe“ tipo numeriai (maks. 3 asm., 
22-28 kv. m), 23 šeimyniniai Club tipo numeriai (du 
miegamieji su durimis, maks. 6 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras, pirsas, platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.isis.com.tr

Numeriuose:
 ♦ virdulys (kavos ir arbatos 
rinkinys)

 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas* 
 ♦ vonia
 ♦ mini baras 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė* 
 ♦ švediškas stalas
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Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ terasa („Residence“)
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(„Hotel“), individualus 
(„Residence“)

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

 ♦ šlepetės („Hotel“)
 ♦ balkonas („Hotel“)
 ♦ aptarnavimas* (24 valandas)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 3 baseinai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ 4 baseinai (atviri)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 28 
iki 720 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 ♦ 4 a la carte restoranai 
(žuvies, turkų, italų, 
meksikiečių – imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ 9 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ krepšinis 
 ♦ smiginis
 ♦ buriavimo pamokos* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ masažas* 
 ♦ skvošas
 ♦ aerobika
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ diskoteka 
 ♦ 2 teniso kortai (su tartano danga)
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ motorinės ir bemotorės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ sauna
 ♦ paplūdimio tinklinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 60 m iki Milo oro uosto, 25 km 
iki Bodrumo miesto centro, 10 km iki Turgutreiso 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 10-ies aukštų pastatas ir 
keturiolika 2-jų aukštų Residence vilų. Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra 152 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 27 kv. m), iš jų 4 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, 120 šeimyninių 
Large tipo numerių (maks. 3+1 asm., 30-34 kv. 
m), Family Separated, Junior Suite tipo numerių. 
„Residence“ vilose yra 12 Residence B tipo numerių 
(2 uždari miegamieji, maks. 4 asm., 126 kv. m), 2 VIP 
Residence A tipo numeriai (maks. 6 asm., 186 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, pirsas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai, palapinės paplūdimyje*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kefaluka.com

149Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



BODRUM BAY RESORT

Bo
dr

um
as

Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ a la carte restoranas (Europos 
virtuvė, būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima apsilankyti 1 kartą 
nemokamai; gėrimai* )

 ♦ 5 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas* 
 ♦ gyva muzika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Milo oro uosto, 1,5 km 
iki Bodrumo miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų „Hotel“ pastatas ir dvidešimt 
2-jų aukštų „Club“ pastatų. Viešbučio pagrindiniame 
pastate yra 80 standartinių numerių (maks. 3 asm., 
28 kv. m). „Club“ pastatuose yra 190 standartinių 
numerių (maks. 2 asm., 20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra baras, platforma. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.virginbodrum.com

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas* 
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia („Hotel“)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras
 ♦ dušas („Club“)
 ♦ terasa / prancūziškas balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – parketas, marmuras 
(„Hotel“), keraminės plytelės  
(„Club“)
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Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ virdulys (arbatos ir kavos rinkinys)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais papildoma 
kasdien)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ grindys – laminatas („Main Building“), laminatas 
/ keraminės plytelės („Bungalow“)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)

Vaikams:
 ♦ auklė* 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ restoranas
 ♦ 4 vaikų klubai (nuo 4 iki 15 metų)
 ♦ elektroninė auklė* 
 ♦ vežimėlis* 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (VIP restoranas vilų 
svečiams nemokamai)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 a la carte restoranai (japonų, 
libaniečių, jūros gėrybių, 
meksikiečių, italų – imamas 
mokestis už aptarnavimą)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ 9 barai
 ♦ 3 baseinai (atvirų)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje, 
baruose)

 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ vandens pramogų parkas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis (VIP turkiška pirtis*)
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ gėrimai diskotekoje
 ♦ video žaidimai* 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas* 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ biliardas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Milo oro 
uosto ir 8 km iki Bodrumo miesto centro, Torbos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 m., bendra teritorija 
– net 200 000 kv. m. Viešbutyje yra vienas 
4-ių aukštų pagrindinis pastatas ir dviaukščiai 
vasarnamiai „Garden Deluxe Family“, „Garden 
Bungalow“ bei vilos. Pagrindiniame pastate yra 168 
Superior tipo numeriai, 3 Deluxe Family Suite tipo 
numeriai, 17 šeimyninių Suite tipo, 2 Penthouse tipo 
numeriai, 1 King Suite tipo numeris. Vasarnamiuose 
yra 156 Garden Deluxe Family Suite tipo numeriai, 
46 Garden Bungalow tipo numeriai. Vilose yra 
dviaukštės Afrodite vilos,  11 dviaukščių Apollon vilų, 
5 dviaukštės Poseidon vilos, 4 dviaukštės Hermes, 
Zeus, Venus, Artemis vilos.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras, 2 pirsai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai, palapinės*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.voguehotel.net 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 5 barai
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 90 iki 
550 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ parduotuvės
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai (Viduržemio 
jūros regiono, kinų, turkų – 
būtina išankstinė registracija, 
galima nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 1 
kartą, italų*)

 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas* 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ pirtis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine 
danga)

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ gėrimai diskotekoje
 ♦ teniso inventorius 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 59 km iki Milo oro uosto, 18 km 
iki Bodrumo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro septyni 4-ių  aukštų pastatai, kuriuose yra 
215 standartinių numerių (maks. 3 asm., 31 kv. m), 
143 šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 asm., 40 kv. 
m), Junior Suite, King Suite tipo numeriai. Taip pat yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, pirsas 
(3 uostai), platforma. Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai, palapinės paplūdimyje*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.lablanchehotel.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ auklė* 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
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Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (atvykimo dieną 
– vanduo ir gaivieji gėrimai, 
papildymas*)

 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga („Main Building“), 
keraminės plytelės („Deluxe 
Building“)

 ♦ balkonas / terasa

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ 2 a la carte restoranai (žuvies, 
turkų, italų – būtina išankstinė 
registracija, savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti bet kuriame restorane 
2 kartus; gyvenant daugiau kaip 1 
savaitę – 3 kartus nemokamai)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 baseinai (atviri)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ krepšinis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Milo oro uosto, 19 km 
iki Bodrumo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro du 3-jų aukštų pagrindiniai ir „Deluxe“ 
pastatai. Pagrindiniame pastate yra 31 dviejų 
kambarių Family Room tipo numeris (2 miegamieji 
atskirti durimis, su vaizdu į jūrą, maks. 4+1asm., 
42 kv. m), 17 dviejų kambarių Promo Family 
Room tipo numerių (be balkono, maks. 5 asm., 
42 kv. m). „Deluxe“ pastate yra 49 Deluxe tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 34–44 kv. m), 12 šeimyninių 
Deluxe tipo numerių (maks. 4+1 asm. 50 kv. m),  41 
Deluxe vasarnamis (maks. 3 asm., 31 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, 
platforma (betoninė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai, palapinės nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.deltabeachresort.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 10 barų
 ♦ SPA centras
 ♦ 4 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, kinų – būtina 
išankstinė registracija, 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 1 
restorane 1 kartą)

 ♦ 3 baseinai (atviri)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 88 iki 
350 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 vandens kalneliai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pirtis
 ♦ gyva muzika 
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės nemokamai

 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika
 ♦ masažas* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ sauna
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas* 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gėrimai diskotekoje
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 21 km iki Milo oro uosto, 11 km
 iki Bodrumo miesto centro, 5 km iki Torbos 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbučio pagrindiniame 
penkių aukštų pastate yra 84 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 23–33 kv. m), 8 Suite tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 28-41 kv. m). Vasarnamiuose yra 
328 Villa tipo numeriai (maks. 3 asm. 24–47 kv. m). 
„Club“ pastate yra 48 Club tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra baras, platforma. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kervansarayhotels.com.tr 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ kiliminė danga („Hotel“), marmuras 
(„Village“), laminatas („Club“)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ balkonas / terasa („Hotel“, „Village“)
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas* („Hotel“, 24 valandas)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (atvykimo dieną - 
vanduo)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė* 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
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Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė* 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 30 iki 
200 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų 
ir žuvies – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 1 
kartą)

 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ gėrimai diskotekoje
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas* 
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per savaitę)
 ♦ krepšinis 
 ♦ biliardas* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas (su sintetine danga)
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 54 km iki Milo oro uosto, 
25 km iki Bodrumo miesto centro, 5 km iki 
Turgutreiso gyvenvietės centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro  
devyni 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 381 
standartinis numeris (maks. 3 asm., 20 kv. m), 48 
Large tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 30 kv. m). Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, 
pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 
žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.armoniabodrum.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai
 ♦ 4 atviri baseinai (1 su jūros 
vandeniu)

 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas (turkų / žuvies 
– būtina išankstinė registracija, 
viešnagės metu galima apsilankyti 
1 kartą nemokamai)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ mini golfas 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ aerobika
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Milo oro 
uosto, 1,5 km iki Bodrumo miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro šeši 2-jų ir 3-jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 258 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 71 
dviejų kambarių šeimyninis numeris (maks. 
4 asm., 36 kv. m), 39 vieno kambario Annex 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
stambaus žvyro, yra baras, pirsas, 
platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.veraclubtmt.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ vonia
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / prancūziškas balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
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Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas („Main 
Building“), laminatas arba 
keraminės plytelės („Annex“)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
gaivieji gėrimai)

 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ seifas 

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų – būtina išankstinė 
registracija, galima nemokamai 
apsilankyti viename iš restoranų 
1 kartą)

 ♦ 7 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 85 asm.)
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai (atviri, 1 su jūros 
vandeniu)

 ♦ gydytojo kabinetas (tam tikrom 
valandom)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ masažas* 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ mini futbolas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Milo oro 
uosto, apie 23 km iki Bodrumo miesto centro, 
Guverdžinliko gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutis yra 
sudarytas iš triaukščių pagrindinio ir „Annex“ 
pastatų. Pagrindiniame pastate yra 237 
standartiniai numeriai (2 iš jų pritaikyti žmonėms 
su negalia, maks. 2+1 asm., 20–22 kv. m), 6 
šeimyniniai numeriai (2 miegamieji atskirti 
durimis, maks. 4 asm., 34 kv. m). „Annex“ pastate 
yra 33 standartiniai Superior tipo numeriai (maks. 
3 asm., 20–24 kv. m), 15 dviejų kambarių 
Superior Family tipo numerių (2 miegamieji 
atskirti durimis, maks. 2+2 asm., 34 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, 
pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.crystalhotels.com.tr 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (nuo 50 iki 500 
asm.)

 ♦ 3 baseinai (atviri)
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų – būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ kirpykla
 ♦ 7 barai
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ aerobika
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ mini futbolas (betoninė danga)
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas* 
 ♦ gyva muzika (kartą per savaitę)
 ♦ smiginis
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ mini golfas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ biliardas* 
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Milo oro uosto, 25 km 
iki Bodrumo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006–2007 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 7-ių aukštų pagrindinis pastatas 
ir keturiolika 2-jų ir 3-jų aukštų „Club“ kotedžų. 
Pagrindiniame pastate yra 160 standartinių 
numerių (maks. 3 asm., 25 kv. m), 6 Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 40 kv. m), 2 Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 50 kv. m). „Club“ tipo 
pastatuose: 273 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 25 kv. m), 3 dviejų aukštų Duplex tipo 
numeriai (maks. 5 asm., 55 kv. m), 38 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra baras, pirsas, 
platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.greenbeachresortbodrum.com

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas* 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ vonia („Hotel“, „Club“ – ne 
visuose)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas („Club“)
 ♦ mini baras (atvykimo dieną - 
vanduo)

 ♦ grindys – laminatas („Hotel“), 
keraminės plytelės („Club“)

 ♦ patalynės keitimas (pagal 
atskirą užklausą)

 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė* 
 ♦ 4 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
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Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – laminatas („Main 
Building“), keraminės plytelės 
(„Myndos Club“)

 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais papildomas 
kasdien)

 ♦ centrinis oro kondicionierius

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 a la carte restoranai (žuvies, 
turkų, italų – būtina išankstinė 
registracija)

 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ restoranas
 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 55 iki 
530 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 baseinai (atviri)
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna
 ♦ smiginis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės* 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ masažas* 
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas* 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ gyva muzika
 ♦ gėrimai diskotekoje
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ 2 teniso kortai su kieta danga, 1 su 
tartano

 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Milo oro uosto, 
20 km iki Bodrumo miesto centro, 5 km iki 
Turgutreiso gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas 6-ių aukštų pastatas ir 42 
„Myndos Club“ korpusai. Pagrindiniame pastate 
yra 166 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
33 kv. m), 20 Superior tipo numerių (maks. 
3+1 asm., 58 kv. m). „Myndos Club“ korpusuose 
yra 223 standartiniai Myndos tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 29 kv. m), 17 Myndos Suite tipo 
numerių (maks. 3+1 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, platforma. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai, 
palapinės*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.yaseminbodrum.com 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 3 baseinai (atviri)
 ♦ kirpykla
 ♦ 7 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai (kinų, 
italų, turkų, žuvies – būtina 
išankstinė registracija, 1 kartą 
per savaitę galima apsilankyti 
nemokamai)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 25 
iki 150 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna 
 ♦ masažas* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gėrimai diskotekoje
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia* 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Milo oro uosto, 
3 km iki Bodrumo miesto centro, Giumbeto 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pagrindinis pastatas ir devyni 
2-jų aukštų „Superior“ korpusai. Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra 197 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 20 kv. m). Viešbučio 
„Superior“ pastatuose yra 70 Superior tipo 
numerių (maks. 3 asm., 23 kv. m), 20  šeimyninių 
Superior tipo numerių (maks. 4 asm., 28 kv. m). 2 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.royalasarlikbeach.com

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ chalatas („Superior“)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – laminatas („Main Building“), 
keraminės plytelės („Superior“)

 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius („Main 
Building“), individualus („Superior“)

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

 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ šlepetės („Superior“)
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė* 
 ♦ vandens kalneliai
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SAMARA  HOTEL
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Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – kiliminė danga, 
keraminės plytelės

 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien, gaivieji gėrimai - 
atvykimo dieną)

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(„Main Building“) individualus 
(„Annex“)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas / terasa

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 6 barai
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 100 
iki 300 asm.)

 ♦ a la carte restoranas (turkų / 
žuvies – būtina išankstinė 
registracija, apsilankymas 1 
kartą – nemokamai)

 ♦ diskoteka
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ sauna
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės* 
 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ masažas* 
 ♦ diskoteka 
 ♦ 2 teniso kortai (sintetinė danga)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 27 km iki Milo oro uosto, 
8 km iki Bodrumo miesto centro, 4 km iki Torbos 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
2-ų aukštų pagrindinis ir „Annex“ pastatai. 
Pagrindiniame pastate yra 211 standartinių 
numerių (maks. 3+1 asm., 30 kv. m). 
„Annex“ pastate yra 23 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 8 Senior Suite tipo 
numeriai (maks. 6 asm., 50 kv. m), 11 Junior Suite 
tipo numerių (maks., 2+2 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, platforma. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelsamara.com
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GOLDEN AGE HOTEL

RIVA BODRUM RESORT

Numeriuose:
 ♦ grindys – kiliminė danga („Hotel“), 
keraminės plytelės („Club“)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (tik „Hotel“, tuščias)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (išskyrus 3 Hotel Room)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ auklė* 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 3 baseinai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 baseinai (atviri)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas* 
 ♦ masažas* 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ smiginis
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas
 ♦ petankė
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas* 
 ♦ mini golfas
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka* 
 ♦ sūkurinė vonia* 
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Milo oro uosto, 4 km iki 
Bodrumo miesto, 2 km iki Giumbeto gyvenvietės, 
600 m iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 5-ių 
aukštų pastatas ir dvidešimt penki 2-jų ir 3-jų aukštų 
„Club“ tipo vasarnamiai. Viešbučio pagrindiniame 
pastate yra 52 standartiniai Hotel tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 25 kv. m). „Club“ tipo pastatuose yra 92 
standartiniai Club tipo numeriai (maks. 2 asm., 
15 kv. m), 10 šeimyninių numerių (svetainė, 
miegamasis su durimis, maks. 4 asm., 35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, yra platforma. 
Autobusas iki paplūdimio veža nemokamai (3 
kartus per dieną). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.artotelbodrum.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ prancūziškas balkonas („Annex“)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ grindys – plytelės arba parketas
 ♦ seifas* 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (atvykimo dieną - vanduo)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ 2 a la carte restoranai (žuvies, italų, 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 140 asm.)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Milo oro uosto, 20 km 
iki Bodrumo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pagrindinis pastatas pastatytas 2003 
metais, „Annex“ kompleksas – 1996 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro du 3-jų, 4-ių aukštų pagrindiniai pastatai ir 
šeši 2-jų, 3-jų aukštų „Annex“ pastatai. Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra 254 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 35 kv. m). „Annex“ 
komplekse yra 67 Annex tipo numeriai (maks. 
3 asm., 22 kv. m), 18 šeimyninių numerių (maks. 
4 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra baras, 
pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.goldenagebodrum.com

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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ISIS CHARM BEACH HOTEL

GOLDEN BEACH

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ prancūziškas balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 4 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius už užstatą
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ biliardas už užstatą
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas* 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ masažas* 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 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, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.goldenbeach.com.tr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Vaikams:
 ♦ auklė* 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

VIEŠBUČIO VIETA: 58 km iki Bodrumo oro 
uosto, 23 km iki Bodrumo miesto centro, 6 km iki 
Turgutreiso gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.malamabeach.com 
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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SERENE BEACH RESORT 

POSEIDON SUITES HOTEL 
BODRUM

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi  internetas
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ sauna 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas* 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis* 
 ♦ biliardas* 
 ♦ sauna* 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas* 
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 38 km iki Bodrumo miesto oro 
uosto, apie 3 km iki Bodrumo miesto centro, apie 500 
m iki Giumbeto gyvenvietės, apie 120 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Bendras plotas 4 000 kv. m. 
Viešbutį sudaro vienuolika 3-jų aukštų pastatų, kuriuose 
yra 40 Promo tipo standartinių numerių (be balkono, 
maks. 3 asm., 16 kv. m), 40 standartinių numerių (maks. 
3 asm., 20 kv. m), 66 dviejų kambarių Family Suite 
tipo numeriai (svetainė, uždaras miegamasis, maks. 
5 asm., 55 kv. m),  3 trijų kambarių Grand Suite tipo 
numeriai (svetainė, 2 uždari miegamieji, maks. 6 asm., 
90 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.poseidonsuitesgumbet.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas* 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo ir valymo 
paslaugos

 ♦ baseinas (atviras)

VIEŠBUČIO VIETA: 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, yra pirsas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.keremresort.com

Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
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BLUE BODRUM BEACH

ACCASIA HOTEL

Numeriuose:
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
liepą, rugpjūtį)

 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 3 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ buriavimas* (su licencija)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 54 km iki Milo oro uosto, 
24 km iki Bodrumo miesto centro, 6 km iki 
Turgutreiso gyvenvietės centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 4-ių aukštų pastatas ir 2-jų aukštų 
„Annex“ korpusas. 143 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 20–24 kv. m), 18 vieno kambario 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 29 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras, 
pirsas, platforma (betoninė). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.acacia-club.com

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas (atviras)

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Milo oro 
uosto, 21 km iki Bodrumo miesto, 3 km iki 
Turgutreiso gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, 
kuriame yra 67 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 16–24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.pedahotels.com 
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
įskaičiuota3+

Bo
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as
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Didimą galima būtų pavadinti turistų dar neatrastu kurortu, nors jis turi viską, kad taptų itin populiaria poilsio 
vieta. Visų pirma – tai Apolono šventyklos vieta ir puikus pasirinkimas keliautojams, vertinantiems istorines 

ekskursijas. Antra – šalia Didimo driekiasi net 55 km ilgio itin švarus paplūdimys – tai vienas ilgiausių 
paplūdimių Turkijoje! O jo plotis vietomis siekia net 20 metrų – išties įspūdinga!

Didimas
RAMYBĖS OAZĖ

Kurortas
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Legendinė vieta
Didimas (Didim), išvertus iš turkų kalbos, reiškia „dvyniai“. 
Ši vieta mena legendinę Dzeuso ir Letonijos pažintį, po kurios 
vėliau gimė dvyniai Apolonas ir Artemidė. Didime stūkso 
Apolono šventykla, o jos „dvynė” Artemidės šventykla –
Efese. Apolono šventykla – viena didžiausių antikinių 
šventyklų, kur išliko Dzeuso, Apolono, Artemidės biustai, 
įvairūs bareljefai su jaučių galvomis, grifais bei medūzomis. 
Pasak graikų legendos, būtent čia orakulas paskelbė 
Aleksandrą Makedonietį vienu iš Dzeuso sūnų. 

Už Didimo ribų
Netoli Didimo stovi keli antikiniai miestai: Prijena bei Miletas. 
Iš Didimo būtina nuvykti ir į šalia esantį Efeso miestą, kuriame 
kažkada stovėjo garsioji Artemidės šventykla, Šv. Mergelės 
Marijos namas ir kapas, Celcijaus biblioteka, turkiškų pirčių 
istorijos muziejus. Už valandos kelio – Bodrumas bei 
Kušadasis.

Rekomenduojame
Didimas – ideali vieta poilsiui su vaikais, nes jūros pakrantė 
yra smėlėta ir sekli. Nors Didimas skirtas ramiam poilsiui, 
čia laukiami ir vandens pramogų, žūklės, šuolių į vandenį, 
vandens slidžių, nardymo, mėgėjai. Be šių pramogų galite 
rinktis ekspedicijas pėsčiomis, jodinėjimą po apylinkes arba 
medžiokles. 
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MAJESTY CLUB 
TARHAN BEACH

Di
di

m
as

Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 a la carte restoranai 
(tarptautinis – būtina 
išankstinė registracija)

 ♦ 5 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 550 asm.)
 ♦ 3 vandens kalneliai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės* 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ aerobika
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ masažas* 
 ♦ biliardas* 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ sauna
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 82 km iki Bodrumo oro uosto, 
6 km iki Didimo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
šešiasdešimt trys 2-jų aukštų pastatai, kuriuose 
yra 256 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 24 
kv. m), 8 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai (2 
miegamieji su durimis, maks. 3+1 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.majesty.com.tr 

Numeriuose:
 ♦ seifas* 
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai ir 
alus – atvykimo dieną)

 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 7 metų)
 ♦ baseinas
 ♦ auklė* 
 ♦ žaidimų aikštelė
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GARDEN OF SUN HOTEL 
SPA & WELLNESS

Di
di

m
as

Viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ grindys – parketas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas* 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas* (24 valandas)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras* 
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas

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

 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 baseinai (atviri)
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 100 iki 
600 asm.)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų, 
italų – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
viename restorane)

 ♦ 5 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso kortas (su sintetine danga)
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas* 
 ♦ gyva muzika
 ♦ biliardas* 
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia* 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gėrimai diskotekoje
 ♦ treniruoklių salė (vaikai iki 12 metų 
neįleidžiami)

 ♦ aerobika
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ dviračių nuoma* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Milo oro uosto, 
Didimo mieste, 400 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 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: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.gardenofsun.com.tr 
Ekonominė klasė
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AURUM SPA & BEACH RESORT

Di
di

m
as

Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 5 barai
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ pirtis
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas* 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Bodrumo miesto 
oro uosto, 150 km iki Izmirio miesto oro uosto, 
10 km iki Didimo centro, Akbiuko gyvenvietėje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2014 metais. Bendras 
plotas 55 000 kv. m. Viešbutį sudaro devyni 2-jų 
aukštų pastatai, kuriuose yra 192 Deluxe tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 108 dviejų 
kambarių family Deluxe tipo numeriai (iš jų 2 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, svetainė, 
uždaras miegamasis, maks. 4+1 asm., 37 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aurumhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ seifas* 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ dušas
 ♦ grindys – parketas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė* 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
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DIDIM BEACH ELEGANCE 
THERMAL RESORT

Di
di

m
as

Viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas* 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ virdulys

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė* 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baseinas
 ♦  gydytojo kabinetas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 5 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas* 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ boulingas* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ krepšinis 
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ pirtis* 
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas* 
 ♦ biliardas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Bodrumo oro 
uosto, 145 km iki Izmiro miesto oro uosto, 1 km 
iki Altinkum miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, bendra 
teritorija 20 000 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro du 7 -ių aukštų  
pastatai: „Resort“ ir „Elegance“, kuriuose yra 315 
standartinių numerių (3 numeriai pritaikyti 
asmenims su negalia, maks. 3 asm., 15-20 kv. 
m), 27 Promo tipo numeriai (be balkono, maks. 
3 asm., 10–13 kv. m), 100 dviejų kambarių 
šeimyninių numerių (du uždari miegamieji, maks. 
4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.didimbeach.com 
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Tai nedidelis kurortinis miestas Aidyn provincijoje, Egėjo jūros įlankoje, paukščio formos pusiasalyje. Kušadasis – 
labai įdomus kurortas, apsuptas išskirtinių antikinių paminklų: Efeso, Didimo, Prijeno, Mileto miestų. Kušadasis 

regėjo getų ir frigų, persų ir graikų, romėnų ir bizantiečių, kryžiuočių ir osmanų bandymus čia įsitvirtinti, o Jūs 
šiandien galite mėgautis senųjų epochų paveldu ir nuostabiais architektūros paminklais.

Kušadasis
MUZIEJUS PO ATVIRU DANGUMI

Kurortas
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Nacionalinis
Kalamaki parkas

Samoso sala

Ką nuveikti?
Būtent iš Kušadasio siūloma bene plačiausia 
ekskursijų programa visoje Turkijoje! Aplankykite 
Kušadasio simbolį – pilį-tvirtovę, įsikūrusią 
„Balandžių saloje“. Užsukite į kaimyninį Selčiuko 
miestą, Efesą, Pirėnę (miestą, kur galima pamatyti 
Atėnės šventyklą), Miletą, Didimą...  Netoli nuo 
Kušadasio ir įspūdingoji Pamukalė.

Įdomu
Miesto pavadinimas Kuşadası reiškia „paukščio salą”(kuş - 
paukštis ir ada – sala). Pavadinimas neatsitiktinis – iš jūros 
pusės žvelgiant į pusiasalį jis primena paukščio galvą. Nors 
toks miesto pavadinimas įsitvirtino XX a. pradžioje, dar ir 
šiandien vietiniai gyventojai miestą dažnai vadina tiesiog Ada.

Išskirtinumas
Kušadasis itin patrauklus dėl švelnaus ir 
pakankamai sauso klimato: čia nuo jūros nuolat pučia 
lengvas brizas, ir netgi pačiame vasaros įkarštyje nėra 
alinančio karščio. Labai patrauklios šiame kurorte ir 
apgyvendinimo bei pramogų kainos. Viešbučių Kušadasyje 
nėra itin daug, tačiau jie įsikūrę netoli miesto, tad turistai 
nesijaučia atskirti ir nuo aktyvaus kurortinio gyvenimo. 
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SEALIGHT RESORT HOTEL

Ku
ša

da
si

s

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 baseinai (1 su jūros 
vandeniu, 1 su kalneliais)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ kino salė
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 a la carte restoranai (italų, 
kinų, turkų ir žuvies – būtina 
išankstinė registracija, 
viešint 7 dienas ir daugiau, 
kiekviename restorane 
galima nemokamai 
apsilankyti po 1 kartą)

 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 25 
iki 850 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna (iš anksto užsiregistravus)
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ mini futbolas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ teniso kortas (su sintetine 
danga)

 ♦ krepšinis
 ♦ muzika gyvai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ diskoteka
 ♦ mini golfas 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 139 km iki Milo oro uosto, 5 km 
iki Kušadasio miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. 9-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 343 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 25 kv. m, iš jų 4 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia), 80 Superior tipo numerių 
(maks. 3+1 asm., 45 kv. m), 7 Corner Suite tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 52 kv. m), 22 Red Door 
Deluxe tipo numeriai (maks. 2 asm., 33 kv. m), 
8 Deluxe tipo numeriai (maks. 2 asm., 40 kv. m), 
Presidental tipo numeris (maks. 2 asm., 240 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sealighthotel.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (gaiviaisiai gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas (nuo 00:00 iki 06:00)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ balkonas
 ♦ virdulys

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė* 
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinas
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TUSAN BEACH RESORT

Ku
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da
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Viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ seifas*
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras 
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 a la carte restoranai (žuvies 
/ turkų – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima vieną kartą apsilankyti 
nemokamai)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 30 iki 
180 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis* 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas* 
 ♦ sauna* 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 123 km iki Milo oro uosto, 
apie 77 km iki Izmiro miesto centro, apie 5 km iki 
Kušadasio miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1961 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
du 5-ių ir 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 165 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 25 kv. m), 
20 Garden Promo tipo  numerių (maks. 3+1 asm., 20 
kv. m), 178 Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 28 
kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.tusan.com.tr
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, Azijos, italų, meksikiečių 
– būtina išankstinė registracija*)

 ♦ kirpykla
 ♦ 6 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas* 
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ video žaidimai* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas* 
 ♦ sauna 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ stalo tenisas 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 137 km iki Milo oro uosto, 
3 km iki Kušadasio centro, 15 km iki antikinio Efeso 
miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1966 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 102 Garden tipo numeriai (maks. 2 
asm., 29 kv. m), 318 Superior tipo numerių (maks. 
3 asm., 31 kv. m), 24 šeimyniniai numeriai (maks. 4 
asm., 31 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kusturclub.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (tuščias, užpildomas 
(pagal atskirą užklausą)*)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kiliminė danga (2 aukštas), 
keraminės plytelės (1 aukštas)

 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ mini zoologijos sodas
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ONYRIA CLAROS 
BEACH & SPA RESORT
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Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius („Main 
Building“), individualus („Garden 
Villas“)

 ♦ kiliminė danga
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi  internetas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai (mini – nuo 3 iki 9 
metų, Junior – nuo 10 iki 16 metų)

 ♦ 2 baseinai 
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė* 
 ♦ vežimėlis* 
 ♦ elektroninė auklė* 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 a la carte restoranai (italų, 
turkų, Viduržemio jūros 
regiono, meksikiečių, Rytų 
virtuvės (tik suaugusiems) – 
būtina išankstinė registracija. 
Savaitinės viešnagės metus 
galima nemokamai apsilankyti 
4 restoranuose)

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ vandens pramogų parkas (8 
kalneliai suaugusiems, 10 
kalnelių vaikams)

 ♦ restoranas
 ♦ 4 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 
iki 400 asm.)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 7 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ masažas* 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas* 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis* 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ petankė 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ mini golfas 
 ♦ muzika gyvai
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ boulingas* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 180 km iki Milo oro uosto, 
apie 45 km iki Izmiro oro uosto, 60 km iki Izmiro 
miesto centro, 35 km iki Kušadasio miesto centro, 
Ozdere gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutis sudarytas 
iš 5-ių aukštų pagrindinio pastato ir 2-jų aukštų 
korpuso „Garden Villas“. Pagrindiniame pastate 
yra 170 Main Building Deluxe tipo numerių (maks. 
3 asm., 31 kv. m), 12 Suite tipo numerių (sūkurinė 
vonia, maks. 3+1 asm., 70 kv. m), 2 trijų kambarių 
King Suite tipo numeriai (svetainė, miegamasis su 
durimis, kabinetas, miegamasis su sūkurine vonia, 
su vaizdu į jūrą, 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 (2 
miegamieji su atskirais įėjimais, maks. 4+1 asm., 48 
kv. m.), 8 dviaukštės VIP Vilos (su nuosavu baseinu, 
pirmame aukšte: svetainė, miegamasis, virtuvė, 
vonios kambarys, pirtis ir masažinis dušas; antrame 
aukšte yra 2 miegamieji, vonios kambarys su 
sūkurine vonia, terasa, 2 TV, DVD grotuvas, 2 mini 
barai, su vaizdu į jūrą, maks 6 asm., 175 kv. m.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (2, vienas suaugusiems), 
smėlio, yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.onyriaclarosresort.com 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose 

 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (3 virtuvės: 
Meksikos, italų ir žuvies – 
būtina išankstinė registracija, 
visos viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti viename 
restorane)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortas (su betono danga)
 ♦ sauna 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ masažas* 
 ♦ biliardas* 
 ♦ žaidimų automatai* 
 ♦ muzika gyvai
 ♦ treniruoklių salė 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 120 km iki Milo oro uosto, 4 km 
iki Kušadasio miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1974 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro penki 
1-o, 2-jų ir 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 114 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 19–25 kv. m), 
18 dviejų kambarių šeimyninių numerių (maks. 5 
asm., 40 kv. m), 58 Superior tipo numeriai (maks. 3 
asm., 24–30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sharkhotels.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės arba laminatas
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien, gaivieji gėrimai*)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
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Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – keraminės plytelės („Villa“, 
1 aukštas), kiliminė danga („Main 
Building“, „Villa“ - 2 aukštas)

 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ seifas* 
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius 
(„Villa“), centrinis („Main Building“)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ dušas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose 

 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 a la carte restoranai (Egėjo jūros 
regiono, italų – būtina išankstinė 
registracija, savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti kiekviename restorane 
po 1 kartą)

 ♦ vegetarinis meniu
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 40 iki 
400 asm.)

 ♦ 6 barai
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas* 
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 2 teniso kortai (su tartano danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ gyva muzika
 ♦ biliardas* 
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 147 km iki Milo oro uosto 
Bodrume, 12 km iki Kušadasio miesto, 4 km iki 
istorinio Efeso miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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 (iš viešbučio) 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.richmondint.com.tr
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ 5 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 a la carte restoranai (italų, turkų 
ir žuvies – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti viename 
restorane)

 ♦ konferencijų salės: 8 (nuo 300 iki 
1200 asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 baseinai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ biliardas* 
 ♦ masažas* 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta 
danga)

 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (gėrimai iki 02:00)
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ teniso inventorius 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 209 km iki Milo oro 
uosto, apie 55 km iki Izmiro oro uosto, apie 8 km 
iki Kušadasio miesto centro, apie 4 km iki Efeso 
miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1998 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Bendras plotas 
50 000 kv. m. Viešbutį sudaro pagrindinis 13-kos 
aukštų „Hotel“ tipo pastatas ir keturi 4-ių aukštų 
„Garden“ tipo pastatai. Pagrindiniame „Hotel“ tipo 
pastate yra 251 standartinis numeris (maks. 3 
asm., 25 kv. m); 234 vieno kambario Superior tipo 
numerių (visi su vaizdu į jūrą, maks. 3 asm., 24 kv. 
m); 33 Promo tipo numeriai (be balkono, pirmas 
aukštas, maks. 3 asm., 26 kv. m); Garden tipo 
pastate yra 80 dviejų kambarių šeimyninių 
numerių (svetainė, miegamasis su durimis, maks. 
4 asm., 44 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia.  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.surmelihotels.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kiliminė danga (Standard), laminatas 
(Superior), keraminės plytelės (Family)

 ♦ Wi-Fi  internetas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (nealkoholiniai gėrimai)
 ♦ seifas* 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas* 
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė* 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas
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Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras* 
 ♦ kiliminė danga („World“), 
keraminės plytelės („Club“)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(„World“), individualus („Club“)

 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ 6 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vandens pramogų parkas 
(17 kalnelių suaugusiems 11 
kalnelių vaikams)

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, kinų ir italų – būtina 
išankstinė registracija, 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
viename restorane)

 ♦ 11 barų
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius* 
 ♦ sauna („Club“ nemokamai, „World“ už 
papildomą mokestį)

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ smiginis
 ♦ dviračių nuoma* 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas* 
 ♦ video žaidimai* 
 ♦ teniso pamokos* 
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ masažas* 
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ diskoteka 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 142 km iki Milo oro uosto, 8 km 
iki Kušadasio kurorto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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: smėlio, yra baras, pirsas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquafantasy.com
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GRAND BLUE SKY

CLUB HOTEL GRAND EFE

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ seifas* 
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kiliminė danga

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė* 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 200 asm.)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas* 
 ♦ mini golfas 
 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ video žaidimai* 
 ♦ sauna* 
 ♦ biliardas* 
 ♦ teniso kortas nemokamai (3 su 
kieta danga, dieną)

 ♦ smiginis 
 ♦ paplūdimio tinklinis

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ nardymo pamokos* 
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso inventorius

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 167 km iki Milo oro uosto, 1 km 
iki Ozdere gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. 8-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 383 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 24 kv. m), 2 Suite tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 38 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandefe.com

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas* (nuo 01:00 iki 
06:00)

 ♦ mini baras 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia
 ♦ televizorius
 ♦ kiliminė danga
 ♦ telefonas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: 139 km iki Milo oro uosto, 
3 km iki Kušadasio miesto centro, 18 km iki 
antikinio Efeso miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastatuose yra 325 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 35 kv. m), 3 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE–
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandbluesky.com

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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IMBAT HOTEL

Atlantique Holiday Club

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (tuščias, numeriuose 
su vaizdu į jūrą)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas* 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 120 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte  restoranas (žuvies – 
būtina išankstinė registracija) 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ sauna 
 ♦ mini golfas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gėrimai diskotekoje* 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ gyva muzika

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės* 

 ♦ teniso kortas („Grand Blue Sky“)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ masažas* 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 137 km iki Milo oro uosto, 8 km 
iki Kušadašio miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1974 metais, paskutini 
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*.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, 
čiužiniai*.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.atlantiqueclub.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas* (gėrimai)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ seifas 
 ♦ individualus oro kondicionierius (pagal 
tvarkaraštį)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ mini baras 
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas (nuo birželio iki rugsėjo)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, nuo 
birželio iki rugsėjo)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ a la carte restoranas (italų – 
būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu 
apsilankymas 1 kartą 
nemokamai)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ 6 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: 131 km iki Milo oro uosto 
Bodrume, 3 km iki Kušadasio centro, 18 km iki 
antikinio Efeso miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 310 standartinių numerių (maks. 
3+1 asm., 30 kv. m), iš jų 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.imbat.com.tr
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota3
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Kelionės dokumentai
 Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad 
turite visus reikiamus dokumentus, galiojančius 
užsienio kelionėms – asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan.

Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio 
valstybes. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis į 
Turkiją privalo turėti su savimi galiojantį pasą. Vykstančiųjų į Tur-
kiją pase privalo būti ne mažiau kaip vienas tuščias lapas vizai bei 
atvykimo / išvykimo spaudams. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra 
tinkami dokumentai vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų paso, 
vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas turi galioti ne 
trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Asme-
nims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje 
ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, atvykti į Turkiją neleidžiama. 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į šalies migracijos tarnybas. 
Dokumentus kelionei (elektroninio formato aviabilietą ir apgyven-
dinimo 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 išskiriamas 
į dvi dalis: „kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus 
prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos. Praradus pasą ar kitus 
asmens dokumentus, taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedel-
siant informuoti TEZ TOUR atstovą. Praradus pasą ar jį sugadinus, 
turi būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Už-
sienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl 
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo” nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali užtrukti, ypač 
jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės 
ar konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžimui 
į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, 
susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kil-
mės šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą laiką užsienio šalyje 
apmoka pats turistas.

Vizos
Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais tikslais į Turkiją, viza 
nereikalinga, tačiau 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. Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, atvykti į Turkiją 
neleidžiama. Išsamiau: www.pasienis.lt ir www.migracija.lt. UAB „Tez 
Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelio-
nę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus 
turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius.
DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su 
Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, 
būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau: 
www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, 
which do not have contracts with the Republic of Lithuania according 
to elimination of visas for travel to the Republic of Lithuania, when 
purchasing a trip with departure from Lithuania / return to Lithuania, 
must have a multiple entry visa (Schengen or National visa), valid not 
less than the duration of the trip (detailed information you can find: 
www.migracija.lt).
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим 
безвизового соглашения с Литовской Республикой, которые 
приобрели туристическую поездку, вылета / возврата из 
/ в Литовскую Республику должны иметь многократную 
(национальную или шенгенскую) визу, сроком действия визы 
не менее продолжительности поездки/ путёвки (подробную 
информацию можно получить: www.migracija.lt).

Vaiko išvykimas į užsienį
Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietu-
vos 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 nu-
meris, 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, nurodydamas 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), ku-
rio parašo tikrumas turės būti patvirtintas notaro arba Lietuvos diplo-
matinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. 
Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite 
interneto svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę 
Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet 
Airlines“ skrydžiuose.
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vy-
resnio nei 16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams 
nuo 5 iki 13 metų (imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – nely-
dimų vaikų palyda. Vaikai iki 5-ių metų gali keliauti tik kartu su tėvais 
ar kitais kartu skrendančiais ir juos globojančiais asmenimis. 14 – kos 
metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens dokumentus ir tėvų 
/ globėjų sutikimus gali keliauti vieni.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta 
ir vyresniems –14-15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos pa-
slauga yra mokama – 225 LTL (65,16 EUR) už palydą skrydyje į vieną 
pusę arba 450 LTL (130,33 EUR), jei palyda reikalinga skrydžiuose 
abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriu-
mi arba kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto 
organizuotą turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB 
„Tez Tour“ patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su 
vežėju. Nelydimų vaikų gali būti ne daugiau kaip 6 viename skrydyje. 
Dėl likusių laisvų vietų skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą 
arba UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikalinga pateikti šią informaciją bei 
užpildyti prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formą: 
1. Nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti pilną vardą (mažesni 
vaikai gali neprisiminti pavardės);
2. Vaiko amžių;
3. Vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. Vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gyve-
namosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu);
5. Vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gy-
venamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro 
uosto vietovėje.
6. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavar-
dę, gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies 
telefono kodu).
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsaky-
mo formos egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojan-
tis asmuo pasirašo visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsa-
kymo formos egzemplioriuose grafoje DECLARATION OF PARENT 
GUARDIAN. Skenuota užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos 
užsakymo formos kopija turi būti persiųsta UAB „Tez Tour“ elektroni-
niu paštu avia@teztour.lt, ne vėliau nei 72 valandos iki skrydžio. Vaiką 
išlydintis asmuo turės perduoti visus 4 – is užpildytus su parašų 
originalais nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius 
išvykimo oro uosto skrydžio registracijos darbuotojams.
Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta 
nelydimo vaiko palydos paslauga turi atvykti anksčiau bei prisistatyti 
vaiką registraciją į skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išly-
dintis asmuo privalo lydėti vaiką iki užregistravimo į skrydį momento 
ir turi pasilikti išvykimo oro uoste iki skrydžio (orlaivio pakilimo) – jei 
kiltų kokių nors nesklandumų vykdant išvykimo formalumus ar 
skrydžių vėlavimo / atšaukimo atvejais. Vaiką registracijos personalas 
palydės į orlaivį, kur jis bus perduotas skrydžių palydovių priežiūrai. 
Atvykus į paskirties oro uostą, vaiką pasitiks oro uosto keleivių aptar-
navimo tarnybos darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki atvykimo 
zonos, kur vaiką turės pasitikti sutinkantis asmuo. Susisiekus su 
sutinkančiu asmeniu ir įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, kad tai 
tas pats asmuo, vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. 
Sutinkantis asmuo turės pasirašyti palydos dokumentus.
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali 
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keistis. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl 
informacijos suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių 
agentūrą.

Skrydis nėštumo metu
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji 
privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo 
trukmė ir leidimas skristi. Po 34 nėštumo savaitės, skraidyti nepata-
riama. Po 36 nėštumo savaitės moterys „Small Planet Airlines“ lėk-
tuvais nėra skraidinamos. Nei aviakompanijos „Small Planet Airlines“ 
ar 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.

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, kelio-
nės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos 
būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą. Informaciją apie skiepus 
keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į konkrečią valstybę, 
galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro pateik-
tose rekomendacijose interneto svetainėje www.ulac.lt/keliautojams.

Draudimas
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti 
medicininių išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo sąly-
gomis 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 laikai
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami 
iš Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje 
kelionių agentūroje arba interneto svetainėse, adresais: 
www.vilnius-airport.lt/lt, www.teztour.lt.
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informa-
ciją 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 užsi-
registruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės formalumus. 
Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl atvyku-
sieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose. UAB 
„Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo 
kaltės neatvyksta į oro uostą. Informaciją apie orlaivius galite rasti 
interneto svetainėje www.teztour.lt.

Bagažas
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis nuo 12 iki 23 kg registruoto bagažo ir 5 
kg rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 
kg nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vieną vaikišką 
vežimėlį. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas 
bagažas negali viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris pri-
klauso nuo skrydį vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodo-
mas aviabiliete arba kelionės dokumentuose.
Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą rasite 
interneto svetainėje www.teztour.lt. Vežantis daugiau bagažo nei 
leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną viršsvorio kilogramą. 
Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo aviakompanijos tai-
syklių 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 suve-
nyrinius), 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 Nor-
vegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles 
rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. 
Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induo-

se. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir 
užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; 
vienas krepšelis – vienam keleiviui.
Daugiau informacijos galite rasti interneto svetai-
nėje www.teztour.lt. UAB „Tez Tour“ neatsako už 
neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis. Jei kelionės metu 
bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus nedelsiant reikia apie 
tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir informuoti TEZ 
TOUR atstovą.

Sporto inventoriaus gabenimas
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu 
sąlygos:
• banglentė,
• jėgos aitvaras, 
• vandens slidės, 
• nardymo įranga,
• dviratis, 
• golfo reikmenys, 
• meškerė. 
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuoto-
jas turi iš anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el.paštu 
avia@teztour.lt apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti 
patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi būti supakuota specialiuose 
maišuose, kurių svoris neturi viršyti – 32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo 
įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir 
tinkamai supakuoti. Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas mokestis 
už viršsvorį.
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl 
valstybės (į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų 
ar veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu/neleidimu įvežti į 
šalį ir dėl to patirtų nuostolių.

Naminių gyvūnų gabenimas
Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros 
sąlygos:
• gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra 
masė su specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys 
turi būti ne didesni 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, kiekvie-
nas iš jų turi be suvaržymų judėti konteinerio viduje;
• nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomy-
bės 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 regis-
truoti bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į 
orlaivio saloną;
• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu kontei-
neriu. 
• išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;
gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi 
puses. 
• mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigyjama kelionė 
arba aviabilietas;
• UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papil-
domų 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 atsa-
kymą – patvirtinimą. 
Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti „Gyvūnų gabenimo 
UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustaty-
tą mokestį.
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Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies arba gami-
nio 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 regla-
mentą 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; tradici-
nės rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių 
sudėtyje nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suve-
nyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, 
galanteriją ar konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, 
europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus 
iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, 
jų dalis ar gaminius galima įvežti/išvežti tik pateikiant CITES leidimą 
muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos 
vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami 
juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae 
spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji 
barškučiai) (ne daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui).
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant 
CITES konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, 
grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Lietuvoje 
CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 
Daugiau informacijos galite rasti interneto puslapiuose: www.am.lt, 
www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929 – ųjų 
Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir 
papildymai bei kiti teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto 
bagažo keleivis privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos 
biure. Pareiškimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po 
to, kai dingo bagažas arba buvo atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjas turi 
teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio bagažo, jei pareiški-
mas 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 perve-
žimą tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo 
gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo 
tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir / ar tarpinio 
nusileidimo vietas.

TEZ TOUR atstovai
Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs gali-
te 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. Rekomen-
duojame susitikti su TEZ TOUR atstovu net ir tuo atveju, jei šalyje 
lankotės nebe pirmą kartą, tam, jog gautumėte daugiau informacijos 
ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ 
TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto. 
Įsigijus kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite 
susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba 
bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar inter-
netinėje svetainėje www.teztour.lt.
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba 
anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašyti-
ne forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar 
lietuvių kalbomis.

Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus 
tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios 
viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertin-
ti gali tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo 
komisijos, prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių 
savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio 
būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo 
pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro. UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių 
kategorijos papildomai žymimos simboliu * (snaigė), tačiau šis žy-
mėjimas (snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio 
įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio 
vertinimas, nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio 
būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio 
kategorija šalyje UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainė-
je esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo 
sutartyse nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 
1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos 

šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuo-
se viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse 
nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: viešbutis 
nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas HV 
– 1 (1st Class Holiday Village) ir HV – 2 (2nd Class Holiday Village). Šio 
tipo apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir /
ar vilomis.
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo 
daugiau informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, 
kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, 
vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio interneto puslapio ir t. t. 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių aprašymuose gali 
būti kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto, tipo 
viešbučių numerių nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas 
baldais, spalvinė gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba internetinėje svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis 
žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu 
bei turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų 
patalpų, baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikia-
mų paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, 
vangus aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą 
kategoriją turinčiuose viešbučiuose.

TEZ EXPRESS
„Tez Express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai 
viešbutis perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, 
kurorto, rajono. Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus 
subjektyviu vertinimu žymimas bendriniu pavadinimu TEZ EXPRESS 
2*/3*/4*/5*/HV-1/HV-2/APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. 
Dėl šios priežasties „Tez Express“ kelialapiai paprastai yra pigesni, 
viešbutis gali būti nekategorizuotas arba turintis kategoriją nuo 1 
žvaigždutės iki 5 žvaigždučių, ar apartamentai šalyje. Viešbutis nebū-
tinai 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 vien-
viečius 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 pa-
gal kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs 
kelialapį su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti apgy-
vendintas 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: aparta-
mentai, suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos.
Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių 
numerių. Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvir-
tajam 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, rekomenduoja-
me pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis są-
lygomis. 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).
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai 
tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai 
pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas 
gali būti pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1 – 6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su 
svetaine, miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individua-
lus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyven-
dinimo aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas 
paslaugas rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
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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 ki-
tame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo 
šalyje trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas al-
ternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. 
Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo są-
lygas galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.
teztour.lt. Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo 
sąlygas taip pat teiraukitės kelionių agentūrose.

Dėl užsatatų
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto svetainėse 
patalpintą informaciją. Kai kurių viešbučių, apartamentų ar studijų 
administracija prašo palikti nustatyto dydžio užstatą (kreditine kor-
tele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo viešbučio nustatytų 
taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra padaryta žalos 
viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui. Atkreiptinas dėmesys 
į tai, kad vietinės kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu gali 
įvesti taip vadinamą pagalvės, turisto ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti 
susimokėti vietoje, t. y. registracijos viešbutyje ar kitu metu. UAB 
„Tez Tour“ neatsako už vietinių savivaldos institucijų ar valstybinės 
valdžios priimtus sprendimus.

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 valan-
dos. 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, išvyki-
mo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai turistui 
savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą 
papildomą mokestį.

Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas - viešbutis 
ir / arba viešbutis - oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų 
nuvežimą iš oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir / arba - iš viešbučio 
į oro uostą išvykimo dieną. Turistai vežami autobusu arba mikroauto-
busu, kartais pervežimas gali būti vykdomas lengvuoju automobiliu 
kartu su kitais turistais. Įprastai turistus lydi TEZ TOUR atstovas. 
Vėliausiai dieną prieš skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš viešbučio 
laiką, kurį rasite viešbučio informaciniame segtuve, arba informaci-
nėje lentoje. Neradus pranešimo apie išvykimo laiką, nedelsiant su-
sisiekite su TEZ TOUR atstovu. Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių 
viešbučių lokacijos autobusai ne visada gali privažiuoti prie visų UAB 
„Tez Tour“ siūlomų viešbučių ar apartamentų. Tokiu atveju turistai 
atvežami / paimami iki tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki/nuo 
apgyvendinimo vietos gali tekti eiti pėsčiomis. Taip pat atkreipiame 
dėmesį į tai, kad galima pasirinkti pervežimo tipą. Tuo atveju kelionės 
dokumentuose nurodomas pasirinkto pervežimo oro uostas – vieš-
butis, viešbutis – oro uostas sutrumpinimas: G – grupinis pervežimas 
autobusu pagal nustatytą maršrutą; I – individualus pervežimas mini 
autobusu arba autobusu tiesiai į viešbutį; VIP – pervežimas pasirinkta 
transporto priemone tiesiai į viešbutį.

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 (dažniau-
siai – alus, vynas, vanduo).
SOFT AI – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos 
nuožiūra nustatytu laiku parinkti gėrimai.
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 alko-
holinių gėrimų, savo nuožiūra nustato viešbučio administracija. Kai 
kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už 
papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive plus), SAI (Superior All Inclusi-
ve), 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 siste-
mos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gali gauti kai kuriuos, viešbu-
čio administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei 
gaiviuosius gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.
Pastaba: Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) pas-
laugas, 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 varto-
jimui (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 restora-
ne 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*) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio adminis-
traciją. 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 pra-
moginė programa. Už šias vakarienes, paprastai imamas papildomas 
mokestis, kurį nustato viešbučio administracija. Kainas UAB „Tez 
Tour“ pateikia pastabose kaip priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelio-
nės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės vakarienės gali būti 
privalomos arba pasirenkamos pagal pageidavimą. Ši informacija taip 
pat yra pateikiama pastabose. 

Maitinimas lėktuve 
Skrydžių į Turkiją metu, maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu iš orlaivio 
meniu. Daugiau informacijos apie maitinimą lėktuve rasite interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Gydytojo paslaugos
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei 
atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nuti-
kus 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 gydy-
tojo paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos 
galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos 
nurodomos draudimo polise) – mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išra-
šą, 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, doku-
mentus bei pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai 
nei viešbučio administracija, nei kelionių organizatorius neatsako už 
kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papil-
domą mokestį.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas 
įvairiais gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (trašku-
čiais, riešutais, šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra*. 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 užpil-
do 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 
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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 indi-
vidualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio adminis-
tracijos nuožiūra, dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis 
arba gali būti įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sun-
kiai pakelia karštį, tokio kondicionavimo gali ir nepakakti. Individualų 
oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti 
savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš kambario, kondicionieriai 
dažniausiai automatiškai išsijungia. Kondicionieriai viešbučiuose 
veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą grafiką, priklausomai 
nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas viešbutis savo 
nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir pabaigą.

Elektros srovė
Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Daž-
niausiai 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 rekomenduoja-
ma 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 triukš-
mingose 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 vieš-
bučio 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 nustatyto-
mis 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 vieš-
butyje, sezono pradžioje (balandžio-gegužės 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 pasi-
lieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono pradžios 
/ pabaigos datas bei mokamų / nemokamų paslaugų apimtį.

Pretenzijos
Kelionės metu, kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp 
šalių pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedel-
siant 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, preten-
zijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų 
nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės doku-
mentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus turimus 
dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones pagrindžiančias pretenzijos 
pagristumą. Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti registruotu 
laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt. Jei 
pretenzija pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pre-
tenziją teikiančio asmens/ų kontaktinė informacija, be to, pretenzija 
turi būti pasirašyta ir nuskenuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi 
priedai. Atkreipiame dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinė-
jamos tik pretenzijos, pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės 
organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų 
nuo pretenzijų gavimo dienos. 
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, 
kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Ginčai sprendžiami 
derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatyta tvarka.

Daugiau informacijos
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomen-
dacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti Užsienio 
reikalų ministerijos interneto svetainėje, adresu www.urm.lt. Taip pat 
patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento 
interneto svetainėje, adresu www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių 
formalumai“) turistams skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir 
interneto svetainėje: http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima 
sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.

Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR 
siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią infor-
maciją 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 eks-
kursijas bei juos teikiančius subjektus.

Atstumas iki jūros
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali 
būti, kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, 
nuo kito – 500 metrų ir daugiau). Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros 
vystymo bei statybų kurortuose, gali keistis atstumai iki paplūdimio, 
miesto centro, oro uosto ar kitų objektų.

Ant jūros kranto
Viešbučio esančio ant jūros kranto teritorija dažniausiai yra neatskirta 
nuo paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio 
teritorijos ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis 
įsikūręs ant jūros kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai 
yra per kelią nuo paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai 
esantys ant jūros kranto nebūtinai turės ir paplūdimį šalia viešbučio, 
kadangi gali būti, kai viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, 
tačiau prie kurios nėra paplūdimio. Į iškilusius papildomus klausimus 
Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Pirma linija (nuo paplūdimio)
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pas-
tatų, 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 paplū-
dimio gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais 
viešbučiai nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbu-
čiams. 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 infras-
truktūra. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų 
kelionių agentas.

„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslau-
gų, 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 tele-
fonu ir išreikšti savo pageidavimus. Nepamirškite, kad visos nume-
riuose 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, Ispa-
nijoje) beveik visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose 
veikia barai ir restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius 
ir skėčius reikia mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai 
moka už savo turistus, tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama 
į gyvenimo šiame viešbutyje kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso 
miestui, juose tvarką palaiko ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o 
municipaliteto darbuotojai. Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio 
administracija neatsako už šių viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) 
ir, savo nuožiūra, įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už 
gultus ir skėčius įprastai mokėti nereikia.

Vaikų klubas
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams 
konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų 
klubai veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę 
pasižiūrėti animacinių filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas 
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nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas pas tėvus. Vai-
kų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3 – 4 žvaigždučių viešbučiai juos 
gali organizuoti tik aukšto sezono metu (liepą – rugpjūtį). Kartais už 
vaikų klubą tenka mokėti papildomai.
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau 
kai kurie viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 
metų arba nuo 6 iki12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto 
į dvi arba tris amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 10 ir 
nuo 11 iki 14 metų, ir tada sudaro programas, kurios būtų įdomios 
kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus ribos nustatytos tam, kad būtų 
aiškesnės programos.
Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. 
Tokiais atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Au-
klės 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 nusako-
mi 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 numery-
je.
TRPL (triple room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule 
lova.
SGL (single room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvi-
vietis 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 numery-
je, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas 
fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.
DBL + 2 CHD (double room and 2 children) – standartinis (jei prie 
viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivie-
tis numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar 
viena papildoma lova. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgy-
vendinimo 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 teritori-
ją, kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais 
viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą 
nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, 
kurioje nebūtinai bus žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris 
su vaizdu į jūrą.
Mountain view – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į 
priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. 
Kainuoja pigiau nei kambarys su vaizdu į jūrą ir, dažniausiai, pigiau nei 
su vaizdu į sodą.
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į atskirą 
rūšį. 
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai 
su tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Numerių kategorijos
R.O.H. (Run of the House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris užsa-

kytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužino-
mas tik atvykus į viešbutį. Numerio tipas priskiria-
mas viešbučio administracijos nuožiūra.
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg 
atskaitos taškas. Jame būtinai bus lovos ir vonios 
kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos priklauso nuo 
viešbučio lygio.
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį 
– pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kamba-
ryje lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant
vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti – durimis ar didele er-
tme, arba tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 
30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame pastatomos 
dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi 
zonas – į miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas 
bei internetas.
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu 
- didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios 
kartais atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų ly-
giu. Baldai čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas 
– taip pat. Jie dažniausiai būna 5 žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių 
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 atvyki-
mo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris 
kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris.
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia 
kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė 
vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris kainuoja beveik 
dvigubai brangiau nei standartinis numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių 
klasė. Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, 
darbo kabinetas, du vonios kambariai, nemokamai vynas ir vaisiai 
kambaryje. Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose 
paprasti poilsiautojai neapsistoja. Šalia, dažniausiai, būna numeris 
apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje, dažniausiai, teks sumokėti 
mažiausiai tris kartus brangiau nei standartiniame.
Villa – 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 žvaigždučių 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 standarti-
nius 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 virtuvė-
lės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas – miega-
mąją ir svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo 
viešbučio, virtuvėlėse gali būti indai ir stalo įrankiai.

NAUDINGI KONTAKTAI

TEZ TOUR TURKEY biuras Antalijoje
Guzeloba Mah. Yasar Sobutay Bul. No 85
Lara / Antalya
Tel. +90 242 310 57 00/01/.../05
El. paštas info@teztour.com.tr
 
Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje
Mahatma Gandi Cad. No. 17/8-9 06700 G.O.P. Ankara TURKEY
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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, 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 juose 
pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 
10 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus sumokėtus 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) ar 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, 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 įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, 
likusios sumos mokėjimo grafiką, kelionės kainą, kuri turėtų būti mokama analogiškos organizuotos turistinės kelionės atveju apgyvendinimo paslaugas teikiant kito 
vietų skaičiaus ir tipo kambariuose (dviviečiame, triviečiame, liukso ir pan.). 
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.lt, 
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 %

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
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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 
grąžinti 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 (28,96 EUR) 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 (57,92 EUR) 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 trečiasis 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., 
pakeitimą, Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje, nuostatos, apribojančios Vežėjo 
atsakomybę EC 899/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato ir 
daugeliu atvejų 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 ikiteismine tvarka 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.
6.4. 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. 
6.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais,   po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. 
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 kitą šiose sutarties sąlygose nurodytą informaciją.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto puslapį www.teztour.lt, www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino), www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos), 
www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos 
nuostatas bei informavo kitus turistus   naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti 
visas sutarties sąlygas.
 
Sutarties priedai: katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė viešbučiai iki 2014 
metų lapkričio 1 dienos. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt

 


