
#Turkija
2016



Parkavimo aikštelės Vilniaus, 
Kauno, Rygos oro uostuose 

Jūs keliaujate  

 www.unipark.lt     info@unipark.lt

Jis laukia



PB 1Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Apie TEZ TOUR .......................................................... 2

Turinys / viešbučių rodyklė

AnTAlijos regionAs
18psl.

Ali Bey Club Hv-1 .............................................................100
Alva Donna Beach Resort Comfort 5* ......................97
Barut Arum 5* ......................................................................92
Club Bella Sun 4* ..............................................................109 
Crystal Admiral Resort Suites & SpA 5* ..................93
Crystal palace Luxury Resort & SpA 5* ...................94
Crystal Sunset Luxury Resort & SpA 5* ..................96
Crystal Sunrise Queen Luxury Resort&SpA 5*.......95
Fulya Hotel 5*  .....................................................................99
Horus paradise Luxury Resort & Club Hv-1/5*   ... 103
Kamelya K Club Hv-1 ........................................................98
Luna Blanca Resort & SpA 5* ....................................106
Seher Resort & SpA 5* .................................................. 105
Selin Hotel 5* ........................................................................99
Side Crown palace 5* ..................................................... 107
Starlight Convention Center Thalasso & SpA 5* ... 101
Sunis Elita Beach Resort Hotel & SpA 5* .............108
Sural Resort 5* ................................................................. 102
voyage Sorgun 5* ............................................................104

Sidė
90 psl.

Alva Donna Exclusive Hotel & SpA 5*   .....................79 
Belconti Resort Hotel 5*   ...............................................84

Belekas
70 psl.

Antik Hotel & Garden 4*  .............................................. 129
Azura Deluxe Resort & SpA 5* .................................. 122
Botanik Hotel 5* ................................................................113
Botanik platinum 5* ........................................................112
Club Hotel Anjeliq 4* ....................................................... 129 
Club Hotel Caretta Beach 4* ....................................... 128
Club Insula Hv-1 ............................................................... 124
Delphin Deluxe Resort 5* ..............................................114
Eftalia Marin Hotel 5* .....................................................119
Insula Resort&SpA 5* ................................................... 125
Kirman Hotels Sidera Luxury SpA 5* .......................115
Krizantem Hotel 4* ......................................................... 126
Long Beach Resort Hotel & SpA Deluxe 5* ..........116
MC Arancia Resort Hotel 5* ........................................ 123
MC Mahberi Beach Hotel 4*   ..................................... 127
Q premium Resort 5*......................................................117
Saphir Hotel 4* ................................................................. 128
Sealife Buket Beach Hotel 5* ..................................... 120
Sun Star Resort 5* .......................................................... 121 
Utopia World Hotel 5* ....................................................118 
Xeno Hotels Alpina 4*  ................................................... 126
Xperia Grand Bali 4* ....................................................... 127

Alanija
110 psl.

Egėjo jūroS rEgionaS
130 psl.

 Kemeras
20psl.

Akka Alinda Hotel 5* .........................................................35
Akka Antedon Hotel 5* ....................................................36  
Amara Club Marine Nature Hv-1 .................................24
Amara Dolce vita Luxury 5* ...........................................22
Amara prestige 5* ..............................................................23
Amara Wing Resort Comfort 5* ...................................25
Ambassador Hotel 4* .......................................................55
Armas Resort 5* ................................................................. 47
Astoria Kemer 4* .................................................................54
Barut Kemer 5* ....................................................................31
Club Boran Mare Beach  Hv-1 ......................................48
Club Hotel Belpinar 4* ......................................................52
Club Marco polo Hv-1....................................................... 41
Crystal Aura Beach Resort & SpA 5* .........................32
Crystal De Luxe Resort & SpA 5* ................................33
Crystal Flora Beach Resort Hv-1/5* .........................34
Daima Biz Resort 5* ..........................................................45
Daima Resort 5* ..................................................................46
Golden Lotus 4*  ..................................................................53
Grand Mir Amor Hotel 4* .................................................53
Gural premier Tekirova 5* ...............................................27
Kemer Dream Hotel 4* .....................................................52
Konar & Doruk Hotel 3* ...................................................57
Larissa Sultan's Beach Hotel 4* ...................................56
Limak Limra Hotel & Resort 5 * ...................................40
L̀ Oceanica Beach Resort Hotel 5*   ............................49
Majesty Club La Mer Art 5* ............................................43
Majesty Club La Mer 5* ....................................................42
Majesty Mirage park Resort 5* ...................................44
Marti Myra Hotel 5* ..........................................................37
Matiate Hotel 4* .................................................................57
Maxx Royal Kemer Resort 5* ........................................28
Mirada Del Mar Hotel 5* ..................................................38
Nirvana Lagoon villas Suites & SpA 5* ....................26
Rixos premium Tekirova 5* ............................................29
Rixos Sungate 5* .................................................................30
Sea Gull Hotel 4* .................................................................56
Selcukhan Hotel 4*  ...........................................................55
Sentido palmet Beach Resort 5* ................................39
Simena Hotel & village Hv-1/5*  ................................. 51
Simena Sun Club Hv-1......................................................50
Stella Hotel 4*  .....................................................................54

Bodrumas
166 psl.

Accasia Hotel 3+* ............................................................ 191
Amara Island Bodrum Elite 5* ...................................168
Armonia Holiday village&SpA 5* ............................. 178
Baia Bodrum 5* ................................................................ 171
Bodrum Bay Resort 5* ..................................................186
Cande Onura  Holiday village 4*  ..............................188
Cande Ora Holiday village 4* ......................................188
Crystal Green Bay Resort & SpA 5* ........................ 179
Delta Beach Resort 5* ................................................... 183
Eken Resort Hotel 4*    ..................................................189
Golden Age Hotel 4*  ...................................................... 190
Golden Beach 4* ............................................................... 190
Hilton Bodrum Turkbuku Resort & SpA 5* .......... 169
Isis Hotel & SpA 5* .......................................................... 187
Kadikale Resort 5* .......................................................... 176
Kervansaray Bodrum 5* ...............................................180
La Blanche Resort & SpA 5* ....................................... 177
Riva Bodrum Resort 4*  ................................................ 191
Rixos premium Bodrum 5* .......................................... 170
Royal Asarlik Beach & SpA 5* .................................... 185
Salmakis Resort & SpA 4* ...........................................184
Samara  Hotel 5* ............................................................. 182
The Magnific Hotel 4*   ..................................................189
vogue Hotel Bodrum 5* ................................................ 172
voyage Bodrum 5* .......................................................... 173
voyage Torba 5* ................................................................174
voyage Turkbuku 5*........................................................ 175
Yasmin Bodrum Resort 5* ........................................... 181

Didimas
192 psl.

Aurum Moon Holiday Resort 5* ................................ 195
Aurum SpA & Beach Resort 5* .................................. 196
Majesty Club Tarhan Beach Hv-1 ............................ 194
venosa Beach Resort & SpA 5*   .............................. 197

Kušadasis
198 psl.

Amara Sealight Elite 5* .................................................200
Aqua Fantasy Aquapark Hotel & SpA 5* ..............205
Aria Claros Beach&SpA 5* .......................................... 207
Atlantique Holiday Club 3*  ......................................... 212
Club Cactus paradise 4* ................................................211
Club Hotel Grand Efe 4* ................................................ 210
Club Yali Hotels & Resort 5* .......................................204
Dogan paradise Beach Resort 3* ............................. 212
Fantasia Hotel De Luxe Kusadasi 5* .......................206
Majesty Kustur Club Hv-1/5* .................................... 203
palm Wings Ephesus Hotels&Resorts 5*  ...........208
Richmond Ephesus Resort 5* .................................... 202
Sealight Resort Hotel 5* .............................................. 201
Tusan Beach Resort 5* .................................................209

informacija
213 psl.

Svarbi informacija keliaujantiems ............................ 213
Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos ...... 221
Užrašams ............................................................................ 224

Marmaris
138 psl.

Adler Hotel 3* .................................................................... 164
Aqua Hotel 5* .................................................................... 144
Begonville Beach 3*........................................................ 165
Begonville Hotel 3+*  ..................................................... 164
Blue Bay platinum 5* ..................................................... 146
Caprice  Beach 4*  ............................................................ 160
Dora Beach Marmaris Special Cat.  ......................... 154
Dora portofino 4* ............................................................ 157
D-Resort Grand Azur Marmaris 5* ..........................147
Elegance Hotel 5* ............................................................148

Fetija
132 psl.

Hillside Beach Club Hv-1/5* ....................................... 134
Liberty Hotels Lykia Hv-1 ............................................ 135
Majesty Club Lykia Botanika 4* ................................ 137
Majesty Club Tuana park 5* ........................................ 136

ekskursijos
10psl.

Pamukalė  ..............................................................................10
Kapadokija  ............................................................................ 11
Efesas ......................................................................................12
Izraelis ir Jeruzalė  ..............................................................13
Mira, Demrė ir Kekova  .....................................................14
Daljanas  .................................................................................15
Rodo ir Kleopatros salos  ................................................16
Turkiška pirtis ir turkiška naktis  .................................. 17

apie Turkiją

4 psl.

Apie šalį ......................................................................................4
Turkijos TOp 7 .........................................................................6
Turkijos virtuvė .......................................................................8

Barut Lara 5*..................................................................................65
Botanik Exclusive Resort Lara 5* .......................................64
Club Hotel Sera 5* .......................................................................69 
Delphin Diva 5* .............................................................................63
Delphin Imperial 5* .....................................................................61
Delphin palace 5* ........................................................................62
Grand park Lara 5* .....................................................................67
Mardan palace 5* ........................................................................60
Miracle Resort Hotel 5* ...........................................................66
Royal Holiday palace 5* ...........................................................68

58 psl.
Antalija

Golden Rock Beach Hotel 5* ....................................... 145
Grand Yazici Club Turban 5* ........................................ 140
Grand Yazici Mares Hotel 5* ........................................141
Grand Yazici Marmaris palace Hv-1 ....................... 142
Green Nature Diamond 5* ........................................... 143
Green Nature Resort & SpA 5* .................................. 149
Idas Hotel 4* ...................................................................... 163
Ideal piccolo Hotel 4*  .................................................... 162
Ideal panorama Holiday village 4*........................... 161
Ideal pearl 4*  .................................................................... 161
Ideal premium 5* ............................................................. 150
Ideal prime Beach 5* .......................................................151
Julian Club Hotel 4*  ........................................................ 163
L'etoile Beach Hotel 4* .................................................. 162
Marbas 3*  .......................................................................... 158
Marmaris park 4+*  ......................................................... 156
Marmaris Resort Deluxe Hotel 5* ............................ 152
Marti La perla 4* .............................................................. 156
Marti Resort 5* ................................................................. 153
Nergis Beach 3* ................................................................ 158
pasa Beach 4*  .................................................................. 159
poseidon Hotel 4*  .......................................................... 157
Sentido Orka Lotus Beach 5* ..................................... 155
Sesin Hotel 4* .................................................................... 160
Siesta&Juniper Hotel 3*  .............................................. 165
Sun Bay Hotel 4* .............................................................. 159

Calista Luxury Resort 5* .................................................77  
Club Mega Saray Hv-1 .....................................................89
Cornelia Diamond Golf Resort & SpA 5* ..................88
Crystal Family Resort & SpA 5* ...................................80
Crystal paraiso verde Resort 5*..................................81
Crystal Tat Beach Golf Resort & SpA 5* ..................82
Crystal Waterworld Resort & SpA 5* ........................83
Ela Quality Resort 5*.........................................................85
Gloria Golf Resort 5* ......................................................... 74
Gural premier Belek Hv-1  .............................................75
Lykia World Antalya Links & Golf 5* ..........................86
Maritim pine Beach Resort 5* ......................................87
Maxx Royal Belek Golf Resort 5* ................................73
Regnum Carya Golf & SpA Resort 5* ........................76
Rixos premium Belek 5* ..................................................72
Spice Hotel & SpA 5*.........................................................78



Atostogų įspūdžiai išlieka ilgam!

Apie TeZ ToUr

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

„TeZ ToUr lieTUVA“ – 
Ką Kalba SKaičiai 

Kurti atostogų prisiminimus „Tez Tour Lietuva“ pradėjo 
2004 metais. Tada su mumis keliavo 16 tūkst. turistų. 
Po dešimties metų jų buvo jau daugiau nei 70 tūkst., o 

2015-aisiais mūsų pastangas vertinančių keliautojų skaičius 
perkopė 85 tūkst. Tikime ir planuojame, kad 2016 metais 

aptarnausime daugiau nei 100 tūkst. turistų.

KoMForTAs, KUr BeKeliAUTUM 
Mėgaukitės komfortiškomis atostogomis ir pasinerkite 

į įspūdžių paieškas, o Jūsų svajonių kelionės organizavimu 
pasirūpins „Tez Tour“ – profesionalų komanda, nuolat 
investuojanti į paslaugų kokybę ir ieškanti būtent Jūsų 

kelionei pritaikytų sprendimų.

aToSTogų įSpūdžiai 
išlieKA ilgAM 

Mėgaukitės atostogomis, fiksuokite akimirkas ir dalinkitės 
įspūdžiais, kurie išlieka ilgam: skrosdami bangas su delfinais 

Bulgarijoje ar tingiai vartydamiesi saulės bučiuojamuose 
Sardinijos ir Kipro paplūdimiuose, panirę į flamenko sūkurį 

Ispanijoje ar įveikę ekstremaliausias trasas 
Austrijos ir Italijos Alpėse. 

Drauge su „Tez Tour“ išvyskite aukso spindesį Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, gėrėkitės spalvinga egzotika Tailande ir 
aplankykite neįtikėtinų kontrastų šalį Turkiją. Prisiliesti prie 

istorijos kviečiame į tūkstantmečių paslaptis saugantį Egiptą 
ar kultūros sostinę Graikiją. O šiemet įkvepiančių kelionių 

sąraše laukia nauja kryptis – picos gimtinė ir atradimų 
miestas Neapolis. Keliaukime kartu!

2 3



nUo dUrų iKi dUrų 
„Tez Tour“ atstovai visada šalia – palinkėsime geros kelionės 

Vilniaus oro uoste, o nusileidus lėktuvui pasitiksime ir 
nuvešime į viešbutį. Keliautojų patogumui „Tez Tour“ turi 

atstovybę kiekvienoje šalyje, o klientų aptarnavimo skyrius 
veikia visą parą. 

TUrKija – pilna aTradiMų 
Dviejų žemynų sandūroje plytinti Turkija – 

šurmuliuojančių miestų, spalvingų kontrastų 
ir stulbinančių gamtos stebuklų šalis. Be to, iš visų 

„Tez Tour“ siūlomų krypčių keliautojų vertinama labiausiai. 
Dar nebuvote Turkijoje? Metas ištaisyti klaidą.

2 3Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



įdomu
Tulpė – nacionalinis Turkijos 
augalas ir vienas iš šalies 
simbolių. Mažai kam žinoma, 
tačiau šių gėlių gimtinė yra visai 
ne Olandija – pirmieji tulpių 
svogūnėliai į Europą atkeliavo iš 
Turkijos (Osmanų) imperijos.

Turtinga praeitis, nuostabi gamta, kerintys ir šurmuliuojantys miestai, 
istorijos lobynai ir egzotiška tradicinė virtuvė. Susipažinkite: Jus pasitinka 
Turkija – unikalios architektūros ir užburiančių kontrastų šalis.

apie šalį

Turkija 
viliojanti patirti
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Jungianti Aziją su Europa 
Turkijos teritorija driekiasi tarp dviejų žemynų. Europietiškoji dalis apima vos 3 % viso 
šalies ploto ir yra vadinama Trakija, o likusi plyti Azijoje, didžiuliame stačiakampio 
formos pusiasalyje, ir puikuojasi skambiu Anatolijos vardu. Būtent Anatolijoje 
išsidėstę keliautojų pamėgti Turkijos kurortai.

Sušilti – į Turkiją
Orai Turkijoje lepina jau nuo ankstyvo 
pavasario. Maloni šiluma leis mėgautis 
ekskursijomis ir leistis į ilgesnius 
maršrutus jau balandžio ir gegužės 
mėnesiais. Nuo birželio pasitiks tikra 
turkiška vasara: kaitri saulė, iki 40 laipsnių 
šoktelėjusi temperatūra ir gaivinantis 
Viduržemio jūros vanduo. O rytinės 
pakrantės kurortuose vartytis paplūdimyje 
ant gulto galėsite net spalio viduryje.

Kad visada lydėtų sėkmė
Mėlynoji Alacho akis – stiklinis amuletas, kuris Turkijoje lydės kiekvieną Jūsų žingsnį: 
pradedant parduotuvių vitrinomis, namų prieangiais ir baigiant praeivių riešus puošiančiomis 
apyrankėmis. Vietiniai tiki, kad šis mėlyno stiklo papuošalas saugo nuo piktos akies ir 
nesėkmių, o ieškantiems lauktuvių tai ne tik dailus, bet ir prasmingas suvenyras.

apie šalį

         Vaišinti arbata Turkijoje yra 
svetingumo ženklas. Tai jei Jums 

pasiūlys puodelį arbatos, jokiu 
būdu neatsisakykite. Nenustebkite 

sulaukę nemokamos arbatos ne 
tik kavinėse ar restoranuose, bet ir 
užsukę į vietinių krautuvėles.   

Rezervacijų ir 
konsultacijų

 teikimo skyriaus 
vadybininkė 

Karina 
Sabaitytė  

          Apie 
    Turkiją 
    faktais 

Oficialiai: Turkijos Respublika.
Gyventojų skaičius: apie 101 mln.
Sostinė: Ankara.
Svarbiausi miestai: Stambulas, 
Izmiras, Bursa, Adana, Antalija.
Oficiali kalba: turkų.
Pinigai: Turkijos lira (TRY); kursas:
1 EUR  2,7 lirų.
Laiko zona: 2 laiko juosta 
(kaip ir Lietuvos).
Geografija: Turkija yra apsupta
8 kaimynių šalių, jos krantus skalauja 
4 jūros. Didžiąją Turkijos dalį sudaro 
kalnų masyvas, tačiau ketvirtadalis 
tenka ir miškams.
Kada geriausia keliauti? Balandis ir 
gegužė – pažintinių maršrutų metas, 
birželis–rugpjūtis yra idealus metas 
maudynių gerbėjams, rugsėjis ir 
spalis tiks kelionėms ar pasivartymui 
paplūdimyje.  
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7 Turkijos stebuklai
Kuo didžiuojasi Turkija? Didingą praeitį liudijančia architektūra, kontrastų negailinčiais miestais 
ir žadą atimančiais gamtos kūriniais. Stebuklingų atradimų šioje šalyje tikrai netrūksta, o pirmai 
pažinčiai su ja iš ilgo sąrašo išrinkome septynis – ypač įspūdingus ir vertus dėmesio.

Turkijos 
Top 7

1STAMBULAS
Stambulas – miestas pusiaukelėje tarp Rytų ir Vakarų, didingos 
senovės ir savitą istoriją pasakojančios dabarties. Visą pasaulį jis 
žavi kontrastais, o keliautojus – lauktais ir netikėtais atradimais: 
Bizantijos epochą menančiais architektūros paminklais, 
įspūdingomis mečetėmis, niekada nenurimstančiu gatvių 
šurmuliu ir egzotiškais prieskonių aromatais. 

2DUDENO KRIOKLIAI

Keliolika kilometrų į šiaurės rytus nuo Antalijos centro yra 
dvi Dudeno krioklių grupės – žalioje parko teritorijoje savitą 
atmosferą kuria jaukiai čiurlenantys Aukštieji kriokliai ir būrys 
aplinkui skraidančių papūgų, o kiek toliau – Žemieji, iš 40 metrų 
aukščio krintantys tiesiai į Viduržemio jūrą. Gražiausiais vaizdais 
jie apdovanoja išdrįsusius prie krioklio priplaukti laivu.

3PAMUKALė

Atvykusius į Pamukalę pasitinka nuostabaus 
grožio gamtos stebuklas. Horizonte boluojantis 
kalnas iš tiesų atrodo kaip miražas, iš tolo primena 
medvilnės plantacijas, o dažną net priverčia 
suabejoti – galbūt Turkijoje prisnigo? Bet iš tiesų 
šią „medvilnės pilį“ (taip iš turkų kalbos verčiamas 
Pamukalės pavadinimas) sukūrė mineralinės 
versmės ir gydomieji šaltiniai, kurių vanduo kalno 
šlaitus padengė storu druskų sluoksniu. 
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7DIDYSIS TURGUS

Grand Bazaar – taip vadinama milžiniška turgavietė, 
kurioje kasdien apsilanko per 400 000 žmonių. Tai tarsi 
atskiras miestas mieste, kuriame rasite visko: juvelyrikos 
dirbinių, rankų darbo keramikos, kilimų ir puikių rytietiškų 
prieskonių. Puiki vieta ieškoti lauktuvių ir įvertinti savo 
derybų įgūdžius. Tačiau turgaus patalpose galima ne tik 
apsipirkti – čia įrengtos dvi mečetės, dvi hamamo pirtys, 
keturi fontanai, daugybė restoranų ir kavinių.

Turkijos 
Top 74 ŽALIASIS 

KANJONAS

Žaliasis kanjonas, vienas didžiausių dirbtinių ežerų pasaulyje, 
susiformavo prieš kelis dešimtmečius, kai buvo pastatyta 
Manavgato upės užtvanka. Nuo tada jis stebina ne vien 
sodria smaragdo spalva, bet ir neįtikėtina ramybe bei aplink 
stūksančiais įspūdingais kalnais.

5ARTEMIDėS 
švENTYKLA 

127 kolonos iš marmuro, didžiulė deivės Artemidės 
skulptūra ir freskomis ištapytos sienos… Apie įspūdingą 
daugiau nei 100 metrų ilgio ir net 50 metrų pločio 
antikinę šventyklą Efese šiandien liudija tik iš atskirų 
dalių surinkta dangų remianti kolona, o kadaise tai buvo 
vienas iš septynių Pasaulio stebuklų. 

6KapadoKija

Kraštovaizdis čia tarsi iš pasakos – priverčiantis aiktelėti 
iš nuostabos ir nepakartojamai gražus. Anot legendos, 
įmantrių formų uolas sukūrė jose gyvenusios fėjos. O iš tiesų 
Kapadokijos bokštuose gyveno ir iki šiol tebegyvena žmonės. 
Tačiau dar ir šiandien vietiniai gyventojai šiuos keistus darinius 
vadina „fėjų kaminais“.
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Skonių paieškos 
Turkijoje

Atvykusius į Turkiją pasitinka tikra skonių įvairovė ir sultonų laikus menantys receptai: net 
paprasčiausi ingredientai čia virsta gardžiais pietumis, o paragauti vilioja unikalūs gėrimai ir 

meistriškai pagaminti saldumynai. 

Turkijos 
virtuvė
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įdomu
Anyžinė degtinė Turkijoje geriama 
su vandeniu. Skiedžiama ji pakeičia 
spalvą iš skaidrios į baltą, todėl 
turkai šį gėrimą ir vadina raki – 
„liūto pienu“.

SAldu, SAldžiAu, SAldžiAuSiA

Kulinarinės tradicijos
Dėl religinių įsitikinimų Turkijos gyventojai 
nevartoja kiaulienos. O štai patiekalų iš 
avienos čia rasite pačių įvairiausių: 

• Kofte – tarkuotais svogūnais, kiaušiniais 
ir prieskoniais pagardintos faršo lazdelės, 
rutuliukai ar paplotėliai, kepami riebaluose 
ar kepsninėje.

• Prizolla – kepsninėje ruošiami plonyčiai 
avienos pjausneliai, kvepiantys čiobreliais 
ir žagreniu.

• Lahmacun – turkiška pica: ypač plonos 
tešlos paplotis su citrinų sultimis 
apšlakstyta malta aviena, didele sauja 
petražolių ir kitomis daržovėmis.

• Pilaf – plovą primenantis patiekalas iš 
ryžių, bulguro ar kitų kruopų, troškintų 
daržovių, kaštainių ir, žinoma, avienos.

Nacionaliniai gėrimai
paklausus, kuo kvepia Turkija, daug kas 
atsakytų: kava ir anyžiais. Būtent su 
šiais aromatais asocijuojasi ir labiausiai 
branginami šalies gėrimai: anyžiais 

         Mūsų skrandžiai gali būti nepripratę prie 
turkiškų patiekalų, todėl pirmomis atostogų 
dienomis valgius ragaukite su saiku. 

   

Karina Sabaitytė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

kvepianti saldoko skonio vaisių degtinė raki 
ir specialiame žalvariniame prikaistuvyje 
ruošiama tikra turkiška kava. Tačiau ne 
ką mažiau turkai garbina arbatą – verta 

paragauti karšto gėrimo iš rožių žiedlapių 
ar elma chai  iš obuolių žievelių. Taip pat 
boza – tiršto rauginto gelsvos spalvos gėrimo, 
gaminamo iš kviečių grūdų, cinamono ir cukraus.

Apie turkiškus desertus galima kalbėti be galo, o mėgautis – iki širdis apsals. 
Pasisaldinti atostogas čia lengva, mat tradiciniuose skanėstuose medaus ir saldaus 
sirupo tikrai netrūksta.

• lukumas – bene populiariausias 
saldumynas, gaminamas iš cukraus sirupo 
ir krakmolo. Šie spalvotos želės gabalėliai 
gardinami rožių vandens, mastikos arba 
citrinų aromatu.

• Tatlisi – medumi, riešutais ir prieskoniais 
įdaryti vaisiai: svarainiai, figos, moliūgai, 
obuoliai ar kriaušės.

• Gullac – Ramadano metu valgomas 
desertas, pagamintas iš labai plonų tešlos 
sluoksnių ir patiekiamas su granatų 
sėklomis bei graikiniais riešutais.

• O štai saldus granatų sirupas tiks ne tik 
desertams – be vanilinių ledų, juo drąsiai 
galėsite apšlakstyti salotas ar ant grotelių 
kepamą mėsą.

 Kofte  

 Pilaf  

 Lahmacun  

 Lukumas  

Turkijos 
virtuvė
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pamukalė
Kelionė į medvilnėS pilį

Pietvakarių Turkijoje, Didžiojo Mendereso slėnyje, 
yra viena unikaliausių Turkijos vietų, vadinama 
aštuntuoju Pasaulio stebuklu – baltoji Pamukalė. 
Šį grožį gamta kūrė daugiau nei du tūkstančius 
metų: sniego baltumo terasas su žydrais baseinais 
suformavo kalno šlaitu tekantys terminiai šaltinėliai.

Kas Jūsų laukia?
• Basomis nusileisime iki Kleopatros baseino. Kadaise 
jame maudėsi kaprizingoji valdovė, o šiandien atsigaivinti 
jo mineralizuotame 35 laipsnių šilumos vandenyje gali 
kiekvienas. Net po trumpų maudynių oda taps šilkinė, o 
kūnas atsipalaiduos.

• Ekskursiją tęsime antikiniame Hierapolyje, vadinamame 
„šventuoju miestu“. Apžiūrėsime Nekropolį – pačias 
didžiausias antikines kapines Anatolijoje bei antikinį 
Hierapolio teatrą.

• Pakeliui stabtelėsime prekybos centre Denizli rajone, 
kuris garsėja tekstilės pramone bei gaminiais iš onikso.

įdomu
Teigiama, jog terminiai Pamukalės 
vandenys turi gydomųjų galių. 
Ir prieš daugelį amžių ši vietovė 
buvo laikoma sveikatingumo 
centru, į kurį žmonės atvykdavo iš 
tolimiausių kampelių.

Karina Sabaitytė

Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

 Pasirinkę dviejų dienų ekskursiją, vakare būsite 
apgyvendinti 3* arba 4* viešbutyje, kur Jūsų lauks 
nacionalinis šou, o kitą dieną – kelionė į nepaprasto 
grožio urvus, klajoklių gyvenvietę ir audėjų mokyklą.

ekskursijos
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FanTaSmagorišKaS SlėniS

Kapadokija
Stulbinančio grožio geologiniai dariniai, sudėtingos tunelių sistemos ir 
ištisos požeminės gyvenvietės – visa tai Kapadokija, svajonių šalimi 
praminta vietovė pačioje Turkijos širdyje.

Mistiška vieta
Paslaptingas Kapadokijos kraštovaizdis susiformavo maždaug 
prieš 3 milijonus metų: didžiąją regiono dalį padengė išsiveržusio 
Erdžijeso ugnikalnio pelenai, kurie laikui bėgant sukietėjo ir 
virto tufu – lengvai erozijai pasiduodančia medžiaga. Vietiniai 
pasakoja, kad uolingą daubų ir kanjonų peizažą sukūrė fėjos, 
tačiau labiausiai prie to prisidėjo pati gamta.
 

Išvykos planas
Kapadokijos teritorija milžiniška – akiai neįprasti peizažai 
tęsiasi apie 10 000 kv. m, tad apeiti ją visą beveik neįmanoma. 
Ekskursijos metu aplankysime gražiausias slėnio vietas: ihlara 
kanjoną, Goreme miestą-muziejų po atviru dangumi, kuris saugo 
apie 30 išlikusių bažnyčių ir koplyčių kompleksą su įspūdingomis 
freskomis, taip pat požeminius miestus derinkuyu ir Kaymakli – 
žemyn leisimės net 7 aukštus ir atrasime gyvenvietes, kuriose 
kadaise būtų galėję tilpti 20 tūkstančių žmonių.

Karina 
Sabaitytė

Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

 Lankydamiesi Kapadokijoje nepraleiskite 
progos užsukti į, ko gero, įdomiausią šios 

vietovės muziejų – Avanoje galite išvysti nuo 
1979 metų kaupiamą kolekciją, kurioje yra 

daugiau nei 16 000 plaukų sruogų. 

ekskursijos
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įdomu Kadaise priešais Celsijaus biblioteką stovėjo viešnamis. Saugodami savo reputaciją, 
miesto vyrai keliaudavo į jį pro biblioteką, mat patogūs požeminiai takai tarp dviejų 
pastatų leido lengvai pridengti garbės nedarančius nuotykius pomėgiu skaityti.

efesas
audrinanTiS 
vaizduoTę

Archeologiniai radiniai byloja, jog puikiai išlikęs Efeso 
miestas egzistavo jau prieš kelis tūkstantmečius. 
Kadaise tai buvo didingas ir klestintis prekybinis 
uostamiestis, saugojęs vieną iš Pasaulio stebuklų – 
deivės Artemidės šventyklą.

Miesto kaimynystėje
Paklaidžiosime skirtingų religijų pėdsakais. Vyksime 
į už 7 kilometrų nuo Efeso stovinčius Šv. Mergelės 
Marijos namus – 1892 metais Vatikanas juos paskelbė 
šventąja vieta. Taip pat aplankysime Meryemana Kultur 
parki šventovę, kurioje maldas kalba ir krikščionys, ir 
musulmonai. Apžiūrėsime Artemidės šventyklos liekanas, 
XIII amžiaus Isabėjaus mečetę ir seldžiukų tvirtovę.

Garsiausi Efeso paminklai
Išvykos programoje – puikiai išsilaikiusi Celsijaus biblioteka, 
Odeonas, romėniškos pirtys, Akropolio griuvėsiai, akvedukas, 
imperatoriaus Adriano fontanas, turtingų miestelėnų namai, 
Heraklio vartai ir 24 tūkst. vietų amfiteatras.

ekskursijos

12 13



Kur lankysimės?
Keliausime pasidairyti po Šventojo miesto senamiestį. 
Jame stabtelėsime prie Raudų sienos, laikomos 
švenčiausia žydų maldų vieta. Prie šios sugriautos 
šventyklos sienos palikti savo laiškų Dievui atvyksta 
judėjai iš viso pasaulio. Žygį tęsime musulmonų 
kvartalu – būtent čia Jėzus nešė savo kryžių. 
Aplankysite vietą, kurioje buvo valgoma paskutinė 
vakarienė, o paskui trauksime į Golgotą – kalvą, ant 
kurios Jėzus buvo nukryžiuotas, balzamuojamas, 
palaidotas ir vėliau prisikėlė. Taip pat išvysite 
Švč. Mergelės Marijos bažnyčią. 

izraelis 
ir jeruzalė

Į pažintį su taikos miestu vadinama Jeruzale 
leisimės lėktuvu. Neprireiks nė valandos ir 
atskrisime į Tel Avivą, o iš jo keliausime į vietas, 
menančias paskutiniąsias Kristaus gyvenimo 
dienas ir liudijančias visos žmonijos istoriją. 

švenTųjų vieTų pėdSaKaiS

įdomu
Golgotos kalno pavadinimas 
siejamas su žodžiu „kaukolė“ – 
tai lėmė ir į kaukolę panaši forma, 
ir pasakojimai, neva čia būdavo 
kraunami nusikaltėlių kaulai.

Po ekskursijos
Pasivaikščioję po religinės reikšmės vietas, 
turiningą dieną užbaigsime ne ką prasčiau – 
laukia atpalaiduojančios maudynės Negyvojoje 
jūroje, kuri garsėja gydomosiomis savybėmis.

Karina 
Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

 Jei planuojate šią ekskursiją, neužmirškite, kad 
vykstantiems į Izraelį būtina iš anksto pasirūpinti atskiru 
draudimu. Rekomenduoju tai padaryti dar Lietuvoje.

lėktuvu
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ekskursijos

Mira, demrė ir Kekova

Povandeninė Kekova
Ekskursija prasidės nuo kelionės jachta. Plauksime į nuostabaus 
grožio Kekovos salą, saugančią gamtos ir istorijos sintezę. O už 
salos esančioje įlankoje ieškosime istorijos pėdsakų: pažvelgę pro 
skaidrų vandenį žemyn, išvysite senovinių Kekovos ir Simenos 
miestų liekanas.

Praeities liudijimai
Po pietų žvejų kaimelyje autobusu vyksite į Mirą – senovinį miestą, 
kuriame iki šių dienų išliko graikų–romėnų teatras su skulptūrinėmis 
dekoracijomis ir Likijos sąjungos laikais uolose iškaltos kapavietės. 
Ankstyvosios krikščionybės metais Miroje veikė Šv. Mikalojaus – 
žvejų ir vaikų globėjo – vadovaujamas vienuolynas.

Demrė – 
antrasis Miros vardas
Šiuolaikinis Miros miestas vadinamas Demre. Viešint jame 
būtina aplankyti nedidukę, bet labai jaukią Šv. Mikalojaus 
bažnyčią. Būtent šiam šventajam turime būti dėkingi už Kalėdų 
Senelio įvaizdį Vakarų kultūroje. Bažnyčioje galėsite apžiūrėti 
sarkofagą, kuriame jis buvo palaidotas. Tačiau šventojo 
palaikų sarkofage, deja, nėra – jie saugomi Italijoje, Bario 
mieste. O apie šv. Mikalojaus darbus ir svarbą miestui primena 
keliautojus pasitinkanti Kalėdų Senelio statula.

Kadaise Likija buvo devyniolikos miestų federacija, o dabar apie šį istorinį regioną primena 
tik keletas Viduržemio jūros pakrantėje išsibarsčiusių vietovių: istorija alsuojanti Mira, 
šiuolaikinis miestas Demrė ir iš vandens kyšanti Kekova.

iSTorinėS liKijoS žemėS

Karina 
Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

 Likijos gyventojai tikėjo, kad po mirties 
žmonės persikūnija į paukščius, o kad mirusieji 
greičiau pasiektų dangų, juos stengėsi laidoti kuo 
aukščiau ir tik vertikalioje pozoje – taip senajame 
Miros mieste atsirado nepaprastai įdomus uolų 
kapaviečių kompleksas, kurį tikrai verta aplankyti.
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ekskursijos

įdomu
Į šiaurės vakarus nuo Daljano tyvuliuoja „Sultanije“ 
terminiai šaltiniai – čia galima pasilepinti purvo 
voniomis, kurių temperatūra siekia net 40 laipsnių!

Ką veiksime?
• Nuo Daljano gyvenvietės motorinėmis plokščiadugnėmis 
valtimis plauksite aukštyn upe link vaizdingo slėnio. 

• Pakeliui sustosime apžiūrėti unikalių likiečių kapaviečių 
uolose. 

• Dvi valandas praleisime nuostabiame iztuzu paplūdimyje. 
Tai antras pagal dydį Viduržemio jūros paplūdimys, 
kuriame veisiasi nykstantys Caretta rūšies vėžliai – Daljano 
miesto simbolis.

Daljanas 
Laukia įdomi 10 valandų trukmės 
ekskursija, kurios metu susipažinsite su 
Egėjo jūros pakrantėje įsikūrusiu Daljanu.

puSdieniS vėžlių Saloje

„Turkijos Venecija“
Tokį pavadinimą Daljanas gavo dėl daugybės 
kanalų, kuriais vietiniai gyventojai plaukioja 
nedidelėmis valtelėmis. O tikrasis miesto vardas 
pasiskolintas iš pro jį tekančios Daljano upės. Jo 
apylinkės kviečia pasigrožėti gamta ir senovės 
civilizacijos liekanomis.
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Saulėtasis Rodas – Graikijai priklausanti 
sala, tačiau nuo Turkijos krantų ją skiria vos 
18 kilometrų. Plaukiant greitaeigiu kateriu 
neprireiks nė valandos, o Jūs jau būsite Rode.

Šios ekskursijos tikslas – Gekovos įlankoje 
plūduriuojančios salos. Viena iš jų – 
povandeninių urvų išvagota Gelibolu, o antroji – 
įdomiais pasakojimais apipinta Kleopatros sala.

aTradimai graiKijoje

iš meilėS Faraonei

rodo sala

Kleopatros sala

įdomu Pasakojama, kad šią salą legendinei Egipto faraonei padovanojo jos mylimasis 
Markas Antonijus. O kad natūralus salos smėlis nebraižytų Kleopatros odos, 
minkštesnis ir švelnesnis buvo plukdomas net iš Šiaurės Afrikos.

 Viešint Marmario regione, tiesiog 
būtina nukeliauti į atostogų rojumi 
tituluojamą Rodą. 

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Ką verta aplankyti? 
Vyksime į Rodo miestą – viduramžius menančią salos 
sostinę, kurioje apžiūrėsime Šv. Jono ordino riterių tvirtovę 
ir didingus Magistro rūmus, taip pat miesto akropolį ir 
garsiojo Rodo Koloso griuvėsius. Turėsite dvi valandas 
laisvo laiko savarankiškai pasivaikščioti po senamiestį.

Ką veiksime? 
Dviejų denių jachta plauksime link Gelibolu. Čia 
pasigėrėsime saule, jūra ir Incekum paplūdimiu, kurio 
smėlis primena baltus miltus. Papietavę keliausime toliau. 
Atvykus į legendinę Kleopatros salą Jūsų lauks maudynės, 
o pailsėję paplūdimyje galėsime leistis į istorinių paminklų 
paieškas – aplankysime dievo Apolono šventyklos ir 
antikinio teatro griuvėsius.

ekskursijos
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Turkiškos dainos, smagūs šokiai ir tradicinės vaišės – 
tai bus nepamirštamas vakaras kiekvienam, norinčiam 
susipažinti su Turkijos folkloru.

TiKraS malonumaS

auTenTišKoS 
linKSmybėS

Turkiška 
pirtis

Turkiška naktis

įdomu
Viena iš turkiškų vestuvių tradicijų – 
kavos ritualas: mergina pasiūlo 
vaikinui tradicinės turkiškos kavos 
su druska, o norėdamas įrodyti, kad 
tikrai nori mylimosios, šis būtinai turi 
išgerti visą sūraus gėrimo puodelį.

Ypatingas ritualas 
Tradiciniai medpadžiai ir plonas rankšluostis, 
švelnus marmuro prisilietimas ir atpalaiduojanti 
ramybė po žvaigždėtu tarsi dangus kupolu – 
visa tai laukia turkiškame hamame. Pačiame 
erdvios pirties centre įrengtas šildomas 
marmurinis gultas, vadinamas göbek tasi –
„akmeniu pilvu“. Įsitaisę ant jo galėsite 
mėgautis malonia drėgme, o apšilę sulauksite 
pirties darbuotojo. Šveisdamas Jūsų kūną aštria 
plaušine, jis pašalins negyvas odos ląsteles, 
o paskui atliks švelnų muilo putų masažą. 
Galiausiai pasimėgausite atpalaiduojamuoju 
viso kūno masažu ir būsite pavaišinti arbata.

Vakaro 
programa 
Viskas prasidės nuo 
turkiškos vakarienės: 
ragausite nacionalinių 
patiekalų ir vietinio vyno. 
Paskui lauks pažintis su 
tradiciniais Turkijos regionų 
šokiais, dainomis ir 
papročiais – būsite pakviesti 
į tradicines turkiškas vestuves. 
Vakaro kulminacija taps pilvo šokis, 
atliekamas… vyrų! O po įdomaus 
pasirodymo skambant turkiškai ir 
europietiškai muzikai linksmybes 
pratęsime diskotekoje.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

 Išskirtinis turkiško hamamo bruožas – šio tipo pirtyse nėra 
labai karšta (temperatūra siekia 40–60 laipsnių), todėl čia gali 
lepintis žmonės, paprastai nepakeliantys aukštų temperatūrų.   

Kviečiame patirti Turkiją visu kūnu. 
Apsilankymas hamame – ne vien 
maloni procedūra, tai puiki galimybė 
pažinti turkiškus papročius iš labai arti. 

ekskursijos
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AlANiJA
Piečiausias regiono 
taškas

5

Antalijos 
regiono pakrantė

regionas

Nuo skaidrių Viduržemio 
jūros vandenų iki 

pušynais kvepiančių Tauro 
kalnų driekiasi gražioji 
Turkijos Rivjera. Antalijos 
regionas, jau daugybę metų 
išliekantis populiariausia 
Turkijos kryptimi, savo svečius 
pasitinka įspūdingais kalnų 
peizažais, sudomina turtingu 
kultūriniu paveldu, lepina 
nuostabiais paplūdimiais, 
pramogomis ir nepriekaištingu 
aptarnavimu. Pasirinkę 
atostogas čia visuomet 
sugrįžta ir vėl.

Regiono kurortai:

2
ANTAliJA
Ilsėtis miesto ritmu

1 KEMERAS
Įkvėpti gryno kalnų oro 
ir pušų aromato

BElEKAS 
Mėgautis saule gražiausiame 
paplūdimyje

SidĖ
Susipažinti su kultūra

3
4

AlANiJA
Visada saulėta ir šilta5
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Visada atostogos!
Pavasarį keičia vasara, ją – vėl pavasaris, 
o saulė savo skaisčiais spinduliais lepina 
bene 300 dienų per metus. Nuostabiosios 
pakrantės niekad neaplanko žiema ir 
rudens lietūs, todėl čia atostogoms idealus 
bet kuris metų laikas.

Regiono įdomybės
Istorinio ir kultūrinio paveldo pilna Turkijos 
Rivjeros pakrantė. Vakarinėje dalyje 
aplankykite pusiau po vandeniu panirusią 
Kekovą, senąjį Likijos miestą Mirą. 
Rytuose – Pergę, Aspendą, Sidę, Silioną. 
Viešėdami Kemere nuvykite į greta esantį 

olympos miestelį – čia tarp medžių jaukiai 
sutūpę mediniai nameliai, tanki žaluma 
slepia antikinius ir viduramžių griuvėsius, 
o vasaros naktimis į paplūdimius išlipa 
būriai jūros vėžlių.

An
ta

lij
os

 re
gi

on
as
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Kurortas Kemeras
ATOSTOGų IDIlė

Tauro kalnų glėbyje, kvepiančių pušynų ir apelsinų sodų apsuptyje įsikūręs Kemeras.
Nedideliame jaukiame miestelyje viskas čia pat: eidami paplūdimio link praeisite gėlėse skendinčias 

vilas, pateksite į rytietiško turgaus šurmulį, galėsite pailsėti pakrantės parkelyje, prieisite uostą 
ir pagrindinį tikslą – puikų žvyro paplūdimį. Jūros vanduo čia toks skaidrus, kad panorėję galite 

suskaičiuoti visus dugne pabirusius akmenėlius ir pro šalį praplaukiančias žuveles.

20 21



Apsigyvenkite
Viešbutį centre geriausia rinktis, jei norite suderinti pramogas ir poilsį paplūdimyje. 
Gamtos ramybe mėgausitės Goiniuko, Beldibio bei Čamjuvos gyvenvietėse. Tekirovoje 
sužavės nuostabūs paplūdimiai bei puikus aptarnavimas, o ieškančius išskirtinio 
poilsio kviečiame į Kirišą – tolėliau nuo Kemero esančiame rajonėlyje įsikūrę 
daugiausia prabangių viešbučių.

Pailsėkite
• Mėgaukitės saule ir ramybe citrusinių 
vaismedžių apsuptame „Mėnulio šviesos“ 
paplūdimyje.

• Išbandykite vandens pramogas 
judresniame pagrindiniame miesto 
paplūdimyje.

Vardo kilmė
Anot Homero, šioje vietoje kadaise 
gyvenusi mitinė būtybė Chimera. Ugnimi 
besispjaudanti pabaisa turėjusi ožkos kūną, 
liūto galvą ir drakono uodegą. Šios pabaisos 
garbei miestelis gavo Kemero vardą.

Aplankykite
• Olympos – jaukų senovinį kaimelį. 
Vaikštinėdami išvysite žalumoje skendintį 
antikinį teatrą, pamatysite viduramžių 
miesto sienas ir bokštus, senovinės 
šventyklos duris, aukštų uolų apsuptą 
paplūdimį.

• Faselis – kadaise šis miestelis buvo ypač 
svarbus prekybinis uostas, į kaimynines 
šalis tiekęs čia gaminamą rožių aliejų, 
kvepalus, medieną. Dabar čia galite išvysti 
kadaise buvusią didybę rodančių ženklų: 
akveduką, šventyklą, teatrą, Akropolį, 
romėniškas pirtis. 
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AMARA DOlCE VITA luxuRy
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Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 10 barų
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 
100 iki 1 000 asm.)

 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SpA centras
 ♦ 2 uždari baseinai („Aqua 
Therapy“ yra SPA*)

 ♦ kirpykla
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 baseinai (vienas iš jų su 
jūros vandeniu ir šildomas 
nuo 11 01 iki 03 31)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ vegetariškas meniu

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 5 baseinai
 ♦ restoranas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ auklė*
 ♦ paauglių klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ vežimėlis*
 ♦ kūdikio lopšelis

 Pramogos ir sportas:
 ♦ 9 teniso kortai (4 su dirbtinės žolės 
danga ir smėliu, 3 su betono danga, 2 
su kieta danga)

 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ mini futbolas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ boulingas* (3 takeliai)
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ video žaidimai*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas (profesionalus stalo 
tenisas*)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Antalijos oro uosto, apie 20 km iki 
Kemero miesto centro, Tekirovos gyvenvietėje, 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 273 deluxe Standard Room tipo numeriai (maks. 3 
asm., 40 kv. m), 5 dviejų kambarių deluxe Family Room tipo numeriai 
(2 miegamieji, 2 televizoriai, maks. 4 asm., 70 kv. m), 17 dviejų 
kambarių deluxe junior Suite tipo numerių (miegamasis, svetainė, 2 
televizoriai, maks. 3 asm., 63 kv. m), 7 dviejų kambarių Suite deluxe 
tipo numeriai (miegamasis, svetainė su minkštų baldų komplektu, 
amerikietiško tipo virtuvė, darbo kabinetas, vonios kambarys su 
vonia ir dušo kabina, 2 televizoriai, terasa, maks. 3 asm., 80 kv. m), 
2 trijų kambarių Suite Major tipo numeriai (2 miegamieji sujungti 
durimis, dvigulės lovos, 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 378 
Standard Room tipo numerių (4 iš jų pritaikyti žmonėms su negalia, 
maks. 2+2 asm., 40 kv. m). Vilose yra 3 dviejų aukštų Villa Grand, 5 
dviejų aukštų Villa deluxe, 10 dviejų aukštų Villa Superior  tipo vilų.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, yra 
nemokamas baras, skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.amaraworldhotels.com

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

 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga 
(tik „Club“ korpuso 1 aukšto 
numeriuose – keraminės 
plytelės)

 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(svečių pageidavimu)

 ♦ svarstyklės (deluxe 
numeriuose)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.22 23



Ultra 
viskas 
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Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (vanduo atvykimo 
dieną)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 barai
 ♦ 2 baseinai (vienas iš jų 
pusiau olimpinis)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 11 konferencijų salių (nuo 60 
iki 1 200 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ SPA ir „Thallasso“ centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vandens pramogų parkas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ pirtis 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso inventorius*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 48 km iki Antalijos oro uosto, apie 
7 km iki Kemero miesto, Goiniuko gyvenvietėje, apie 200 m iki 
paplūdimio, per kelią (yra pėsčiųjų tiltas).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2015 metais. 3-jų aukštų viešbučio pastate yra 312 Standard 
Room tipo numeriai (iš jų 8 numeriai pritaikyti žmonėms su 
negalia, maks. 3 asm., 32 kv. m), 134 Family Room tipo numeriai 
(2 tipų: dviejų kambarių – 2 atskiri miegamieji; dviejų aukštų – 
kiekviename aukšte miegamasis, maks. 4 asm., 47–54 kv. m), 
46 vieno kambario Family pool Room tipo numerių (su vaizdu 
į baseiną, miegamasis, maks. 3+1 asm., 45 kv. m), 6 dviejų 
kambarių Honeymoon Room tipo numeriai (prieškambaris, 
miegamasis, apvali dvigulė lova, sūkurinė vonia, maks. 2 asm., 
81 kv. m), 12 vieno kambario pool Suite tipo numerių (įsikūrę 
pirmame aukšte, individualus oro kondicionierius, 2 vienvietės 
lovos, parketas, dušo kabina, terasa, maks. 3+1 asm., 45 kv. m), 
34 dviejų kambarių deluxe Suite tipo numeriai (2 atskiri miega-
mieji, sūkurinė vonia, dušo kabina, maks. 5+1 asm., 81 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, yra 
nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.amaraworldhotels.com 

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

AMARA PRESTIGE
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AMARA CluB 
MARINE NATuRE

Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų salė (iki 35 asm.)
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 a la carte restoranai* (italų, 
turkų, žuvies, būtina išankstinė 
registracija)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ SpA centras
 ♦ 6 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ dietinis meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ katamaranas (su licencija)
 ♦ petankė 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ biliardas 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ masažas*
 ♦ 3 teniso kortai (su betono danga)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 41 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 15 km iki Kemero miesto centro, 
Beldibio gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro aštuoniolika 2-jų ir trys 3-jų aukštų 
vasarnamiai, kuriuose yra 325 Standard Room 
tipo numeriai (iš jų 3 pritaikyti žmonėms su 
negalia, maks. 2+2 asm., 26–32 kv. m), 63 
dviejų kambarių Family Room tipo numeriai (2 
atskiri miegamieji, maks. 4 asm., 39–45 kv. m), 
11 dviejų kambarių Suite Room tipo numerių 
(prieškambaris, miegamasis atskirtas durimis, 
maks. 3 asm., 45–55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus 
žvyro / akmenuotas, yra nemokamas baras, 2 
pirsai, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amaraworldhotels.com 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
keraminės plytelės

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą 
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais, alumi papildoma kasdien)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis už užstatą
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HV-1 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.24 25



AMARA WING 
RESORT COMFORT 

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais, alumi papildoma kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(pagrindiniame pastate)

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(„Garden Area“) 

 ♦ šlepetės
 ♦ seifas numeryje
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ vonia
 ♦ Wi-Fi 

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (vienas iš jų žiemos sezono 
metu užpildomas jūros vandeniu ir 
šildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė* (4–12 metų)
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vežimėlis 
 ♦ elektroninė auklė 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ 5 a la carte restoranai 
(prancūzų, italų, turkų, 
barbekiu, jūros gėrybių – 
būtina išankstinė registracija; 
suši*)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ SpA centras
 ♦ 8 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai (vienas iš baseinų 
žiemos sezono metu 
užpildomas jūros vandeniu ir 
šildomas)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ 2 teniso kortai (1 su kvarcine, 1 
su tartano danga)

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 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 Standard Room tipo numeriai (iš jų 4 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, maks. 3 
asm., 26–31 kv. m), 6 dviejų kambarių Family Suite 
tipo numeriai (2 atskiri miegamieji, 2 televizoriai, 
terasa, su vaizdu į jūrą, maks. 4 asm., 42–51 kv. 
m). „Garden Area“ komplekse yra 60 Standard 
Garden Room tipo numerių (maks. 2 asm. 20–23 
kv. m), 42 dviejų kambarių Garden Family tipo 
numeriai (prieškambaris, atskiras miegamasis, 2 
televizoriai, 2 balkonai, maks. 3+1 asm., 34–39 
kv. m), 18 vieno kambario Garden Large Room tipo 
numerių (maks. 3 asm., 32–33 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra pirsas, 
platforma, nemokamas baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.amaraworldhotels.com 
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NIRVANA lAGOON VIllAS 
SuITES & SPA

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 17 barų
 ♦ 14 baseinų
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ 7 a la carte restoranai
 ♦ internetas*
 ♦ konferencijų salė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ vandens pramogų parkas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ boulingas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ pramoginiai renginiai 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 36 km iki Antalijos miesto 
oro uosto, 16 km iki Kemero miesto, Beldibio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais. Bendras 
plotas 152 000 kv. m. Viešbutį sudaro du 
pagrindiniai 3-jų aukštų pastatai (A ir B blokai), 
dvidešimt trys 2-jų aukštų pastatai, septyni 2-jų 
aukštų ir šimtas penkiolika vienaaukščių pastatų:
1 dviejų aukštų villa nirvana, 6 dviejų aukštų Royal 
duplex Beach Front Villas, 2 trijų kambarių Suites 
tipo numeriai, 6 dviejų kambarių deluxe Beach 
Front Suites tipo numeriai, 11 trijų kambarių Lagoon 
Luxury Villas, 18 trijų kambarių Lagoon deluxe Family 
Suites tipo numerių, 8 vieno kambario Lagoon Beach 
Front Villas, 96 vieno kambario Garden & Lagoon 
Villas, 18 dviejų kambarių Lagoon Family Suites 
tipo numerių, 40 dviejų kambarių Lagoon deluxe 
Suites tipo numerių, 94 dviejų kambarių šeimyniniai 
numeriai, 45 vieno kambario Superior tipo numeriai, 
215 vieno kambario Main & Garden standartinių 
numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.nirvanahotel.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas numeryje
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras 
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.26 27



GuRAl PREMIER TEKIROVA
Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini baras (vandeniu ir 
gaiviaisiais gėrimais papildoma 
kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ virdulys
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 16 vandens kalnelių
 ♦ baseinas
 ♦ 3 vaikų klubai
 ♦ paauglių klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 10 barų
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 11 baseinų
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 4 konferencijų salės (iki 60 
ir 164 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 4 a la carte restoranai* 
(Osmanų, italų, Viduržemio 
jūros regiono, Tolimųjų 
Rytų – būtina išankstinė 
registracija)

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

 ♦ SpA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 13 teniso kortų* (su 
žemės danga)

 ♦ 3 vaikiški teniso kortai (su 
žemės danga)

 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Antalijos oro uosto, 
apie 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 Room tipo numeriai, 148 dviejų kambarių deluxe 
Family Room tipo numeriai, 32 dviejų kambarių Superior Family 
Room tipo numeriai, 167 vieno kambario deluxe pool Room 
tipo numeriai, 67 dviejų kambarių deluxe pool Family Room tipo 
numeriai, 1 dviejų kambarių Superior pool Suite tipo numeris, 
1 trijų kambarių Superior pool Grand Suite tipo numeris, 4 dviejų 
aukštų Superior Villa tipo vilos, 1 trijų kambarių president Suite tipo 
numeris, 1 penkių kambarių King Suite tipo numeris (svetainė, 
amerikietiško tipo virtuvė, 4 atskiri miegamieji, 5 televizoriai, 
4 vonios kambariai su sūkurinėmis voniomis, su vaizdu į jūrą, 
maks. 8 asm., 400 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: 2 nuosavi, smėlis, yra paplūdimys tik 
suaugusiems. Yra nemokamas baras, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ   
www.onyriaclaros.com
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MAxx ROyAl KEMER RESORT
Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ belaidis internetas (ir Villa 
teritorijoje)

 ♦ kirpykla
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, Azijos – būtina 
išankstinė registracija, 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane)

 ♦ 11 barų
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ 3 restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 2 uždari baseinai

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

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ petankė 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ joga
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ elektroniniai žaidimai
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ 7 teniso kortai (su žolės 
danga)

 ♦ teniso pamokos*
 ♦ diskoteka 
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

*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. „Maxx Suite“ yra 4 dviejų kambarių 
Maxx Laguna Suite 1 tipo numeriai, 46 dviejų aukštų Maxx 
Laguna duplex Suite 2 tipo numeriai, 9 dviejų aukštų Maxx 
Laguna duplex Suite 3 tipo numeriai, 12 dviejų aukštų 
Royal Beach Villa 3 Bedroom tipo numeriai, 2 dviejų aukštų 
Royal Beach Villa 4 Bedroom tipo numeriai, 1 dviejų aukštų 
presidental Villa 4 Bedroom tipo numeris. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
yra pirsas, nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.maxxroyal.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, riešutais, pienu ir 
šokoladiniais vafliais papildoma 
kasdien)

 ♦ grindys – laminatas (pagrindiniame 
pastate), keraminės plytelės 
(Bungalow), laminatas (Villa)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ plazminis televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje
 ♦ Wi-Fi (Residence Villa Sea View 
ir presidential Villa Sea View – 
nemokamai)

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ dušas
 ♦ šlepetės
 ♦ virdulys
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ CD / DvD grotuvas
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RIxOS PREMIuM TEKIROVA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(pagrindiniame pastate) 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(Bungalow)

 ♦ balkonas
 ♦ chalatas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais, alumi papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (1–17 metų)
 ♦ restoranas
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 a la carte restoranai (italų, 
žuvies, barbekiu – būtina 
išankstinė registracija, galima 
nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane            
1 kartą; prancūzų – įleidžiami 
tik vyresni nei 12 metų 
vaikai, imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ 8 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 7 baseinai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 konferencijų salės (esant 
poreikiui, vieną galima 
padalyti į 3 sekcijas, nuo 30 iki 
900 asm.)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ belaidis internetas (viešbučio 
teritorijoje)*

 ♦ kirpykla
 ♦ 2 restoranai
 ♦ kino salė
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 14 vandens kalnelių

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ sauna 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ 3 teniso kortai (su tartano 
danga)

 ♦ burlenčių sportas (su licencija, 
už užstatą)

 ♦ diskoteka 
 ♦ boulingas (4 takeliai)*
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 17 km iki Kemero miesto, apie 2 km iki 
Tekirovos gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
du sujungti 3-jų aukštų (A blokas) ir 7-ių aukštų (B 
blokas), pagrindinis pastatas ir 2-jų bei 3-jų aukštų 
Garden tipo vasarnamiai, dešimt 2-jų aukštų vilų. 
A korpuse yra 144 deluxe Room, 2 dviejų kambarių 
deluxe Family Suite, 4 vieno kambario Superior Room, 
2 trijų kambarių King Suite tipų numeriai. B korpuse 
yra 338 Standard Room, 2 dviejų kambarių Suite, 14 
dviejų kambarių Family Suite tipų numerių. Garden 
tipo vasarnamiuose yra 40 dviejų kambarių Grand 
deluxe pool Room, 94 dviejų kambarių Family Garden 
Suite, 100 dviejų aukštų duplex pool Suite tipų 
numerių. Vilose yra 26 dviejų aukštų Executive, 
4 dviejų aukštų Special tipų vilos.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.premiumtekirova.rixos.com
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RIxOS SuNGATE
Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ elektromobilis 
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ interneto kavinė 
 ♦ 19 konferencijų salių (iki     
6 000 asm.)

 ♦ 10 baseinų
 ♦ SpA centras
 ♦ vandens pramogų parkas 
(11 kalnelių)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 20 barų
 ♦ belaidis internetas (356 
kB/s)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ 3 restoranai
 ♦ kino salė
 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ pirtis (komplekse šalia „Terrace House“, 
pagrindinio pastato SPA centre*)

 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ 5 teniso kortai (4 su tartano danga, 1 su 
sintetine danga)

 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ turkiška pirtis (komplekse šalia „Terrace 
House“, pagrindinio pastato SPA centre*)

 ♦ krepšinis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ tinklinis 
 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis (2 laukai)
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka (naktiniame klube)
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna (komplekse šalia „Terrace House“, 
pagrindinio pastato SPA centre*)

*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 pastatai „Terrace 
House“, 2-jų aukštų šeimyninis pastatas „Lake House“ 
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 jacuzzi 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), taip pat yra King Suite, 
Grand King Suite tipo numeriai. „Terrace House“ tipo pastate yra 
67 Terrace tipo šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 58 kv. m). 
„Lake House“ 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), 
taip pat yra deluxe Grand Villas, deluxe Suite, deluxe jacuzzi, deluxe, 
presidential Villa tipų numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas (valytas 
smėlis / smulkus žvyras), yra pirsai (svečiams, gyvenantiems 
deluxe zonoje, nemokamai, kitiems svečiams už papildomą 
mokestį), nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rixos.com

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ Wi-Fi (356 kB/s, 10 MB/s*)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

Vaikams:
 ♦ nedidelis zoologijos sodas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–13 metų)
 ♦ restoranas
 ♦ vežimėlis*
 ♦ kūdikio lopšelis
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BARuT KEMER 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

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

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ balkonas / prancūziškas balkonas
 ♦ vonia
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių aptarnavimas visą parą

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis
 ♦ elektroninė auklė 
 ♦ buteliukų šildytuvas 
 ♦ puodas 
 ♦ kūdikių vonelė 
 ♦ vaikiška kėdutė 
 ♦ lovelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 5 a la carte restoranai (jūros 
gėrybių, japonų – būtina 
išankstinė registracija; 
meksikiečių, libaniečių, kinų, 
italų, fondiu, barbekiu – būtina 
išankstinė registracija*)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai (1 su dirbtine 
banga)

 ♦ restoranas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ kino salė
 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 10 iki 
1 000 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ aerobika 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (su žolės danga)
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ petankė 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ boulingas* (2 takeliai) 

  
*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Antalijos oro 
uosto, Kemero mieste, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, pakutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. 6-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 343 Standard Room tipo numeriai 
(balkonai ne visuose numeriuose, maks. 2+2 asm., 
25–28 kv. m), iš jų 5 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, 14 dviejų kambarių deluxe Suite tipo 
numerių (prieškambaris, miegamasis su durimis, 
vonios kambarys su dušu ir sūkurine vonia, 
maks. 4 asm., 73–86 kv. m), 24 dviejų aukštų 
attic Family Room tipo numeriai (numeriai 
viršutiniuose aukštuose, kiekviename numerio 
aukšte po miegamajį, 2 vonios kambariai, 
2 televizoriai, maks. 2+2 asm., 48 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.baruthotels.com
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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CRySTAl AuRA BEACH 
RESORT & SPA 

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, 
italų, žuvies – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
viename restorane)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ katamaranas* (su licencija)
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso kortas (su žemės danga)
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ masažas* 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis  

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 54 km iki Antalijos 
oro uosto, Kemero mieste, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro du 4-ių aukštų pagrindiniai 
pastatai ir trylika 3-jų aukštų vasarnamių, 
kuriuose yra 396 Standard Room tipo 
numeriai (iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, maks. 3 asm., 24 kv. m), 24 dviejų 
kambarių Family Room tipo numeriai (2 atskiri 
miegamieji, maks. 4 asm., 38 kv. m), 44 Bunk 
Bed Room tipo numeriai (miegamasis su 
dviaukšte lova, 3 asm., 24 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.crystalhotels.com.tr 

Numeriuose:
 ♦ mini baras (vandeniu ir gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga ir 
plytelės

 ♦ seifas numeryje
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)

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

Ke
m

er
as

32 33



CRySTAl DE luxE RESORT & SPA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, 
turkų, meksikiečių – būtina 
išankstinė rezervacija, 
viešnagės metu galima 
nemokamai aplankyti vieną 
restoraną vieną kartą)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 300 
asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ kino salė
 ♦ 6 barai
 ♦ restoranas
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Antalijos oro 
uosto, Kemero miesto centre, antroje linijoje, 
apie 75 m iki paplūdimio (per kelią). 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 309 
Standard Room tipo  numeriai (90 % numerių su 
vaizdu į jūrą, maks. 3 asm., 27 kv. m), 41 dviejų 
kambarių Family Room tipo numeris (2 atskiri 
miegamieji, 2 televizoriai, maks. 4 asm., 
40 kv. m), 3 trijų kambarių Sultan Suite tipo 
numeriai (prieškambaris, 2 atskiri miegamieji, 
2 vonios kambariai, 3 televizoriai, maks. 6 asm., 
75 kv. m), 3 dviejų kambarių pasha Suite tipo 
numeriai (prieškambaris, atskiras miegamasis, 
2 televizoriai, maks. 4 asm., 55 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra 
nemokamas baras, skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr 
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CRySTAl FlORA 
BEACH RESORT

Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1/5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 5 a la carte restoranai (jūros 
gėrybių, osmanų, meksikiečių, 
Viduržemio jūros regiono, 
barbekiu – būtina išankstinė 
rezervacija, vaikai iki 7 metų 
neįleidžiami, viešnagės metu 
nemokamai galima aplankyti 
vieną restoraną)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 baseinai

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis 
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 17 km iki Kemero miesto centro, Beldibio 
miestelyje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, bendra teritorija 
53 000 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutis yra sudarytas iš trisdešimt aštuonių  3-jų 
aukštų  ir keturių 2-jų aukštų vasarnamių, kuriuose 
yra 417 Standard Room tipo numerių (iš jų 6 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, maks. 3 asm., 
21–26 kv. m), 103 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (2 atskiri miegamieji, maks. 4 asm., 37 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra 3 pirsai, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (vandeniu ir gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas (26 numeriai su terasa)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ auklė*
 ♦ vežimėlis*
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AKKA AlINDA HOTEl
Ultra 
viskas 
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Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – parketas
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 
60 iki 300 asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 a la carte restoranai 
(žuvies, prancūzų, būtina 
išankstinė registracija*)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 2 teniso kortai (su tartano danga)
 ♦ sauna 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ 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 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas, du 3-jų aukštų ir keturi 2-jų aukštų 
pastatai. pagrindiniame pastate yra 202 Standart Main 
Building tipo numeriai (maks. 3 asm. 22–25 kv. m), 
15 dviejų kambarių Family Room tipo numerių  (2 miegamieji, 
maks. 3+1 asm., 32–36 kv. m), 2 trijų kambarių King Suite 
tipo numeriai (svetainė, 2 miegamieji su durimis, 2 vonios 
kambariai, terasa, maks. 4 asm., 110 kv. m). „Anex“ pastate 
yra 72 Standart Side Blok tipo numeriai (maks. 3 asm. 
22–25 kv. m, atnaujinti 2014 metais), 12 apart Standart tipo 
numerių (maks. 3 asm. 24 kv. m, atnaujinti 2011 metais), 
42 Comfort Standart tipo numeriai (maks. 3 asm. 
28–32 kv. m, atnaujinti 2014 metais), 49 dviejų aukštų 
duplex Family Room tipo numeriai (kiekviename aukšte 
miegamasis, maks. 4 asm., 40 kv. m, atnaujinti 
2014 metais), 15 dviejų kambarių Comfort Family Room 
tipo numeriai (2 miegamieji, 2 vonios kambariai, 
atnaujinti 2014 metais, maks. 4 asm., 32–36 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
yra pirsas, nemokamas baras, skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.akkahotels.com
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AKKA ANTEDON HOTEl
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 barai
 ♦ kino salė
 ♦ kirpykla
 ♦ 10 konferencijų salių (nuo 15 
iki 1 000 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai (turkų, 
italų, žuvies, tarptautinis – 
būtina išankstinė registracija*)

 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas (ir 
konferencijų salėse)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ interneto kavinė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta 
danga)

 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ diskoteka 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 41 km iki Antalijos oro uosto, apie 15 km 
iki Kemero miesto centro, Beldibio gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, 2013 metais atnaujintas. 
Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pagrindinis pastatas, 4-ių aukštų 
„Family“ korpusas bei 7 vilos. Pagrindiniame pastate yra 330 
Standard Room tipo numerių (maks. 3+1 asm., 30–42 kv. m), iš jų 5 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia (28 kv. m), 76 dviejų aukštų 
duplex Family Room tipo numeriai (kiekviename aukšte miegamasis, 
2 vonios kambariai, maks. 4 asm., 52–63 kv. m), 10 dviejų aukštų 
duplex Suite tipo numerių (maks. 4 asm., 61–98 kv. m), 10 vieno 
kambario Superior Room tipo numerių (dvigulė lova, darbo stalas, 
individualus oro kondicionierius, maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 4 dviejų 
kambarių junior Suite tipo numeriai (svetainė, atskiras miegamasis, 
maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 2 dviejų kambarių King Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainė, darbo stalas, virtuvė, atskiras 
miegamasis, sauna, sūkurinė vonia terasoje ir vonioje, 2 WC, terasa 
126 kv. m, maks. 3 asm., 278 kv. m). „Family“ korpuse yra 68 dviejų 
kambarių Family Room tipo numeriai (uždaras miegamasis, 
maks. 4 asm., 40–52 kv. m). Yra 2 vieno aukšto Villa Saphire tipo 
vilos (maks. 9 asm., 210 kv. m), 5 dviejų aukštų Villa Ruby tipo vilos 
(maks. 4+1 asm., 135 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, yra 
pirsas, nemokamas baras, skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai, palapinės už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.akkahotels.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vežimėlis už užstatą
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MARTI MyRA HOTEl
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu 
ir gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – marmuras ir 
kiliminė danga

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė*
 ♦ nedidelis zoologijos sodas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų,  
darbo su kompiuteriu 
pamokos – 5–14 metų)

 ♦ vežimėlis už užstatą (ribotas 
skaičius)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas (7 skyriai)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas (iki         
256 kB/s)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 6 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų, 
jūros gėrybių, Tolimųjų 
Rytų, italų ir tarptautinės 
virtuvės – būtina išankstinė 
registracija)

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ petankė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ krepšinis 
 ♦ 2 saunos 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ 3 teniso kortai (su kvarcine danga)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ smiginis 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ diskoteka 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Antalijos oro uosto, apie 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 Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 36 kv. m), 
iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 42 dviejų kambarių 
Superior Family Room tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 44 kv. m), 
119 vieno kambario Superior deluxe Room tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 36 kv. m), 45 dviejų kambarių Superior deluxe 
Family Room tipo numeriai (2 atskiri miegamieji, dušo kabina, maks. 
4+1 asm., 44 kv. m), 19 dviejų aukštų Superior deluxe duplex Room 
tipo numeriai (kiekviename aukšte miegamasis, maks. 4+1 asm., 
50 kv. m), 4 trijų kambarių premium Suite  tipo numeriai (svetainė su 
amerikietiško tipo virtuve, židinys, 2 vonios kambariai, 2 miegamieji, 
maks. 4+2 asm., 180 kv. m), dviejų kambarių premium Honeymoon 
Suite tipo numeris (svetainė su amerikietiško tipo virtuve, židinys, 
atskiras miegamasis, vonios kambarys, drabužinė, maks., 2 asm., 
180 kv. m), trijų kambarių presidental Suite tipo numeris (svetainė, 
židinys, virtuvė, 2 atskiri miegamieji, 2 vonios kambariai, 
maks. 4+2 asm., 320 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
yra pirsas, platforma, nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.marti.com.tr
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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MIRADA DEl MAR HOTEl
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 6 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas (ir 
konferencijų salėse)

 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 14 konferencijų salių (nuo 30 
iki 800 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 a la carte restoranai 
(turkų, italų, žuvies – būtina 
išankstinė registracija*)

 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika (2 kartus per savaitę)
 ♦ mini golfas 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 7 teniso kortai* (tik rezervavus)
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso inventorius*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 9 km iki Kemero miesto, Goiniuko 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių ir 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 522 
Standard Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
26–32 kv. m), iš jų 4 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 12 dviejų kambarių Family 
Room tipo numerių (2 atskiri miegamieji, maks. 
4 asm., 48 kv. m), 4 dviejų kambarių Suite tipo 
numeriai (prieškambaris, atskiras miegamasis, 
su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 
3 dviejų kambarių King Suite tipo numeriai 
(prieškambaris, atskiras miegamasis, su vaizdu 
į jūrą,maks. 2 asm., 100–132 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, akmenukų, 
įėjimas į jūrą su stambiu žvyru, yra pirsas, 
nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.miradahotels.com

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas (vakarienės metu)
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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SENTIDO PAlMET BEACH RESORT
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras 
 ♦ grindys – laminatas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 3 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Antalijos oro uosto, 
500 m iki Kemero miesto centro, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Bendras 
teritorijos plotas 30 000 kv. m. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
131 Standard Room tipo numeris (maks. 3 asm., 
24 kv. m), 14 Standard Bunk Bed tipo numerių 
(dviaukštė lova, maks. 2+2 asm., 24 kv. m), 12 
dviejų kambarių Family Bunk Bed tipo numerių 
(2 miegamieji su durimis, dviaukštė lova, maks. 
2+2 asm., 35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra pirsas, 
nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.palmethotel.com
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lIMAK lIMRA HOTEl & RESORT

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kino salė
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies – būtina išankstinė 
registracija; kinų, barbekiu, 
italų – būtina išankstinė 
registracija*)

 ♦ 4 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 10 konferencijų salių (nuo 30 
iki 2 000 asm.)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 8 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Antalijos oro uosto, 
apie 8 km iki Kemero miesto, Kirišo gyvenvietėje, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT pastatytas 
1998 metais, LIMAK LIMRA pARK HOTEL pastatytas 
2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro 7-ių aukštų pagrindinis pastatas, 3-jų 
aukštų „Arycanda“ pastatas, penki 3-jų aukštų „Fame 
Garden“ pastatai ir du 3-jų aukštų LIMAK LIMRA PARK 
pastatai. LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT pastatuose 
yra: 589 Standard Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
25–32 kv. m), 52 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (2 atskiri miegamieji, 2 vonios kambariai, 
2 televizoriai, maks. 4 asm., 32 kv. m), 37 vieno kambario 
jacuzzi Suite tipo numeriai (sūkurinė vonia terasoje, 
maks. 2+2 asm., 34 kv. m). LIMAK LIMRA PARK 
pastatuose yra 130 Standard Room tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 22 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
yra pirsas, nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.limakhotels.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi papildoma 
kasdien)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis*
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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CluB MARCO POlO
Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1 

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ dušas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai – 
atvykimo dieną, vandeniu papildoma)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ kavos / arbatos rinkinys

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 200 
iki 500 asm.)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 7 a la carte restoranai (turkų, 
italų, meksikiečių, Tolimųjų 
Rytų, jūros gėrybių – imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ restoranas
 ♦ 8 barai
 ♦ belaidis internetas* (ir šalia 
baseino)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ skvošas (2 teniso kortai)
 ♦ pirtis 
 ♦ 8 teniso kortai (2 su kieta, 6 su 
sintetine danga)

 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ video žaidimai*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos oro uosto, 
10 km iki Kemero miesto, Čamjuvos gyvenvietėje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 2-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų bei 
3-ų aukštų vasarnamiai. 391 standartinis numeris 
(maks. 2+1 asm., 23 kv. m), iš jų 6 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, 82 dviejų kambarių 
šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 35 kv. m),  
41 dviejų lygių duplex tipo numeris (maks. 4 asm., 
43 kv. m), 8 trijų kambarių Suite tipo numeriai 
(maks. 5 asm., 70 kv. m), 8 Superior tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 31 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.marcopolo.com.tr 
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MAJESTy CluB lA MER 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 15 iki 
180 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 4 a la carte restoranai (italų, 
žuvies, turkų – būtina 
išankstinė rezervacija, 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 1 
kartą)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ SpA centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga, 
dieną)

 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ biliardas*
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ teniso korto apšvietimas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 46 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 6 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 Standard 
Room tipo numerių (maks. 3 asm., 24 kv. m) iš 
jų 3 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 34 
vieno kambario Family Room numeriai (dviaukštė 
lova vaikams, 2 televizoriai, maks. 3+1 asm., 
31 kv. m), 6 dviejų kambarių Suite tipo numeriai 
(prieškambaris, atskiras miegamasis, 2 televizoriai, 
maks. 3+2 asm., 30–40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.majesty.com.tr 

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai – 
atvykimo dieną, vandeniu ir 
sultimis papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
laminatas

 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
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MAJESTy CluB lA MER ART
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
(pagrindiniame pastate), 
keraminės plytelės (Bungalow)

 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(pagrindiniame pastate)

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(Bungalow)

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

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

 ♦ restoranas
 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 barai
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 25 
iki 400 asm.)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 baseinai

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 3 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ sauna 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 46 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 6 km iki Kemero miesto centro, 
Goiniuko gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 4-ių aukštų pagrindinis pastatas bei 
keturiolika 2-jų aukštų vasarnamių. 
pagrindiniame pastate yra 174 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 16–23 kv. m), 80 Standard 
Room Without Balcony tipo numerių (maks. 3 asm., 
16–23 kv. m), 27 vieno kambario junior Suite tipo 
numeriai (8 numeriai be balkono, maks. 3+1 asm., 
29 kv. m). Vasarnamiuose yra 112 Bungalow tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 18–23 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.majesty.com.tr
Ekonominė klasė 
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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MAJESTy MIRAGE PARK RESORT
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SpA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 a la carte restoranai (žuvies, 
Lotynų Amerikos, italų, turkų – 
būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
viename restorane 1 kartą)

 ♦ kirpykla
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 10 konferencijų salių (nuo 10 iki 
1 500 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 7 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas (ir 
konferencijų salėse)

 ♦ dietinis meniu

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ katamaranas* (su licencija)
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 5 teniso kortai (su kvarcine ir kieta 
danga)

 ♦ mini golfas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)

* 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, kuriuose yra: 490 Standard Room tipo 
numerių (maks. 3 asm., 26 kv. m) iš jų 4 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, 16 dviejų kambarių 
Suite tipo numerių (svetainė ir miegamasis atskirti 
durimis, 2 TV, maks. 3+2 asm., 62 kv. m), 16 vieno 
kambario junior Suite tipo numerių (prieškambaris, 
miegamasis, atskyrimas širma, maks. 3+2 asm., 
57 kv. m), 4 trijų kambarių Garden Suite tipo 
numeriai (svetainė su amerikietiška virtuve, 
2 miegamieji atskirti durimis, maks. 4+2 asm., 
145 kv. m), 2 keturių kambarių Garden Suite Room 
tipo numeriai (svetainė su amerikietiška virtuve, 3 
miegamieji su durimis, maks. 6+2 asm., 189 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.majesty.com.tr

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius (dirba 
tam tikromis valandomis)

 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vanduo, gaivieji gėrimai, 
alus – atvykimo dieną)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ 3 vaikų klubai
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.44 45



DAIMA BIZ RESORT

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – granitas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai 
ir alus – atvykus, vandeniu 
papildoma kasdien)

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ paauglių klubas
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis*
 ♦ elektroninė auklė*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 a la carte restoranai (tradiciniai 
turkų restoranai, būtina 
išankstinė registracija, imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 5 barai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ SpA centras
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 50 iki 
800 asm.)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas (dirba tik 
žiemos sezono metu)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ vandens pramogų parkas (7 
kalneliai)

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas (su kieta danga) 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 62 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 7 km iki Kemero miesto, Kirišo 
gyvenvietėje, apie 100 m iki paplūdimio (per kelią, 
yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro keturi 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 
231 Standard Room tipo numeris (maks. 3 asm., 
29 kv. m), iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms su 
negalia, 85 Large Standard Room tipo numeriai 
(kambarys, atskirtas širma, dvigulė lova, 2 
vienvietės lovos, maks. 4 asm., 35 kv. m), 
34 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai 
(2 atskiri miegamieji, maks. 4 asm., 58 kv. m), 
2 dviejų kambarių Captain Suite tipo numeriai 
(prieškambaris, 2 atskiri miegamieji, 2 vonios 
kambariai, maks. 4+1 asm., 89 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.daimahotels.com
Ekonominė klasė

Ultra
viskas 
įskaičiuota5
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DAIMA RESORT 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (dirba tik 
žiemos sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kino salė
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 a la carte restoranai 
(tradiciniai turkų restoranai, 
būtina išankstinė registracija, 
imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ 4 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens pramogų parkas (7 
kalneliai)

 ♦ 5 barai
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 50 iki 
700 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ petankė 
 ♦ pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ futbolo aikštė
 ♦ mini golfas 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 62 km iki Antalijos oro uosto, 
7 km iki Kemero miesto, Kirišo gyvenvietėje,100 m 
iki paplūdimio (per kelią, yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
trys 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 210 Standard 
Room tipo numerių (maks. 3 asm., 28 kv. m), iš jų 3 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 55 Standard 
plus tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 32 kv. m), 22 
dviejų kambarių Family Room tipo numeriai (2 atskiri 
miegamieji, maks. 4 asm., 55 kv. m), 17 Large 
Standard Room tipo numerių (kambarys atskirtas 
širma, dvigulė lova, 2 vienvietės lovos, maks 4 asm., 
34 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.daimahotels.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai ir alus – 
atvykimo proga, vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ auklė*
 ♦ paauglių klubas
 ♦ 3 baseinai
 ♦ vaikų klubas (4–7 metų)
 ♦ paauglių klubas (8–12 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ elektroninė auklė*
 ♦ vežimėlis*

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.46 47
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ARMAS RESORT

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

 ♦ aptarnavimas numeriuose*

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ turkiškas a la carte restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 iki 
160 asm)  

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 1 km iki Kemero, apie 400 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metias. Viešbutį sudaro 
vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra: 24 
Ecoroom tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 
161 Standard Room tipo numeris (maks. 3+1 asm., 
24 kv. m), 30 Family Room tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.armashotels.com

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.46 47Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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CluB BORAN MARE BEACH

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ interneto kavinė *
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (70 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ banglenčių sportas 
 ♦ sauna 
 ♦ diskoteka 
 ♦ smiginis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens slidės*
 ♦ video žaidimai*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Kemero, 
Goiniuko gyvenvietėje, ant jūros kranto. Apie 45 
km iki Antalijos oro uosto, apie 35 km iki Antalijos 
centro.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1994 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. Bendra teritorija 
22 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų ir 
dvidešimt du 2-jų aukštų vasarnamiai. Viešbutyje 
yra 193 numeriai: Standart Room tipo numeriai 
(iš viso 168 numeriai, maks. 2+1 asm., 20 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (iš viso 25 numeriai, 
maks. 4+2 asm., 40 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.clubmarebeach.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (4-12 m.)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*

HV-1 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuotaHV-1
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l`OCEANICA 
BEACH RESORT HOTEl

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas*
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (1,5 l vandens 
papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (3–12 metų)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ meniu
 ♦ vežimėlis*
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 vandens kalneliai (tik 
pagrindinio pastato svečiams)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 7 barai (5 pagrindiniame pastate, 
2 „Annex“ korpuse)

 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų – 
būtina išankstinė registracija*)

 ♦ 2 restoranai (vienas 
pagrindiniame pastate ir vienas 
„Annex“ korpuse)

 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 120 iki 
150 asm.)

 ♦ SpA centras

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Antalijos oro uosto, 
apie 5 km iki Kemero miesto, Čamjuvos gyvenvietėje, 
atstumas iki nuosavo paplūdimio (per kelią): nuo 
pagrindinio pastato – apie 50 m, nuo „Annex“ 
pastato – apie 80 m, nuo „Villa“ pastato – apie 800 m. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų 
pagrindinis pastatas, 4-ių aukštų „Annex“ pastatas ir 
šešios 2-jų aukštų vilos. Pagrindiniame pastate yra 203 
Standard Room tipo numeriai (iš jų 2 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, maks. 2+2 asm., 25–30 kv. m), 
15 dviejų kambarių Family Room tipo numerių 
(2 miegamieji, maks. 3+1 asm., 35–43 kv. m). „Annex“ 
pastate yra 110 Standard tipo numerių (1 numeris 
pritaikytas žmonėms su negalia, maks. 2+1 asm., 
20–25 kv. m). Taip pat yra 6 dviejų aukštų vilos (pirmame 
aukšte: atviras baseinas ir sodas, svetainė, vonios 
kambarys, virtuvė; antrame aukšte: 3 atskiri miegamieji, 
3 vonios kambariai, maks. 6 asm., 180 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra platforma, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.loceanicahotel.com

Viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.48 49Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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SIMENA SuN CluB

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 9 barai 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ konferencijų salė (iki 350 
asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai 
(Anatolijos, jūros 
gėrybių, italų – iš anksto 
užsiregistravus, savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai aplankyti vieną 
restoraną; sušių* – iš anksto 
užsirašius)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius (už 
užstatą)

 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ 2 teniso kortai (su betono 
danga)

 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens sporto priemonės *
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Antalijos oro uosto, 
7 km iki Kemero centro, Čamjuvos miestelyje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
aštuoniasdešimt penki 2-jų ir 3-jų aukštų vasarnamiai 
ir „Select“ kompleksas, kuriuose 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 tipų numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra 2 pirsai, nemokamas baras (iki 18.00), 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.simenasunclub.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis*

HV-1 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1
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SIMENA HOTEl 
& VIllAGE

Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1/5

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.5  HV-1/

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ a la carte restoranas (3 
virtuvių patiekalai: turkų, 
italų, žuvies)

 ♦ 4 barai
 ♦ 3 atviri baseinai  
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai  
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla 
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių valymo paslaugos 
 ♦ 3 konferencijų salės (25–320 
asm.) 

 ♦ bevielis internetas 
(registratūroje) *

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ 7 teniso kortai su kieta danga
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ interneto kavinė
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ nardymas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Antalijos oro uosto, 
apie 10 km iki Kemero centro, Čamjuvos gyvenvietėje, 
apie 150 m iki paplūdimio (SIMENA HOTEL), ir 350 iki 
paplūdimio (SIMENA vILLAS), per kelią.
VIEŠBUTIS: SIMENA HOTEL pastatytas 1999 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. SIMENA 
VILLAS pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pagrindinis pastatas SIMENA HOTEL ir 
penkiasdešimt keturios 2-jų aukštų vilos, kuriose yra: 
107 Hotel Room tipo numerių, 150 Club Room tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 30–40 kv. m), 16 Garden 
Room tipo numerių, 10 Garden Suite tipo numerių,10 
Family Suite tipo numerių, 22 Superior Standard Room 
tipo numeriai, 5 Superior Triple Room tipo numeriai, 
3 Superior junior Suite Room tipo numeriai, 3 Superior 
Family tipo numeriai, 5 dviejų aukštų vilos Type 1, 21 
dviejų aukštų Vila Type 2 numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, nemokamas 
nuvežimas iki paplūdimio kas 30 min. Yra pirsas, yra 
baras paplūdimyje. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluošluočiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas
INTERNETO SVETAINĖ 
www.simenahotels.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ vonia (SIMENA HOTEL)
 ♦ dušas arba vonia (SIMENA 
VILLAS) 

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(SIMENA HOTEL) 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(SIMENA VILLAS) 

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (SIMENA HOTEL – 
numeryje, SIMENA VILLAS – 
registratūroje)

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ internetas (SIMENA HOTEL) 

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų) 
 ♦ auklė* 

50 51Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



CluB HOTEl BElPINAR 

KEMER DREAM HOTEl

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ mini baras (geriamuoju ir mineraliniu 
vandeniu papildoma kasdien)

 ♦ vonia (Family Room)
 ♦ dušas (Standard Room) 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ 2 baseinai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ gydytojo iškvietimas

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

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per 
savaitę)

 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas (su dirbtinės 
žolės danga) 

* Už papildomą mokestį.

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

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose* (00.00-
07.00)

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
nemokamai)

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga, keraminės 
plytelės arba laminatas)

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atrakcionų parkas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų, 
Viduržemio jūros regiono, imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

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 310 standartinių numerių (maks. 3+1 asm., 
21 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belpinar.com 

Ultra
viskas 
įskaičiuota4
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.52 53



GOlDEN lOTuS

GRAND MIR`AMOR HOTEl

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną 
vanduo nemokamai)

 ♦ balkonas
 ♦ grindys – laminatas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 3 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per 
savaitę)

 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas* 

* Už papildomą mokestį.

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 62 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 7 km iki Kemero miesto, Kirišo 
gyvenvietėje, apie 250 m iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: korpusas A pastatytas 2011 metais, 
korpusai B ir C – 2013 metais. Viešbutis paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
du 4-ių aukštų ir vienas 6-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra 314 Standard Room tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 20–26 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra nemokamas 
baras, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandmiramorhotel.com

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

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vanduo ir gaivieji 
gėrimai atvykimo dieną)

 ♦ seifas numeryje*
 ♦ oro kondicionierius (centrinis 
arba individualus)

 ♦ Wi-Fi

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 100 
asm.)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu)

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Antalijos 
oro uosto, Kemero mieste, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio 
pastate yra 124 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 18–25 kv. m), 6 dviejų kambarių 
Family Room tipo numeriai (prieškambaris, 
atskiras miegamasis, maks. 4+1 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra pirsas, 
baras už papildomą mokestį, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai (prieplaukoje už papildomą 
mokestį), paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.goldenlotushotel.com 

Viskas 
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.52 53Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



STEllA HOTEl 

ASTORIA KEMER

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (vanduo atvykimo dieną 
nemokamai)

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ baseinas

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

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

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika (vieną kartą 
per savaitę)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Antalijos oro 
uosto, Kemero miesto centre, apie 300 m iki 
paplūdimio (per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 4-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 78 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 20–24 
kv. m), iš jų vienas numeris pritaikytas 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, baras už 
papildomą mokestį, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.astoriahotels.info

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

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

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

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

Ke
m

er
as

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.54 55



SElCuKHAN HOTEl

AMBASSADOR HOTEl

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose* 
(08.00–24.00)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras* (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, riešutais, šokoladu, 
traškučiais papildomas kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas* 
(tarptautinė virtuvė, būtina 
išankstinė rezervacija)

 ♦ 2 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 baseinai

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(miesto paplūdimio teritorijoje)

 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ pirtis*
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė  

* Už papildomą mokestį.

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Antalijos oro 
uosto, Kemero mieste, apie 50 m iki paplūdimio 
(per kelią). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
trys 3-jų aukštų ir du 4-ių aukštų  pastatai, 
kuriuose yra 201 Standard Room tipo numeris 
(maks. 2+2 asm., 25 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, baras už 
papildomą mokestį, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ambassadorhotels.com

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia
 ♦ mini baras
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 vandens kalneliai

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro uosto, 
15 km iki Kemero kurorto, Beldibio gyvenvietėje, 
200 m iki nuosavo paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. Bendras plotas 
12 500 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 197 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 22 kv. m), 20 vieno 
kambario Family Room (maks. 2+2 asm., 25 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.selcukhan.com.tr  

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

Ke
m

er
as

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.54 55Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



lARISSA SulTAN'S BEACH HOTEl

SEA Gull HOTEl

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas (1 kambarys be 
balkono)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vežimėlis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranas* (3 virtuvės: 
turkų, žuvies, italų, iš anksto 
užsiregistravus)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas viešosiose vietose
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)
 ♦ uždaras basienas

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per 
savaitę)

 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas*

*Už papildomą mokestį

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 10 km iki Kemero miesto, Beldibio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1995 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra: 130 Standard Room 
tipo numerių (maks. 3 asm., 18–20 kv. m), 
iš jų 1 numeris pritaikytas žmonėms su negalia, 
10 vieno kambario Family Room tipo numerių 
(2 atskiri miegamieji arba 1 didelis kambarys, 
maks. 3+1 asm., 35 kv. m).
Paplūdimys: nuosavas, žvyro, yra pirsas, skėčiai, 
gultai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai, čiužiniai 
už papildomą mokestį.
Prie baseino: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai, čiužiniai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.seagullhotel.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ plaukų džiovintuvas:
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 110 asm.)
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 10 km iki Kemero miesto, Čamjuvos 
gyvenvietėje, apie 100 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro du 4-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 128 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 22 kv. m) iš jų 2 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokamas baras paplūdimyje, skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.larissahotels.com/ru/oteller/
larissa-sultan-beach.html
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

Ke
m

er
as

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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MATIATE HOTEl

KONAR & DORuK HOTEl

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis  

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Antalijos oro 
uosto, Kemero miesto centre, apie 250 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro 
keturi 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 113 
Standard Room tipo numerių (maks. 3 asm., 
15–20 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, baras už papildomą mokestį, skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.aciturizm.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
plytelės

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (3–12 metų)
 ♦ vežimėlis už užstatą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 barai

VIEŠBUČIO VIETA: apie 41 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 13 km iki Kemero, Beldibio 
gyvenvietėje, apie 250 m iki paplūdimio (per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Bendras plotas 
6 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 140 Standard Room tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 26 kv. m), 34 Eco Room 
tipo numeriai (cokoliniame aukšte, be balkono, 
maks. 2+2 asm., 17 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra nemokamas 
baras, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.matiatehotel.com

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota3

Ke
m

er
as

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

56 57Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortas

antalija
ATOSTOGOS MIESTO RITMu

Miestas, uostas ir kurortas – vienas didžiausių šalies miestų svetingai priima visus: ir gyventojus, ir 
atostogų atvykusius svečius. Čia, kaip ir kiekviename didmiestyje, dieną naktį verda intensyvus gyvenimas, 
lankytojų laukia didžiuliai prekybos centrai, spalvingi turgūs, jaukios kavinaitės, modernūs naktiniai klubai 

ir nesibaigiančios pramogos. Puikaus smėlio paplūdimiai – bene vienintelė ramybės oazė judriame mieste, 
todėl Antaliją renkasi aktyvų poilsį mėgstantys keliautojai.
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Oro uostas

Autobusų stotelė

Apsigyvenkite
Antalijoje apstu įvairaus lygio viešbučių – nuo ekonominės iki pačios aukščiausios klasės, 
todėl idealų poilsio variantą čia rasite nesunkiai. Renkantis viešbutį pravartu atkreipti 
dėmesį į vietą, kurioje jis įsikūręs. Pramogos ir pagrindinės miesto pasilinksminimo vietos 
ranka pasiekiamos iš Konjalti, Lara rajoną renkasi paplūdimio ir kokybiškų viešbučių gerbėjai, 
elitinis Kundu rajonas – ieškantiems išskirtinio komforto ir aukščiausio lygio aptarnavimo.

Sužinokite
Antaliją 159 m. pr. Kr. įkūrė Pergamo 
karalius Atalas II. Nuo 133 m. pr. Kr. 
miestas vis buvo užkariaujamas, vėl 
išlaisvinamas ir tik 1921 m. galutinai grįžo 
į turkų rankas. 

Paragaukite
• Paties skaniausio tik šiame regione 
gaminamo saldžiai kartaus apelsinų 
marmelado.
• Toros salotų, taip pavadintų dėl regione 
stūksančių Tauro kalnų. Unikalaus skonio 
šioms žalumynų salotoms suteikia granatų 
sirupas ir prinokusio vaisiaus sėklos.

Susipažinkite
Su povandeniniu pasauliu Antalijos 
akvariume. 12 000 kv. m kompleksas 
suskirstytas į 36 temines erdves, čia 
įrengtas ir ilgiausias Europoje – 131 m 
ilgio – povandeninis tunelis. 

Pamatykite
Įsikūrę jaukiame viešbutyje ir pasilepinę 
saulės voniomis, leiskitės į pirmąją pažintį 
su miestu. Išklyskite iš pagrindinių gatvių, 
senamiestyje išgerkite puodelį turkiškos 
kavos, suskaičiuokite laivus uoste, 
apžiūrėkite saulėje spindinčias mečetes, 
garsiuosius romėniškuosius Adriano 
vartus. Karštą dieną praleiskite prie 
Dudeno krioklių. 

Ke
m

er
as

An
ta

lij
os

 re
gi

on
as
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MARDAN PAlACE
Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 uždari baseinai (vienas 
su jūros vandeniu)*

 ♦ 17 konferencijų salių (nuo 
10 iki 35 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
viešosiose vietose

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai (vienas su 
jūros vandeniu, įrengtas 
kaip povandeninis rifas, 
apgyventas įvairiomis 
egzotiškomis žuvimis*)

 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė
 ♦ 11 barų (vienas iš jų dirba 
24 valandas)

 ♦ drabužių valymo 
paslaugos

 ♦ 2 banketų salės
 ♦ verslo centras
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ diskoteka (įėjimas 
nemokamas)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens sporto 
priemonės*

 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 2 teniso kortai (su tartano 
danga)

 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ skvošas 
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ treniruoklių salė 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Antalijos oro uosto, 25 km iki Antalijos 
miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro trys kompleksai 
ir 30 dviaukščių „Garden Suite“. „Anatolian Wing“ komplekse yra 25 
anatolian premium, 138 vieno kambario anatolian Superior, 38 vieno 
kambario Grand Hamam Suite, 19 dviejų lygių anatolian Grand deluxe 
duplex Type 1, 2 dviejų lygių anatolian Grand deluxe duplex Type 2, 1 dviejų 
kambarių anatolian presedental Suite, 2 dviejų kambarių anatolian Grand 
junior Suite tipų numeriai. „European Wing“ komplekse yra: 16 European 
premium, 138 vieno kambario European Superior, 25 dviejų kambarių 
European junior Suite, 1 dviejų kambarių European Grand junior Suite, 1 
dviejų lygių European Grand deluxe duplex Type 1, 19 dviejų lygių European 
Grand deluxe duplex Type 2, 1 dviejų kambarių European presidential Suite 
Type 1, 2 trijų kambarių European presidential Suite Type 2 tipų numeriai. 
„Dolmabahce Wing“ komplekse yra 16 dolmabahce premium, 16 vieno 
kambario dolmabahce deluxe Suite, 38 dviejų kambarių Executive Suite, 
16 dviejų kambarių dolmabahce junior Suite, 2 trijų kambarių Royal Suite 
tipų numeriai. „Garden Suite“ komplekse  yra 30 trijų kambarių Garden 
Suite tipo numerių. presidential Suite, Garden Suite, Royal Suite numerių 
svečiams visą parą suteikiamos liokajaus paslaugos. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mardanpalace.com

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – laminatas ir kilimas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, riešutais 
papildoma kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ nedidelis zoologijos sodas
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vežimėlis už užstatą
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DElPHIN IMPERIAl
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(24.00–06.00)

 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, riešutais, šokoladu 
papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ atrakcionų parkas (karuselė, 
mašinytės)

 ♦ vežimėlis už užstatą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 9 a la carte restoranai 
(tarptautinis, italų, graikų, 
prancūzų, Tolimųjų Rytų 
ir „Steak House“ – tik 
suaugusiems; osmanų ir 
žuvies – būtina išankstinė 
registracija, savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
viename restorane )

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

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

 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ autobusas iki miesto 
centro

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 
60 iki 650 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ aerobika 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine ir kieta 
danga)

 ♦ pirtis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Antalijos oro uosto, 
15 km iki Antalijos miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro 9-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 513 
Superior Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 35 
kv. m), 14 vieno kambario junior Suite tipo numerių 
(maks. 2 asm., 45 kv. m), 2 dviejų kambarių Suite 
tipo numeriai (svetainė, atskiras miegamasis, 
vonios kambarys, sūkurinė vonia, maks. 2 asm., 
58 kv. m), 38 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (2 atskiri miegamieji, 2 televizoriai, 
vonios kambarys, maks. 4+1 asm., 56 kv. m), 
21 vieno kambario Lagoon delphin Room tipo 
numeris (vienas bendras baseinas visiems šio 
tipo numeriams, maks. 3 asm., 36–40 kv. m). Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, palapinės, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.delphinhotel.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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DElPHIN PAlACE
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 60 
iki 650 asm.)

 ♦ 12 barų (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė
 ♦ 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
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 baseinai
 ♦ bankomatas

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

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 11 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 15 km iki Antalijos miesto, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. 9-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 493 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 28–32 kv. m), 40 dviejų 
kambarių Family Room tipo numerių (2 atskiri 
miegamieji, 2 televizoriai, maks. 4+1 asm., 
45 kv. m), 24 vieno kambario junior Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, sūkurinė vonia, terasa, 
maks. 3 asm., 36 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
palapinės, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.delphinpalace.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(24.00–06.00)

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

 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ atrakcionų parkas (karuselė, 
mašinytės)

 ♦ švediškas stalas
 ♦ vežimėlis už užstatą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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DElPHIN DIVA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ dušas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ individualus oro kondicionierius (tik Suite)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, alumi, 
riešutais, šokoladu papildoma kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose (24.00–06.00)
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ atrakcionų parkas (5 atrakcionai)
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ vežimėlis už užstatą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ kino salė
 ♦ 6 a la carte restoranai 
(japonų, meksikiečių, kinų, 
italų ir prancūzų – tik 
suaugusiems; žuvies, 
turkų – būtina išankstinė 
registracija, galima 
nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 
1 kartą)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 
20 iki 800 asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 11 barų (vienas iš jų dirba 
24 valandas)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 baseinai
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ 2 teniso kortai (su tartano ir sintetine 
danga)

 ♦ krepšinis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ boulingas* (4 takeliai)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Antalijos oro 
uosto, 15 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 387 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 26–30 kv. m), 58 
šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 asm., 
47 kv. m), 1 Honeymoon Suite tipo numeris 
(maks. 2 asm., 100 kv. m), 1 King Suite 
tipo numeris  (maks. 4 asm., 85 kv. m), 
1 presidental Suite tipo numeris 
(maks. 4 asm., 108 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus 
žvyro / akmenuotas, yra pirsas, 
nemokamas baras, palapinės, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.delphinhotel.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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BOTANIK ExCluSIVE 
RESORT lARA

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 4 a la carte restoranai (Azijos, 
turkų, italų – iš anksto 
užsiregistravus; žuvies*)

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 12 konferencijų salių (nuo 50 
iki 1 500 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kino salė
 ♦ uždaras baseinas (pusiau 
olimpinis, žiemos sezono 
metu)

 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 7 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas

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

*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 2014 metais. 
Viešbutį sudaro trys 8-ių ir vienas 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 280 Standard 
Room tipo numerių, 66 vieno kambario 
Superior Room tipo numeriai, 171 vieno 
kambario deluxe Superior Room tipo 
numeris, 12 trijų kambarių šeimyninių 
Family Suite tipo numerių, 2 trijų kambarių 
King Suite tipo numeriai. Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus 
žvyro / akmenuotas, yra nemokamas 
baras, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.delphinhotel.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas numeryje
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis už užstatą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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BARuT lARA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi (iki 1 GB nemokamai)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas numeryje
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ CD / DvD grotuvas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ uždaras baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ kino salė
 ♦ restoranas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ 8 a la carte restoranai 
(tarptautinis, Viduržemio 
jūros, žuvies, barbekiu, turkų – 
būtina išankstinė rezervacija, 
savaitinės viešnagės metu 
galima nemokamai aplankyti 
vieną restoraną)

 ♦ belaidis internetas
 ♦ SpA centras
 ♦ konferencijų salė (nuo 600 iki 
1 000 asm.)

 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu)

 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ bėgimo takelis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ skvošas 
 ♦ 3 teniso kortai (su tartano ir kieta 
danga)

 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ krepšinis  

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Antalijos oro uosto, 
apie 12 km iki Antalijos centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 10-ies 
aukštų pagrindinis pastatas ir penki 2-jų, 3-jų ir 4-ių 
aukštų „Annex“ pastatai. Pagrindiniame pastate 
yra: 161 Standard Room tipo numeris, 36 vieno 
kambario deluxe Sea View Room tipo numeriai, 16 
vieno kambario Corner Suite tipo numerių, 3 vieno 
kambario Whirlpool Suite tipo numeriai, 3 dviejų 
kambarių presidential Suite tipo numeriai, 1 trijų 
kambarių King Suite tipo numeriai, 4 vieno kambario 
penthouse Suite tipo numeriai. „Annex“ pastate yra: 
98 Standard Garden Room tipo numeriai, 24 Standard 
Land View Room tipo numeriai, 14 vieno kambario 
junior Suite tipo numerių, 56 dviejų kambarių Family 
Suite tipo numeriai, 25 dviejų kambarių Big Family 
Suite tipo numeriai, 22 dviejų kambarių Residence 
Room tipo numeriai. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra nemokamas 
baras, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.baruthotels.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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MIRAClE RESORT HOTEl

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (nuo 300 iki 
1 200 asm.)

 ♦ 4 a la carte restoranai (italų, turkų, 
žuvies, meksikiečių – imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ SpA centras
 ♦ 5 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ kino salė
 ♦ parduotuvės

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

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 15 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 11 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. 9-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 413 Standard 
Room tipo numerių (maks. 3+1 asm., 
28–34 kv. m), 12 Economy Room tipo numerių 
(be balkono, maks. 3+1 asm., 28–34 kv. m), 
122 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (tarpusavyje sujungti 2 standartiniai 
numeriai, 2 vonios kambariai, 2 balkonai, 
maks. 3+2 asm., 68 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
nemokamas baras, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.miracleotel.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, riešutais, šokoladu, traškučiais 
papildoma kasdien)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas numeryje
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Vaikams:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė*
 ♦ 3 vaikų klubai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vežimėlis (ribotas skaičius)

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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GRAND PARK lARA Viskas 
įskaičiuota5

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (italų, 
kinų ir turkų – iš anksto 
užsiregistravus*)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 7 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis 
 ♦ pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 14 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 16 km iki Antalijos miesto 
centro, apie 2 km iki miesto paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro septyni 9-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 328 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
22 kv. m), 320 dviejų kambarių Family 
deluxe tipo numerių (2 atskiri miegamieji, 
2 televizoriai, maks. 4 asm., 36 kv. m), 
240 trijų kambarių Family Elite tipo 
numeriai (svetainė, 2 atskiri miegamieji, 
2 televizoriai, maks. 6 asm., 50 kv.m). Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
nemokamas baras (nuo 10.00 iki 18.00), 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandparklara.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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ROyAl HOlIDAy PAlACE 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 a la carte restoranai (grilio, 
italų, meksikiečių, žuvies, 
Tolimųjų  Rytų – būtina išankstinė 
rezervacija, savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
aplankyti vieną restoraną 1 kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ banketų salė
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 10 barų
 ♦ SpA centras
 ♦ baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 20 iki 
400 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas*
 ♦ šokių pamokos
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 17 km iki Antalijos miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro 10-ies aukštų pastatas, kuriame yra: 
467 Superior Room tipo numeriai, 24 trijų 
kambarių deluxe Suite tipo numeriai, 47 dviejų 
aukštų duplex Family Room tipo numeriai, 8 dviejų 
kambarių junior Suite Room tipo numeriai, 
56 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai, 
1 dviejų aukštų King Suite tipo numeris. 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai (keitimas už papildomą mokestį). 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.royalholidaypalace.com
 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas numeryje
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi papildoma 
kasdien)

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ atrakcionų parkas („Fantastic 
Park“ – velnio ratas, karuselės, 
tramplinas, dirba nuo 04 15)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CluB HOTEl SERA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ grindys – kiliminė danga ir keraminės 
plytelės („Park Sera“)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas („Club“)
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ vonia („Elegance“, „Park Sera“)
 ♦ telefonas
 ♦ internetas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų, nuo 
gegužės iki spalio)

 ♦ atviras baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ kavinė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 barai
 ♦ 3 restoranai
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, 
mongolų, Viduržemio jūros 
regiono – būtina išankstinė 
registracija, savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
viename restorane 1 kartą )

 ♦ 3 vandens kalneliai 
(suaugusiems ir vaikams)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 13 konferencijų salių (nuo 30 
iki 480 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 9 km iki oro uosto, apie 
12 km iki Antalijos miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, bendra 
teritorija 40 000 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų „Club“ 
pastatas (arčiausiai jūros), 13-os aukštų „Elegance“ 
pastatas, du 4-ių ir 7-ių aukštų pastatai „Park 
Sera“. Iš viso yra 550 numerių. Club Building tipo 
numeriai: 140 Club Room tipo numerių, 10 dviejų 
kambarių Club Family Room tipo numerių. Elegance 
Building tipo numeriai: 257 Elegance Room tipo 
numeriai, 27 dviejų kambarių Elegance Family 
Room tipo numeriai, 3 dviejų kambarių deluxe Suite 
tipo numeriai, 3 trijų kambarių Superior Suite tipo 
numeriai, 1 trijų kambarių ottoman palace tipo 
numeris. „Park Sera“ pastate yra: 64 park Room 
tipo numeriai, 22 vieno kambario park Family Room 
tipo numeriai. 9 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra platforma, 
pirsas, nemokamas baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.clubhotelsera.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Jaunas, aktyvus ir modernus kurortas savo svečiams siūlo išskirtinį elitinį poilsį. Vešliuose pušynuose 
įsikūrę prabangūs, šiuolaikiški 5* viešbučiai, idealiai įkomponuoti į aplinką, čia pat įsikūrę aukštos klasės 
restoranai, barai, įrengtos sporto aikštelės, sukurtos idealios vandens sporto sąlygos. Todėl šį kurortą 

renkasi jauni, aktyvūs ir, žinoma, pasiturintys poilsiautojai.

belekas
NAuJA POIlSIO KONCEPCIJA

Kurortas

70 71



Aplankykite
• Antikinių Pergės ir Selgės miestų 
griuvėsius.

• 20 000 žiūrovų talpinantį Aspendos 
amfiteatrą, kuriame nuolat vyksta operos ir 
baleto festivaliai.

• 500 ha užimantį nacionalinį „Kopriuliu“ 
parką. Vaikštinėdami kvepiančiame 
eukaliptų ir kiparisų miške galbūt išvysite 
Beleko simbolį – pelėdą Tyto alba.

Pailsėkite
Unikalus mikroklimatas, ore tvyrantis 
pušynų aromatas, daugybė SPA ir 
talasoterapijos centrų, puikūs švelnaus 
smėlio paplūdimiai ir skaidri jūra – 
Belekas tiesiog sutvertas nuostabioms 
Jūsų atostogoms!

Kurortas aktyviems
Jei dar neradote širdžiai mielos sporto šakos, atostogaudami Beleke neabejotinai 
surasite savo aistrą. Mėgaudamiesi saule paplūdimyje galėsite išbandyti vandens 
slides, jėgos aitvarus, paburiuoti. Daugumoje viešbučių įrengtos tiek uždaros, 
tiek atviros sporto erdvės, krepšinio bei futbolo aikštelės, tamsiuoju paros metu 
apšviečiami teniso aikštynai, veikia tarptautinius standartus atitinkantis golfo klubas.
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RIxOS PREMIuM BElEK 
Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 12 barų (vienas iš jų dirba 
visą parą)

 ♦ restoranas
 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens pramogų parkas 
(13 kalnelių suaugusiems ir 
4 vaikams)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai
 ♦ verslo centras
 ♦ uždaras baseinas (su 3 
kalneliais)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 7 a la carte restoranai (italų, 
žuvies, barbekiu, prancūzų, 
osmanų, turkų – būtina 
išankstinė rezervacija; 
Azijos ir Libijos*)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 
30 iki 1 400 asm.)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ kalnų laipiojimo siena (12 metrų, 
olimpinis standartas)

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ aerobika 
 ♦ katamaranas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 10 teniso kortų (su kieta danga)
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ petankė 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis
 ♦ tinklinis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis 
 ♦ futbolo aikštė

*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 2014 metais. 
Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 605 
deluxe tipo numeriai, 10 šeimyninių Suite 
tipo numerių, 14 deluxe Suite tipo numerių, 
9 Superior Suite tipo numeriai, 1 Queen 
Suite tipo numeris, 1 Royal premium Suite 
tipo numeris. Numeriai aplink baseiną: 60 
pool Suite tipo numerių. Vilos: 28 Executive 
Villa tipo vilos su atskiru bendru baseinu, 
9 Superior Villa tipo vilos su privačiu 
baseinu sode. Rezidencijos: 1 paris 
Residence rezidencija, 1 pryamus Residence 
rezidencija, 1 Helen Residence rezidencija.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 3 
pirsai (vienas iš jų skirtas VIP svečiams), 
nemokamas baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, palapinės už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.premiumbelek.rixos.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga (Troy House – kiliminė 
danga ir keraminės plytelės, King Suite – kiliminė 
danga ir parketas)

 ♦ šlepetės
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, vasių pienu, 
alumi, traškučiais ir šokoladu papildoma kasdien)

 ♦ centrinis oro kondicionierius (pagrindiniame 
pastate)

 ♦ individualus oro kondicionierius (Truva House & 
Villas)

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas numeryje
 ♦ Wi-Fi, LAN internetas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ auklė* (2–4 metų vaikams pusvalandis pusryčių, 
pietų ir vakarienės metu „Rixy Club“ teritorijoje – 
nemokamas, kitu laiku – už papildomą mokestį)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ vežimėlis*

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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MAxx ROyAl BElEK 
GOlF RESORT

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (su 
individualiu valdymu)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ seifas numeryje
 ♦ CD / DvD grotuvas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ chalatas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, vynu, traškučiais, krekeriais, 
riešutais, šokoladu ir šokoladiniais 
vafliais papildoma kasdien)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 15 barų (vienas iš jų dirba 
21 valandą)

 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 6 a la carte restoranai 
(Viduržemio jūros regiono, 
Tolimųjų Rytų, žuvies ir 
graikų, turkų, restoranas 
„Bueno Steak“ – imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 7 baseinai (vienas iš jų 
su jūros vandeniu, vienas 
suaugusiems)

 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ vandens pramogų parkas 
(11 vandens kalnelių 
suaugusiems, 12 kalnelių 
vaikams)

 ♦ 23 konferencijų salės (nuo 
14 iki 1 914 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ 9 teniso kortai (4 su grunto ir 5 su tartano 
danga)

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

*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: atstatytas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas, keletas korpusų ir vilos. 
Pagrindiniame pastate yra: 70 Roof Suite tipo numerių 
(maks. 3+1 asm., 70 kv. m), 200 Suite tipo numerių 
(maks. 3+1 asm., 80 kv. m), 29 šeimyninių Suite tipo 
numerių (2 uždari miegamieji, maks. 5 asm., 100 kv. m), 
10 dviejų kambarių Laguna duplex Suite tipo  numerių 
(maks. 6 asm., 135 kv. m), Royal Suite, King Suite, Terrace 
Family Suite tipo numeriai. vilose yra 6 Maldive Villas tipo 
numeriai (maks. 3 asm. 80 kv. m), 3 albatross villa tipo 
numeriai (maks. 7 asm., 350 kv. m), 20 albatross Villa 
tipo numerių (10 asm., 425 kv. m), 1 presidential Villa tipo 
numerių (maks. 12 asm., 630 kv. m), owner Villa. „Terrace 
Family“ pastate yra 20 Terrace Laguna Family Suite tipo 
numerių (maks. 5 asm., 100 kv. m), 56 šeimyniniai 
Terrace Suite tipo numeriai (maks. 5 asm., 100 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai, palapinės už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.maxxroyal.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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GlORIA GOlF RESORT
Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ 16 konferencijų salių (nuo 20 iki 1 200 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kino salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, italų,                 
žuvies – būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti kiekviename restorane po 1 kartą)

 ♦ 8 barai (vienas iš jų dirba visą parą)
 ♦ 2 baseinai (vienas iš jų pusiau olimpinis)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ kirpykla

Vaikams:
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ nedidelis zoologijos sodas
 ♦ 3 vaikų klubai
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas vaikams pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vežimėlis*
 ♦ kūdikio lopšelis*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ boulingas* (6 takeliai)
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 4 teniso kortai (1 su tartano danga, 
3 su kvarco danga)

 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ golfas* (2 x 18, 1 x 9 duobučių)
 ♦ sauna  
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 

*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“ 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 pirsas, 
nemokamas baras (prieplaukoje), paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gloria.com.tr

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ grindys – kiliminė danga 
(parketas – Gloria Family 
Suite, King Suite, Villa, junior 
Suite)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą (VIP meniu*)

 ♦ vaisių pintinė atvykimo 
dieną

 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (kasdieninis 
gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų 
papildymas)

 ♦ centrinis oro kondicionierius

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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GuRAl PREMIER BElEK
Luxe 
viskas 
įskaičiuotaHV-1

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas pagal atskirą užklausą
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas (Standard & Family 
Room, deluxe Room & deluxe Family Room), 
kiliminė danga (Suite Room & King Suite)

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ 5 vaikų klubai
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ 8 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 24 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 4 a la carte restoranai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ 8 teniso kortai* (su grunto danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 

*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: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013–2014 metais. Viešbutį 
sudaro trylika 2-jų ir 3-jų aukštų pastatų, 
kuriuose yra: 325 vieno kambario deluxe 
numeriai (maks. 2+2 asm., 32–35 kv. m), 
125 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+1 asm., 60–63 kv. m), Deluxe, 
šeimyniniai deluxe, Suite, King Suite 
tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus 
žvyro / akmenuotas, yra nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.guralpremier.com

HV-1 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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REGNuM CARyA GOlF 
& SPA RESORT
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Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kino salė
 ♦ 6 baseinai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ 2 restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 9 barai
 ♦ 8 konferencijų salės
 ♦ 11 vandens kalnelių
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ SpA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ muzika gyvai (tam tikromis dienomis)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ golfo pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso inventorius*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 45 km iki Antalijos centro, apie 1 km iki 
Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto, iki paplūdimio 
reikia paėjėti.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 5-ių aukštų pagrindinis pastatas 
ir 100 vieno aukšto „Carya Golf Residence“ 
vasarnamių, kuriuose yra: 385 Luxury Room tipo 
numeriai, 12 dviejų kambarių Luxury Suite Sea 
View tipo numerių, 31 dviejų kambarių Family 
Roof Room Sea View tipo numeris, 2 trijų kambarių 
presidential  Suite Room Sea View tipo numeriai, 84 
vieno kambario Golf Room By pool tipo numeriai, 11 
dviejų kambarių Golf Suites By pool tipo numerių, 5 
keturių kambarių Carya Golf vilos.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
nemokamas baras, skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai, palapinės už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.regnumhotels.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ lygintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vaisiai
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ grindys – parketas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ paplūdimio krepšys
 ♦ šlepetės
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ sporto akademija*
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vežimėlis už užstatą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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CAlISTA luxuRy RESORT
Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ internetas (laidinis ir belaidis)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lygintuvas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ šlepetės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas (Suite Rooms, Villas; 
1 aukšte – kiliminė ir marmurinė danga, 
laminatas)

 ♦ seifas numeryje
 ♦ balkonas / terasa (1 aukšte)
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną (vynas 
atvykimo dieną)

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ kūdikio lopšelis
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 3 baseinai (1 pusiau olimpinis, 
1 šildomas)

 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ nešiojamųjų kompiuterių 
nuoma

 ♦ restoranas
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 30 
iki 1 200 asm.)

 ♦ kino salė
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 9 barai (vienas iš jų dirba visą 
parą)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 7 a la carte restoranai 
(turkų, italų, Tolimųjų Rytų, 
Pietų Amerikos, žuvies,         
barbekiu – imamas mokestis 
už rezervaciją)

 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis nemokamai
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ sauna 
 ♦ biliardas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ 5 teniso kortai (1 su kieta, 4 su 
grunto danga, vienas iš jų VIP 
svečiams)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 27 km iki Antalijos oro uosto, 
35 km iki Antalijos miesto centro, 4 km iki 
Beleko centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių, 5-ių aukštų korpusai ir 2-jų aukštų 
vasarnamiai, kuriuose yra: 502 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 52 kv. m), 18 Corner 
Suite numerių (maks. 2+2 asm., 70 kv. m), 63 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 80 kv. m), 
1 Royal King Suite tipo numeris (maks. 4 asm., 
240 kv. m), 2 presidental Suite tipo  numeriai 
(maks. 4 asm., 160 kv. m), 1 Vip Villa Leo tipo 
vila (maks. 18 asm., 1 500 kv. m), 3 Superior tipo 
vilos (maks. 8 asm., 260 kv. m), 10 Twin tipo 
vilų (maks. 4+1 asm., 150 kv. m). Yra Connection 
tipo numerių ir numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.calista.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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SPICE HOTEl & SPA 
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Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ konferencijų salė (iki 1 300 asm., 
6 pasitarimų kambariai nuo 10 
iki 50 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kino salė
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas (pusiau 
olimpinis)

 ♦ 5 barai (vienas iš jų dirba visą 
parą)

 ♦ restoranas
 ♦ vandens pramogų parkas (5 
vandens kalneliai suaugusiems 
ir 2 kalneliai vaikams)

 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 5 a la carte restoranai (italų, 
azijiečių, turkų, žuvies – imamas 
mokestis už rezervaciją, 
barbekiu – būtina išankstinė 
rezervacija*)

 ♦ diskoteka

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos oro 
uosto, 40 km iki Antalijos miesto centro, 2 km 
iki Beleko gyenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pagrindinis pastatas, 3-jų 
aukštų „Pool“ korpusas, 4-ių aukštų „Family“ 
korpusas ir 1-o, 2-jų aukštų vasarnamiai. 
Pagrindiniame pastate yra: 353 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 36 kv. m), 25 deluxe 
Suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 36 kv. m), 
Suite, duplex Suite, Coconut duplex Suite, 
Honeymoon Suite, Queen suite, King Suite 
ir penthouse Suite tipų numeriai. „Family“ 
pastatų komplekse yra 40 šeimyninių numerių 
(maks. 4+2 asm., 72 kv. m), 2 šeimyniniai Suite 
tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 83 kv. m). „Pool“ 
pastatų komplekse yra 40 standartinių pool tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 36 kv. m). 
vasarnamiuose yra Ginger, Mint, Safran, 
Susam tipų numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, palapinės 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.spice.com.tr

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(pagrindiniame, „Pool“ ir „Family“ 
pastatuose)

 ♦ individualus oro kondicionierius (Villa)
 ♦ grindys – parketas (penthouse Suite & King 
Suite – parketas ir kiliminė danga, Villa – 
parketas ir marmuras)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais gėrimais, 
alumi ir pienu (pagal atskirą šeimų su 
vaikais prašymą) papildoma kasdien)

 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ paauglių klubas (13–16 metų, aukštojo 
sezono metu)

 ♦ švediškas stalas (per pietus ir vakarienę)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ buteliukų sterilizatorius pagal atskirą 
užklausą

 ♦ vežimėlis*
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ buteliukų šildytuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ kūdikių vonelė pagal atskirą užklausą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.78 79



AlVA DONNA ExCluSIVE 
HOTEl & SPA 

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ SpA centras
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 60 iki 
430 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 11 barų (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ kino salė
 ♦ uždari baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 a la carte restoranai (italų, turkų, 
meksikiečių, būtina išankstinė 
rezervacija, savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane; 
kinų, žuvies, imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ pirtis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ krepšinis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (su kvarcine danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro 
uosto, 11 km iki Serik miestelio, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais 
(RELAX pastatyta 2013 m.). Viešbutį sudaro 
septyni 4-ių aukštų pagrindiniai pastatai ir 
trys 5-ių aukštų korpusai RELAX BUILDING. 
Pagrindiniame pastate yra: 456 standartiniai 
numeriai, 127 šeimyniniai numeriai, 55 
Quad tipo numeriai, 10 šeimyninių Superior 
tipo numerių, 4 pasha Suite tipo numeriai, 
3 Sultan Suite tipo numeriai, Madonna 
Suite tipo numeris, presidential Suite tipo 
numeris. Yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia. RELAX BUILDING pastate yra: 
189 standartiniai Relax tipo numeriai, 30 
šeimyninių Relax tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus 
žvyro / akmenuotas, yra nemokamas baras, 
yra pirsas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai, palapinės už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alvadonna.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ grindys – kiliminė danga (Madonna Suite – 
epoksidinė danga)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą*
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

Vaikams:
 ♦ 3 vaikų klubai
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ restoranas 
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ vežimėlis*
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CRySTAl FAMIly 
RESORT & SPA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 barai (vienas iš jų dirba visą 
parą)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ konferencijų salė (nuo 60 iki 
430 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas (iki 56 KB/s, 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai (turkų, 
italų, meksikiečių, žuvies – 
būtina išankstinė registracija, 
visos viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
viename restorane 1 kartą)

 ♦ interneto kavinė* (rezervavus)

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki 
Antalijos oro uosto, apie 50 km iki 
Antalijos miesto centro, apie 11 km iki 
Seriko gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro keturi 5-ių aukštų 
pastatai (60 % numerių su daliniu arba 
tiesioginiu vaizdu į jūrą), kuriuose yra: 
278 Standard Room tipo numeriai 
(iš jų 3 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, 78 Connection Room tipo 
numeriai, maks. 3 asm., 27 kv. m), 
90 dviejų kambarių Family Room tipo 
numerių (2 atskiri miegamieji, 
maks. 4 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus 
žvyro / akmenuotas, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ seifas numeryje
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi (iki 56 KB/s nemokamai)

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ baseinas

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CRySTAl PARAISO 
VERDE RESORT
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Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ grindys – laminatas arba 
keraminės plytelės

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų miniklubas (4–12 metų)
 ♦ nedidelis atrakcionų parkas*
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, meksikiečių – 
būtina išankstinė registracija, 
visos viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
viename restorane 1 kartą)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 8 barai (vienas iš jų dirba visą 
parą)

 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 50 km iki Antalijos miesto centro, 
apie 11 km iki Seriko gyvenvietės, apie 400 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, bendra 
teritorija 42 000 kv. m, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
aštuoni 5-ių ir trys 2-jų aukštų viešbučio 
pastatai, kuriuose yra: 470 Standard Room tipo 
numerių (iš jų 6 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, maks. 3 asm., 26 kv. m), 148 dviejų 
kambarių Family Room tipo numeriai (2 atskiri 
miegamieji, 2 televizoriai, maks. 4 asm., 
42 kv. m), 50 vieno kambario Family Room 2 
tipo numerių (dvigulė lova ir 1 dviaukštė lova, 
maks. 2+2 asm., 26 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus 
žvyro / akmenuotas, yra nemokamas 
baras, autobusas iki paplūdimio, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CRySTAl TAT BEACH 
GOlF RESORT & SPA
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (padalyta į 3 
dalis, iki 550 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas visoje 
viešbučio teritorijoje (iki 56 
kB/s nemokamai)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, meksikiečių – 
būtina išankstinė registracija, 
visos viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 
1 kartą)

 ♦ restoranas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ golfas* (800 m nuo viešbučio, 
9 ir 18 duobučių)

 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 5 teniso kortai (su epoksidine 
danga)

 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 45 km iki Antalijos miesto centro, 
apie 5 km iki Kadrijos gyvenvietės, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, bendra 
teritorija 101 000 kv. m, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 5-ių 
aukštų pagrindinis pastatas (30 % numerių 
su vaizdu į jūrą), kuriame yra: 459 Standard 
Room tipo numeriai (iš jų 6 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, maks. 3 asm., 23 kv.m), 
44 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai 
(2 atskiri miegamieji, maks. 4 asm., 31 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai, 
palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ grindys – parketas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi (iki 56 kB/s nemokamai)
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius (Standard 
Room, Family Room) 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(Bungalow)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ atviras baseinas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ vežimėlis*

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CRySTAl WATERWORlD 
RESORT & SPA

Ultra 
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Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – laminatas ir keraminės 
plytelės

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi (iki 56 kB/s nemokamai)
 ♦ seifas numeryje
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas (pietūs, vakarienė)
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, Tolimųjų Rytų, Pietų 
Amerikos – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
viename restorane 1 kartą)

 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 7 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas visoje 
viešbučio teritorijoje (iki 56 KB/s)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ golfas* (9 ir 18 duobučių, golfo laukas 
„Tat Golf“)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ krepšinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ boulingas* (3 takeliai)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 50 km iki Antalijos miesto centro, apie 
10 km iki Seriko gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais, bendra 
teritorija 42 000 kv. m. Viešbutį sudaro devyni 5-ių 
aukštų ir keturi 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra: 
619 Standard Room tipo numerių (iš jų 8 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, 55 Sonnection 
Room tipo numeriai,  maks. 2 asm., 23 kv.m), 150 
Standard Terrace Room tipo numerių (maks. 3 asm., 
23 kv. m), 144 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (2 atskiri miegamieji, maks. 4 asm., 
33 kv. m), 4 vieno kambario Honeymoon Room tipo 
numeriai (tiesioginis vaizdas į jūrą, sūkurinė vonia, 
balkonas ir terasa, maks. 2 asm., 23 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ 9 konferencijų salės (nuo 
30 iki 1 500 asm)

 ♦ 4 a la carte restoranai 
(turkų, italų – būtina 
išankstinė registracija*)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ dietinis meniu
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai (vienas iš jų dirba 
visą parą)

 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
(vestibiulyje, šalia baseino)

 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 10 teniso kortų* (su kieta danga)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Antalijos oro uosto, 40 
km iki Antalijos miesto, 1 km iki Beleko miesto, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro 
du 5-ių ir 6-ių aukštų pagrindiniai pastatai, penki 
3-jų ir penki 2-jų aukštų vasarnamiai. Viešbučio 
pagrindiniuose pastatuose yra: 97 Standard tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 30 kv. m), 232 Standard 
Luxury tipo numeriai (maks. 2+2 asm, 30 kv. m), 40 
Family Room tipo numerių (maks. 4+1 asm., 50 kv. m), 
7 dviejų kambarių Luxury Family Room tipo numeriai 
(maks. 4+1, 50 kv. m), 26 vieno kambario deluxe tipo 
numeriai (sūkurinė vonia, maks. 2+1, 40 kv. m), 
18 vieno kambario Luxury Superior tipo numerių 
(2 miegamieji, atskirti širma, maks. 4 asm., 38 kv. m), 
4 Honeymoon Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 
45 kv. m), 164 Standard numeriai (maks. 2+1 asm., 
30 kv. m), 6 deluxe apart tipo numeriai (maks. 4 asm., 
85 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.belconti.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai ir alus atvykimo 
dieną, vandeniu papildoma kasdien)

 ♦ vonia
 ♦ seifas numeryje
 ♦ balkonas / terasa (arba prancūziškas 
balkonas)

 ♦ grindys – kiliminė danga (pagrindiniame 
pastate), marmuras (Villa)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose (nuo 02.00 iki 07.00 , 
neįgaliesiems – 24 valandas per parą)

 ♦ grindys – kiliminė danga (premier Suite – kiliminė 
danga ir parketas, Ela prestige Suite,  la palace – 
parketas ir marmuras)

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

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ individualus kondicionierius (Villa)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vaisiai (atvykimo dieną)
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas numeryje

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* (ne darbo 
valandomis – „Smiling Baby Club“)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalneliai (padalyta į 3 kalnelius)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vežimėlis (esant galimybei)
 ♦ kūdikio lopšelis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 12 barų (vienas iš jų dirba 
visą parą)

 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 50 
iki 800 asm)

 ♦ kirpykla
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ kino salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ SpA centras
 ♦ 7 a la carte restoranai 
(meksikiečių, žuvies, italų, 
prancūzų, Egėjo jūros, 
osmanų, barbekiu – imamas 
mokestis už rezervaciją; 
japonų – būtina išankstinė 
rezervacija*)

 ♦ drabužių valymo paslaugos

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

*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 jacuzzi, premier 
Suite, Honeymoon Suite, Ela prestige Suite, 
Lake House, Lake House Suite, Lake House 
Family, Ela palace, Ela Sultan palace tipų 
numerių. 5 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
pirsas, nemokamas baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, palapinės už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.elaresort.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 6 baseinai
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ dietinis meniu
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 8 konferencijų salės
 ♦ SpA centras
 ♦ restoranas
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 vandens kalneliai

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki oro uosto, 60 km iki 
Antalijos miesto centro, 30 km iki Beleko miesto, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Viešbutis yra 
sudarytas iš pagrindinio keturaukščio pastato ir 
16 dviaukščių vilų. Pagrindiniame pastate yra 82 
double Room Type 1 tipo numeriai (maks. 2 asm., 
35–44 kv. m), 125 double Large Room Type 2  
tipo numeriai (maks. 2 + 1 asm., 38–45 kv. m), 
double large room With Sea View Type 2a, junior 
Suite With Sea View Type 6a, Family Suite With Sea 
View Type 5a, Extended double Large Room Type 
3, Family Room Type 4,  Family Suite Type 5, Suite 
With Hamam Type 6, Suite With Sea View Type 6, 
Sultan Suite Type 7, Villas Type 7, Family Suite With 3 
Bedroom Type 5B tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.lykiaworld.com

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – parketas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ šlepetės
 ♦ aptarnavimas numeriuose
 ♦ mini baras 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kas antrą dieną
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ 4 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis už užstatą
 ♦ elektroninė auklė 
 ♦ kūdikio lopšelis

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

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

*Už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
laminatas

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
ir alumi papildoma kasdien)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 a la carte restoranai 
(turkų, italų, žuvies – 
imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ 3 uždari baseinai
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 11 barų (vienas iš jų dirba 
visą parą)

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

 ♦ 23 konferencijų salės (nuo 
20 iki 2 575 asm.)

 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 baseinai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ katamaranas 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)

*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, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.maritim.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 10 barų (2 iš jų dirba visą parą)
 ♦ 7 konferencijų salės (nuo 20 iki 
1 700 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bankomatas
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ SpA centras
 ♦ 9 a la carte restoranai (Viduržemio 
jūros regiono, turkų, osmanų, 
prancūzų, barbekiu, Tolimųjų Rytų, 
lotynių ir šiaurės amerikiečių, jūros 
gėrybių – imamas mokestis už 
rezervaciją, VIP restoranas – pagal 
išankstinę registraciją*)

 ♦ 5 baseinai (vienas iš jų šildomas)
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 
 ♦ katamaranas (su licencija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ krepšinis 
 ♦ golfo pamokos*
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ golfas* (200 m nuo viešbučio, 27 
duobutės)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ aerobika 
 ♦ boulingas* (4 takeliai)

*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 tipų numeriai. 
vilose yra Lake Villas Turquoise, Lake Villas 
Saphir / amber, Lake Houses lapis 
tipų numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
pirsas, nemokamas baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.corneliaresort.com

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga (Villas, 
diamond Suite, presidential Suite – 
parketas ir kiliminė danga)

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

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą*

 ♦ svarstyklės (Villas)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ masažinis dušas (Blue Suite, diamond 
Suite, presidential Suite & Villas)

 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ atrakcionų parkas (mašinėlės, 
traukinys, karuselė)

 ♦ vežimėlis
 ♦ kūdikio lopšelis
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HV-1 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

CluB MEGA SARAy
Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kas dvi dienas)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga 
(Hotel, Select Block), parketas 
(Bungalow)

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 9 barai (vienas iš jų dirba 
visą parą)

 ♦ kirpykla
 ♦ 6 a la carte restoranai (kinų, 
meksikiečių, italų, žuvies, 
grilio, osmanų – būtina 
išankstinė rezervacija, 
savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
aplankyti du restoranus, 
dirba nuo 05 13 iki 10 13)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
(vestibiulyje, „Mega Bar“, 
„Cafe House“, „Pool Bar“, 
„Turkuaz Bar“)

 ♦ uždaras baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ šaudymas iš lanko (ir pneumatiniu šautuvu)
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 16 teniso kortų (su dirbtinės žolės ir smėlio 
danga)

 ♦ smiginis 
 ♦ katamaranas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 

*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 tipų 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 tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.clubmegasaray.com
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Sidė
JūSų ATOSTOGų ISTORIJA

Kvepiančios žalumos ir senovinių paminklų apsupta jauki ir žavi Sidė – ideali vieta norintiems ramių 
atostogų metu susipažinti su šalies istorija. Jos čia pilna visur – miestelio apylinkėse, siaurose gatvelėse, 

saulėlydžio panoramoje – paskutiniuose saulės spinduliuose geriausiai atsiskleidžia nepakartojamas 
pakrantėje stūksančios deivės Atėnės šventyklos grožis. 

Kurortas
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įdomu
Granato vaisius – štai iš kur 
kilo Sidės vardas. Jie čia itin 
mėgstami: granatų sėklos 
naudojamos sriuboms, 
salotoms, desertams, iš jų 
gaminami įvairūs padažai.

Apsistokite
Sidėje sudarytos puikiausios sąlygos Jūsų poilsiui: gausus 
kokybiškų viešbučių pasirinkimas ir dėmesingas aptarnavimas 
laukia kiekvieno čia atvykusio. Visi Sidės viešbučiai įsikūrę toliau 
nuo centro, mažiausias atstumas iki jo – iš Kumkojaus įlankos. 
Šią kurortinę zoną ypač vertina šeimos su vaikais. Apie 14 km į 
vakarus nuo Sidės esančiame Čolaklyje gausu 4* ir 5* viešbučių, 
pušynuose skendinčius erdvius klubinius viešbučius rasite 
atvykę į Sorguną bei Kizilagačą. 7 km nuo miesto esančioje 
Titrejengolo gyvenvietėje veikia įspūdingas turgus, čia pat 
netrūksta didžiulių šiuolaikiškų viešbučių.

Susipažinkite
Antikinio miesto vietoje įsikūrusi Sidė 
išties turi ką parodyti. Apylinkėse matyti 
išlikę akvedukai, miesto siena ir masyvūs 
vartai. Įžengę pro juos, atsidursite erdvioje 
aikštėje su didžiuliu fontanu, o vaikštinėdami 
senosiomis miesto gatvėmis prieisite turgaus 
aikštę agorą, muziejų, didingą 15 000 žiūrovų 
talpinantį amfiteatrą. Uosto link vedančios 
gatvelės palydės Jus į bene gražiausią Sidės 
vietą – ant jūros kranto stūksančios Atėnės 
šventyklos griuvėsius. 

Aplankykite
• žaliąjį kanjoną – vieną didžiausių dirbtinių ežerų pasaulyje.
• Garsiuosius Manavgat krioklius ir šalia esantį parką.
• Sidės muziejų, įkurtą senųjų maudyklų vietoje, šalia
 turgaus aikštės. 
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BARuT ARuM 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 a la carte restoranai (tarptautinis, 
žuvies ir turkų – būtina išankstinė 
rezervacija, savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane 1 
kartą)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas (1 GB žmogui)
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 barai
 ♦ restoranas
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ biblioteka
 ♦ 3 baseinai
 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika (5 dienas per savaitę)
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos oro 
uosto, 3 km iki Sidės miesto, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
Viešbutyje yra: 201 standartinis numeris 
(maks. 3 asm., 31 kv. m), 23 junior Suite tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 57 kv. m), 
49 šeimyniniai deluxe Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 45 kv. m), 54 Big Residence 
tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
pirsas, nemokamas baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.baruthotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ šlepetės
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi (1 GB žmogui)
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CRySTAl ADMIRAl RESORT 
SuITES & SPA

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

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

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 3 baseinai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 11 barų
 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 108 
iki 1 000 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, meksikiečių, 
barbekiu – imamas mokestis 
už rezervaciją)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika (2 kartus per savaitę)
 ♦ biliardas*
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 24 km iki Sidės miesto 
centro, apie 50 m iki paplūdimio (per kelią, 
yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, 
bendra teritorija 50 000 kv. m, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 546 Standard Room 
tipo numeriai (iš jų 8 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, maks. 2+2 asm, 
35 kv. m), 213 dviejų aukštų Family Room 
tipo numerių (pirmame ir antrame 
aukštuose: miegamasis, 2 televizoriai, 
2 minibarai, maks. 4+1 asm, 48 kv. m). 
85 % numerių su vaizdu į jūrą.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus 
žvyro / akmenuotas, yra nemokamas 
baras, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CRySTAl PAlACE luxuRy 
RESORT & SPA

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (šildomas nuo 
10 01 iki 04 01)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 6 barai
 ♦ kino salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 5 a la carte restoranai (italų, turkų, 
žuvies, meksikiečių, kinų – būtina 
išankstinė registracija, viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti kiekviename restorane 
1 kartą)

 ♦ kirpykla
 ♦ atviras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 120 iki 
495 asm.)

 ♦ SpA centras

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki 
Antalijos oro uosto, apie 2 km iki Čolaklio 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais, 
bendra teritorija 22 000 kv. m. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas ir 
penki 4-ių aukštų korpusai, kuriuose yra: 
277 Standard Room tipo numeriai (iš jų 5 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 
maks. 3 asm., 23–32 kv. m), 170 dviejų 
kambarių Family Room tipo numerių (2 
atskiri miegamieji, 2 televizoriai, maks. 
4 asm., 32–42 kv. m), 6 vieno kambario 
Honeymoon Room tipo numeriai (minkštų 
baldų komplektas, su vaizdu į jūrą, 
sūkurinė vonia, maks. 2 asm., 39 kv. m), 50 
vieno kambario junior Suite tipo numerių 
(svetainės ir miegamojo zona, sūkurinė 
vonia, maks. 2+1 asm., 44 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 
yra nemokamas baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
svetainė www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas numeryje
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais papildomas kasdien)

 ♦ aptarnavimas numeriuose (nuo 
02.00 iki 06.00 nemokamai, nuo 
06.00 iki 02.00 už papildomą 
mokestį)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – laminatas

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CRySTAl SuNRISE QuEEN 
luxuRy RESORT&SPA

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose (nuo 02.00 iki 
06.00 nemokamai, nuo 06.00 iki 02.00 
už papildomą mokestį)

 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ Wi-Fi (iki 56 kB nemokamai)
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (vandeniu ir gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ balkonas (išskyrus Standard Room)
 ♦ seifas numeryje

Vaikams:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ buteliukų šildytuvas*
 ♦ elektroninė auklė*
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, meksikiečių – 
būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti dviejuose 
restoranuose po 1 kartą)

 ♦ 9 barai
 ♦ 6 baseinai
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 100 iki 
600 asm.)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas visoje 
teritorijoje (iki 56 KB nemokamai)

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA:  apie 65 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 3,5 km iki Sidės miesto, 
apie 2 km iki Kumkojaus gyvenvietės, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, 
bendra teritorija 50 000 kv. m, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pagrindinis pastatas 
ir penki 5-ių aukštų korpusai, kuriuose 
yra: 230 Standard Room tipo numerių, 66 
Standard Terrace Room tipo numeriai,  46 
deluxe Terrace tipo numeriai, 26 dviejų 
kambarių Suite Room tipo numeriai, 137 
dviejų kambarių Family Room tipo numeriai 
(iš jų 3 numeriai pritaikyti žmonėms su 
negalia, 2 atskiri miegamieji, 2 televizoriai, 
2 minibarai, grindys – keraminės 
plytelės,  maks. 4 asm., 35–42 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 
yra nemokamas baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CRySTAl SuNSET luxuRy 
RESORT & SPA

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kino salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ atviras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas (pagrindinis, dietinis, 
vegetariškas meniu)

 ♦ kirpykla
 ♦ SpA centras
 ♦ 7 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, Viduržemio jūros regiono, 
Tolimųjų Rytų, tarptautinis, 
„Fine Dining“ tik suaugusiems, 
a la carte restoranas vaikams – 
būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti trijuose 
restoranuose po 1 kartą)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 10 barų
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 200 iki 
1 200 asm.)

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki 
Antalijos oro uosto, apie 3,5 km 
iki Sidės miestelio, apie 2 km iki 
Kumkojaus gyvenvietės, apie 250 m iki 
nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais, 
bendra teritorija 25 000 kv. m. Viešbutį 
sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 305 Standard Room tipo 
numeriai (iš jų 4 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, maks. 3 asm., 
26–32 kv. m), 125 dviejų kambarių 
Family Room tipo numeriai (2 atskiri 
miegamieji, 2 televizoriai, 2 mini barai, 
maks. 4 asm., 44 kv. m), 142 vieno 
kambario junior Suite tipo numeriai 
(miegamasis su minkštų baldų 
komplektu, maks. 2+1 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nnuosavas, smėlio, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.crystalhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą 
(nuo 02.00 iki 06.00 nemokamai)

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

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras arba laminatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ buteliukų šildytuvas*
 ♦ elektroninė auklė*
 ♦ vežimėlis*

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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AlVA DONNA BEACH 
RESORT COMFORT 

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi papildoma kasdien)

 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ paauglių klubas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ biblioteka
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 70 iki 
450 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

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

 ♦ 8 barai
 ♦ SpA centras

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

*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 pirsas, 
nemokamas baras,  paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.alvadonna.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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KAMElyA K CluB
Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė* (viešbutyje FULYA)
 ♦ restoranas
 ♦ 4 atviri baseinai (vienas iš jų Relax 
tipo)

 ♦ SPA centras (viešbutyje FULYA)
 ♦ kino salė (viešbutyje FULYA)
 ♦ 7 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 40 iki 600 
asm., viešbutyje SELIN)

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

 ♦ vandens pramogų parkas (6 
vandens kalneliai, nuo 05 01 iki 
10 31)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ burlenčių sportas (su licencija, 1 val. 
nemokamai)

 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis nemokamai (viešbutyje FULYA)
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ burinis katamaranas* (su licencija)
 ♦ diskoteka (viešbutyje SELIN)
 ♦ turkiška pirtis (viešbutyje FULYA)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ smiginis 
 ♦ boulingas* (4 takeliai, viešbutyje SELIN)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ 5 teniso kortai (su kvarcine danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ žaidimų automatai* (viešbučiuose 
FULYA ir SELIN)

 ♦ teniso korto apšvietimas*

*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, 2 
nemokami barai (vienas iš jų – vyno namai, 
dirba nuo 05 03 iki 10 31), paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kamelyaworld.com.tr

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ nedidelis zoologijos sodas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis*

HV-1 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas numeryje
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ internetas
 ♦ virdulys
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vandens pramogų parkas (6 
vandens kalneliai, nuo 05 01 
iki 10 31)

 ♦ 8 konferencijų salės (nuo 40 iki 
600 asm., viešbutyje SELIN)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė (viešbutyje FULYA)
 ♦ 2 atviri baseinai (vienas iš jų 
Relax tipo)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 a la carte restoranai (kinų, 
žuvies, italų, turkų, meksikiečių 

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 7 barai (vienas iš jų dirba visą 
parą)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ diskoteka (viešbutyje SELIN)
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ burlenčių sportas (su licencija, 1 val. 
nemokamai)

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ boulingas* (4 takeliai, viešbutyje SELIN)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ gyva muzika (viešbutyje SELIN)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 5 teniso kortai (su kvarcine danga)

*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, 2 nemokami 
barai (vienas iš jų – vyno namai, dirba nuo 05 
03 iki 10 31), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kamelyaworld.com.tr/
FULYA-HOME.aspx

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

FulyA HOTEl

SElIN HOTEl

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(pagrindiniame pastate)

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(Beach House, Terrace House, 
penthouse numeriuose)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi (pagrindiniame pastate)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas numeryje
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
ir alumi papildoma kasdien)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ nedidelis zoologijos sodas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 40 iki 
600 asm., viešbutyje SELIN)

 ♦ SpA centras
 ♦ vandens pramogų parkas (6 
vandens kalneliai, nuo 05 01 iki 
10 31)

 ♦ 7 barai (vienas iš jų dirba visą 
parą)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kino salė (viešbutyje FULYA)
 ♦ 5 a la carte restoranai (kinų, žuvies, 
italų, turkų, meksikiečių – būtina 
išankstinė rezervacija, savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas (pagrindinis, dietinis, 
vegetariškas meniu)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė* (viešbutyje 
FULYA)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ 5 teniso kortai (su kvarcine 
danga)

 ♦ teniso pamokos*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija,   
1 val. nemokamai)

 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ biliardas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 8 km iki 
Sidės miesto centro, Čolaklio gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas, keturi atskiri „Terrace House“ korpusai bei 
„Beach House“ korpusas. Pagrindiniame pastate yra: 78 
standartiniai Garden View tipo numeriai, 124 standartiniai 
Sea View tipo numeriai, 18 Suite tipo numerių, penthouse 
Suite, penthouse pool Suite, Grand penthouse Suite tipų 
numeriai. „Beach House“ korpuse yra 32 Beach House tipo 
numeriai. „Terrace House“ korpuse yra 24 Terrace House 
Type A tipo numeriai, 24 Terrace House Type B tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 2 nemokami barai, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kamelyaworld.com

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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AlI BEy CluB
Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1

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

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas (ir šalia 
pagrindinių baseinų)

 ♦ restoranas
 ♦ 13 barų
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ vandens pramogų parkas 
(9 vandens kalneliai)

 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 
100 iki 130 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ burlenčių sportas* (su 
licencija)

 ♦ petankė 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per 
savaitę)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Antalijos oro uosto, 17 km iki Sidės 
miesto, 2 km iki Kizilagačio gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro penkiolika 2-jų aukštų korpusų, 
kuriuose yra: 248 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 
92 šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 77 Superior 
double tipo numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 28 Superior Family 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 2 Suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 70 kv. m), 2 King Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
100 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alibey.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ dušas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi papildoma 
kasdien) 

 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ atrakcionų parkas*
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 13 vandens kalnelių
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas
 ♦ sporto akademija*
 ♦ vežimėlis*

HV-1 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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STARlIGHT CONVENTION 
CENTER THAlASSO & SPA

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas (pagrindiniame pastate)
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(priklauso nuo oro sąlygų, tam 
tikromis valandomis)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys (išskyrus 
Club Superıor)

 ♦ seifas numeryje
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (vandeniu ir gaiviaisiais 
gėrimais papildomas kasdien)

 ♦ vonia
 ♦ grindys – kiliminė danga 
(pagrindiniame pastate), parketas 
(„Club“)

 ♦ Wi-Fi registratūroje* (pagrindiniame 
pastate)

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai (2–4 metų*, 4–12 
metų SUNRISE PARK RESORT & SPA 
nemokamai)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens pramogų parkas (6 
vandens kalneliai, SUNRISE 
PARK RESORT & SPA)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ kino salė
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 25 konferencijų salės (nuo 
900 iki 5 000 asm.)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 8 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis*
 ♦ krepšinis (SUNRISE PARK RESORT & SPA)
 ♦ skvošas (SUNRISE PARK RESORT & SPA)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ „Thallasso“ centras
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pilatesas 
 ♦ petankė 
 ♦ čiuožykla* (grupėms nuo 20 asm.)
 ♦ 17 teniso kortų* 
 ♦ naktinis klubas
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ futbolo aikštė*
 ♦ golfo laukai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Antalijos oro 
uosto, 10 km iki Managvato gyvenvietės, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pagrindinis 
pastatas ir aštuoniolika 2-jų aukštų „Club“ 
tipo vasarnamių. Pagrindiniame pastate yra: 
90 standartinių deluxe tipo numerių, 136 
Mediterranean deluxe  tipo numeriai, 4 junior 
Suite tipo numeriai, 3 deluxe Suite tipo numeriai, 
2 Corner jacuzzi Suite Land View tipo numeriai, 
2 Corner jacuzzi Suite Sea View tipo numeriai, 
3 King Suite tipo numeriai, 1 presidential Suite 
tipo numeris. „Club“ vasarnamiuose yra: 452 
Club Superior tipo numeriai, 108 Starlight jacuzzi 
duplex tipo numeriai, 5 dviejų kambarių Starlight 
Club tipo šeimyniniai numeriai, 5 trijų kambarių 
Starlight Club tipo šeimyniniai numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.starlight.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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SuRAl RESORT Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta 
danga)

 ♦ masažas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas*
 ♦ futbolo aikštė

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
9 km iki Sidės miesto, apie 2 km iki Čolaklio 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais, paskutinį 
kartą renovuotas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
aštuoni 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 375 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 
125 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.suralresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (4–14 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ baseinas

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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HORuS PARADISE 
luxuRy RESORT & CluB Viskas 

įskaičiuotaHV-1/5

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius („Club“), 
 ♦ centrinis oro kondicionierius („Hotel“, tam 
tikru laiku)

 ♦ grindys – keraminės plytelės („Club“), 
parketas („Hotel“)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ vonia („Hotel“)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (išskyrus 4 numerius)
 ♦ dušas („Club“)
 ♦ mini baras („Club“ – tik vanduo, „Hotel“ – 
gaiviaisiais gėrimais pildoma kasdien)

 ♦ virdulys

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą

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

 ♦ biblioteka
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 60 iki 
850 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 8 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas (dietinis, 
vegetariškas meniu)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

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

*Už papildomą mokestį

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

HV-1/ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.5
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VOyAGE SORGuN
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai (vienas iš jų svečiams 
nuo 16 metų)

 ♦ užkandžių baras
 ♦ kino salė
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 5 baseinai
 ♦ belaidis internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 9 barai („Bistro“ ir „English Pub“ 
dirba visą parą, arbatos namai ir 
vyno namai)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 6 a la carte restoranai (turkų, 
kinų, žuvies, italų, meksikiečių, 
graikų – būtina išankstinė 
registracija, visos viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane 1 kartą, 
japonų – už papildomą mokestį)

 ♦ parduotuvės
 ♦ dietinis meniu
 ♦ seifas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ biblioteka
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ paštas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ 4 teniso kortai (su tartano danga)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas* (4 takeliai)
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka (atvira ir uždara, „Hotel“)
 ♦ nardymas*

*Už papildomą mokestį

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

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ dušas 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ LCD televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, alumi, 
riešutais papildoma kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ atrakcionų parkas (nuo 16.00 iki 22.00, 
3–14 metų vaikams)

 ♦ švediškas stalas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ buteliukų šildytuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ puodas pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ kūdikių vonelė pagal atskirą užklausą
 ♦ lovelė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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SEHER RESORT & SPA Viskas 
įskaičiuota5
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Numeriuose:
 ♦ televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ dušas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras (atvykimo dieną 
tik vanduo)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ SpA centras
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(osmanų, žuvies – būtina 
išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti kiekviename 
restorane 1 kartą)

 ♦ 5 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ konferencijų salė
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
6 km iki Sidės miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro penki 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 
154 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
22 kv. m), 47 šeimyniniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 22 kv. m), 56 šeimyniniai 
Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
nemokamas baras, skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai (keitimas 
už papildomą mokestį).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.seherhotels.com

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

*Už papildomą mokestį

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

luNA BlANCA RESORT & SPA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kino salė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ konditerija
 ♦ dietinis meniu
 ♦ televizijos salė
 ♦ baseinas
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 6 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ elektroniniai žaidimai*
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ boulingas*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 70 km iki Antalijos centro, apie 6 km iki 
Sidės centro, apie 270 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais, bendra 
teritorija 12 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 7-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra: 316 numerių: 243 
Standard Room tipo numeriai (iš jų 3 pritaikyti 
žmonėms su negalia, maks. 3 asm., 27 kv. m), 55 
Family Room tipo numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m), 
18 Suite Room tipo numerių (2 atskiri miegamieji, 
maks. 3 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra nemokamas 
baras, autobusas iki paplūdimio, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lunablancahotel.com

Numeriuose:
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ LCD televizorius
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras 
 ♦ virdulys
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ internetas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vežimėlis*
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SIDE CROWN PAlACE Viskas 
įskaičiuota5

Si
dė

Si
dė

Numeriuose:
 ♦ mini baras (vandeniu ir 
gaiviaisiais gėrimais papildoma 
kasdien)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ individualus oro 
kondicionierius 

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ LCD televizorius (rusiškas 
kanalas)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ 2 baseinai

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas (pagrindinis)
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 a la carte restoranai 
(turkų, italų, Viduržemio 
jūros regiono – būtina 
išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti viename 
restorane)

 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 5 barai
 ♦ konferencijų salė (nuo 60 
iki 120 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ 2 baseinai
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 65 km iki Antalijos 
miesto oro uosto, apie 12 km iki Manavgato 
miesto, apie 400 m iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Bendras 
plotas 18 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 
pagrindinis 4-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra: 396 Standard Room tipo numeriai (iš jų 
4 numeriai pritaikyti asmenims su negalia, 
maks. 3 asm., 32 kv. m), 56 dviejų kambarių 
Family Suite tipo numeriai (2 uždari miegamieji, 
maks. 4 asm., 46 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
nemokamas baras, autobusas iki paplūdimio, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sidecrown.com

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį
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SuNIS ElITA BEACH RESORT 
HOTEl & SPA

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Si
dė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 barai
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ dietinis meniu
 ♦ SpA centras
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ užsienio kalbų pamokos 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis 
 ♦ šokių pamokos 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ gyva muzika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro uosto, 
15 km iki Manavgato gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pastatas ir septyni 3-jų aukštų 
„Club“ korpusai. Pagrindiniame pastate yra: 144 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m), 
95 šeimyniniai Bunk Bed tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 18 kv. m). „Club“ korpusuose yra 192 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m), 
42 šeimyniniai Bunk Bed tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 18 kv. m), 114 šeimyninių 
numerių (maks. 3+2 asm., 28 kv. m). Viešbutyje 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra nemokamas 
baras, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunishotels.com

Numeriuose:
 ♦ mini baras 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė*
 ♦ vežimėlis*
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CluB BEllA SuN Viskas 
įskaičiuota4

Si
dė

Si
dė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (prancūziškas balkonas 
dviaukščiame korpuse)

Vaikams:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 5 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas (pagrindinis)
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 3 baseinai
 ♦ konferencijų salė (nuo 100 
iki 250 asm.)

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

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

*Už papildomą mokestį
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Apsupta nuostabių paplūdimių, bananų plantacijų bei citrinmedžių giraičių, išvagota siaurų 
spalvingų senamiesčio gatvelių, Alanija gali pasigirti ne tik grožiu, bet ir puikiu klimatu. Vis dėlto ji – 
pats piečiausias Antalijos regiono taškas, todėl oras čia šilčiausias, o maudynių ir atostogų sezonas 
trunka ilgiausiai. Dėl šių privalumų bei gausaus kokybiškų, tačiau nebrangių viešbučių pasirinkimo 

Alanija taip mėgstama keliautojų.

alanija
VISADA SAulėTA IR ŠIlTA

Kurortas
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Apsistokite
Nedideliame jaukiame ir nebrangiame 
viešbutėlyje miesto centre – visos pramogos 
ir miestelio gyvenimas bus visai greta. 
Ieškantiems pigiausio varianto verta pasidomėti 
obagiol rajone esančiais viešbučiais. Avsalaras 
ir Okudžalaras garsėja 5* viešbučiais, 
Machmutlaras – kvepiančiomis apelsinmedžių 
giraitėmis, Konaklis ir Inčekumas – puikiais 
smėlio paplūdimiais.

pailsėkite
Dienai išsiruoškite į iškylą prie dim Cay upės. Įmerkite kojas į vėsų 
tiesiai iš Tauro kalnų tekančios upės vandenį, pasimėgaukite 
vietinės virtuvės patiekalais viename iš daugybės krante įsikūrusių 
jaukių restoranėlių.

Aplankykite
• Ant pusiasalio uolos esančią Alanijos tvirtovę, čia 
stūksančią nuo 1226 m. 
• Damlato stalaktitų urvą, esantį vakarinėje uolos pusėje.
• 33 metrų aukščio Kizil Kulė bokštą uoste, jame esantį 
etnografijos muziejų.
• pirmojo Turkijos prezidento Atatiurko namą ir muziejų. 

An
ta

lij
os

 re
gi

on
asalanija
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BOTANIK PlATINuM Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė
 ♦ 5 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ 6 a la carte restoranai
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 32 km iki Alanijos, apie 8 km iki 
Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 237 
Standard Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
31 kv. m), 210 dviejų kambarių Family Room tipo 
numerių (2 miegamieji atskirti durimis, maks. 3+1 
asm., 43 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
nemokamas baras, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.delphinhotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ vežimėlis už užstatą
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BOTANIK HOTEl

Al
an

ija

Viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi, 
šokoladu ir riešutais papildoma 
kasdien)

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ paauglių klubas (12–16 metų)
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ švediškas stalas vaikams
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ vežimėlis už užstatą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 9 barai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 baseinai
 ♦ kino salė
 ♦ 6 a la carte restoranai (italų, 
kinų, japonų, osmanų, žuvies,       
sušių – būtina išankstinė 
rezervacija, visos viešnagės 
metu galima nemokamai 
aplankyti kiekvieną restoraną 
po 1 kartą)

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 32 km iki Alanijos miesto 
centro, apie 8 km iki Avsalaro gyvenvietės, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbučio pastatuose yra: 563 Standard 
Room tipo numeriai (28 Connection Room 
tipo numeriai, maks. 3+1 asm., 27 kv. m), 
26 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (2 miegamieji atskirti durimis, 
maks. 5 asm., 54 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.delphinhotel.com

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (6 dienos per savaitę)
 ♦ petankė 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas (su sintetine danga)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis 

*Už papildomą mokestį
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DElPHIN DEluxE RESORT
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ 7 a la carte restoranai (italų, 
kinų, meksikiečių, turkų, 
žuvies, sušių, japonų – būtina 
išankstinė registracija, 
kiekviename restorane galima 
apsilankyti už papildomą 
mokestį)

 ♦ kirpykla
 ♦ 4 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ SpA centras
 ♦ konferencijų salė (iki 400 asm.)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 14 barų
 ♦ uždaras baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ gyva muzika (6 dienas per savaitę)
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ aerobika 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine danga)
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ diskoteka 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 30 km iki Alanijos miesto, apie 10 km 
iki Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 408 
Standard Room tipo numeriai (5 iš jų pritaikyti 
žmonėms su negalia, maks. 3+1 asm., 27 kv. m), 
78 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai (2 
miegamieji atskirti durimis, balkonas, maks. 4+1 
asm., 43 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.delphinhotel.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(00.00–06.00)

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

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, riešutais, šokoladu 
papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vežimėlis už užstatą
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KIRMAN HOTElS SIDERA 
luxuRy SPA

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

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

 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ konferencijų salė (iki 180 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(Viduržemio jūros regiono, 
„Kebab House“ – būtina 
išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
viename restorane 1 kartą)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 7 barai
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ SpA centras

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 24 km iki Sidės miesto centro, apie 
5 km iki Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 380 Standard Room tipo 
numerių (maks. 3+1 asm., 30 kv. m). 2 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kirmanhotels.com.tr
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lONG BEACH RESORT HOTEl 
& SPA DEluxE

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 12 barų
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai (vienas su jūros 
vandeniu)

 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 45 iki 
800 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 5 a la carte restoranai (italų, kinų, 
osmanų, žuvies, meksikiečių – 
būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu galima 
nemokamai aplankyti vieną 
restoraną 1 kartą)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ 3 teniso kortai (2 su tartano, 
1 su sintetine danga)

 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ boulingas* (2 takeliai)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 20 km iki Alanijos miesto centro, apie 5 
km iki Avsalaro gyvenvietės, apie 50 m iki jūros (per 
kelią, yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 7-ių aukštų pastatas ir dvylika 
2-jų aukštų vilų, kuriuose yra: 554 Standard Room 
tipo numeriai (iš jų 8 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, maks. 2+2 asm., 28–30 kv. m), 90 dviejų 
aukštų Family 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 Family 
Chalet tipo numeriai (2 miegamieji, atskirti durimis, 
dušo kabina, 2 televizoriai, su vaizdu į ežerą, maks. 
4 asm., 43 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.longbeach.com.tr

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai atvykimo 
dieną, geriamuoju ir mineraliniu 
vandeniu papildoma kasdien)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
laminatas

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje

Vaikams:
 ♦ vandens pramogų parkas (piratų laivas)
 ♦ vaikų klubas (4–12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ video salė (vaikiškas kino teatras)
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ švediškas stalas
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Q PREMIuM RESORT
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu ir 
gaiviaisiais gėrimais papildomas 
kasdien)

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ auklė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 50 ir 
150 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ 5 barai
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, 
osmanų, žuvies; būtina 
išankstinė rezervacija, visos 
viešnagės metu vienas 
apsilankymas 1 restorane 
nemokamai)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka 
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika (kartą per savaitę)
 ♦ sauna 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ pirtis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 85 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 35 km iki Alanijos miesto centro, apie 
8 km iki Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2011 metais. Viešbutyje 
yra: 286 Standard Room tipo numeriai (maks. 3 
asm., 30 kv. m), 47 dviejų kambarių Family Room  
tipo numeriai (2 miegamieji, atskirti širma, maks. 
2+2 asm., 35 kv. m), 17 vieno kambario jacuzzi 
Room tipo numerių (miegamasis, terasa su 
sūkurine vonia, maks. 2+1 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.qpremiumresort.com
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uTOPIA WORlD HOTEl 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 88 
iki 750 asm.)

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

 ♦ SpA centras
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 barai
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 baseinai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ biliardas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (su dirbtine danga)
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ diskoteka 
 ♦ tinklinis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 155 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 20 km iki Alanijos miesto, apie 5 km iki 
Machmutlaro gyvenvietės, apie 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 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 33 kv. m), 4 vieno kambario Terrace 
Room tipo numeriai (vonios kambarys su sūkurine 
vonia, maks. 5 asm., 64 kv. m), 21 dviejų kambarių 
junior Suite tipo numeris (prieškambaris, miegamasis 
su durimis, vonios kambarys su sūkurine vonia, maks. 
5 asm., 71 kv. m), 15 vieno kambario Corner Suite tipo 
numerių (2 kondicionieriai, 2 vonios kambariai su 
sūkurine vonia, maks. 5 asm., 64 kv. m), 2 trijų kambarių 
King & Queen Suite tipo numeriai (prieškambaris, 2 
uždari miegamieji, 3 vonios kambariai su sūkurine 
vonia, maks. 8 asm., 128 kv. m), 312 vieno kambario 
Villa tipo numerių (maks. 2+2 asm., 33 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokamas autobusas iki paplūdimio 
(kas 15 minučių), yra nemokamas baras, skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.utopiaworld.com.tr

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

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia
 ♦ seifas 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (vanduo ir gaivieji gėrimai 
papildomi kasdien)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga / parketas 
(pagrindinis pastatas), keraminės 
plytelės (Villas)

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vežimėlis*
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EFTAlIA MARIN HOTEl
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ mini baras 
 ♦ 1 rusiškas kanalas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 1 vandens kalnelis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SpA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 8 barai
 ♦ 1 restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 1 konferencijų salė
 ♦ 1 uždaras baseinas
 ♦ 7 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ 13 vandens kalnelių

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 100 km iki Antalijos 
tarptautinio oro uosto, apie 18 km iki Alanijos, 50 m 
per požeminę perėją iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais, bendras plotas 
38 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų 
pagrindinis pastatas ir du 2-jų aukštų Swim Up 
korpusai: 95 Standard Room tipo numeriai (5 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, maks. 3+1 asm., 
28–32 kv. m), 193 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (2 miegamieji su durimis, 5 asm., 62 kv. m), 
12 Standard Swim up tipo numerių (skėčiai, šezlongai 
terasoje, tiesioginis išėjimas į baseiną, 
maks. 3+1 asm., 29 kv. m), 56 dviejų kambarių 
Swim Up duplex tipo numeriai (2 miegamieji, atskirti 
durimis, skėčiai, šezlongai terasoje, tiesioginis 
išėjimas į baseiną, maks. 5+1 asm., 64 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.eftaliahotels.com
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SEAlIFE BuKET BEACH HOTEl Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 6 barai
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 baseinai
 ♦ kino salė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 50 ir 100 
asm.)

 ♦ 4 a la carte restoranai (italų, kinų, 
turkų, kaimiški turkų pusryčiai; 
būtina išankstinė rezervacija, 
visos viešnagės metu galima 
nemokamai aplankyti vieną 
restoraną 1 kartą)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas (su tartano danga)
 ♦ boulingas (2 takeliai)*
 ♦ sūkurinė vonia (uždarame baseine)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ pirtis*
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika (2 kartus per savaitę)
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Antalijos oro uosto, 
30 km iki Alanijos miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbučio 3-jų, 
5-ių aukštų pastatuose yra: 302 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 21–24 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.askahotels.com/hotels/buket

Numeriuose:
 ♦ mini baras (vanduo papildomas 
kasdien, gaivieji gėrimai - 2 
kartus per savaitę)

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
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SuN STAR RESORT 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ 1 rusiškas kanalas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ vandens kalnelis 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 1 uždaras baseinas
 ♦ SpA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 140 km iki Antalijos 
miesto oro uosto, apie 15 km iki Alanijos miesto 
centro, Machmutlaro gyvenvietėje, per kelią 
(viaduku) iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2015 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 302 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 4+1 asm., 27 kv. m.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sunstarbeachresort.com
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AZuRA DEluxE RESORT & SPA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ biblioteka
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 6 barai
 ♦ 3 baseinai

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 98 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 22 km iki Alanijos, apie 30 m iki 
Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2015 metais, bendras 
plotas 12 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 7-ių 
aukštų pastatas: 293 deluxe Room tipo numeriai 
(iš jų 4 numeriai skirti neįgaliesiems, 
maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 70 dviejų kambarių 
Family Room tipo numerių (2 miegamieji su 
durimis, maks. 4+1 asm., 42 kv. m), 5 Superior 
Terrace Sea View tipo numeriai (su terasa ir 
sūkurine vonia, maks. 2 asm., 34 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
nemokamas baras, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.azuradeluxe.com

Numeriuose:
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą 

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys - laminatas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas
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MC ARANCIA RESORT HOTEl
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ grindys - laminatas
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (vandens papildoma 
kasdien, gaivieji gėrimai  atvykimo 
dieną)

 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ Wi-Fi (daugiau nei 100 MB už 
papildomą mokestį)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 a la carte restoranai (osmanų 
ir žuvies; būtina išankstinė 
rezervacija; viešnagės metu 
galima nemokamai aplankyti 
vieną restoraną 1 kartą)

 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
(viršijus 100 MB, už papildomą 
mokestį)

 ♦ kino salė
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 40 iki 
500 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 12 km iki Alanijos miesto, 
apie 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 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 26–28 kv. m), 
22 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
36–40 kv. m), 22 dviejų kambarių Family 
Room tipo numeriai (du miegamieji, atskirti 
durimis, maks. 4 asm., 36–40 kv. m). 
5 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.mcgrouphotels.com
Ekonominė klasė
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CluB INSulA
Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 3 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ SpA centras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis, 
būtina išankstinė rezervacija, 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 1 kartą; 
vaikai iki 12 metų neįleidžiami)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas (su kvarcine 
danga)

 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ turkiška pirtis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 13 km iki Alanijos miesto 
centro, apie 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 
Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
22 kv. m), 36 dviejų kambarių Family Room  
tipo numeriai (du miegamieji, atskirti durimis, 
maks. 4 asm., 37 kv. m). 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.clubinsula.com

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ dušas (tik 6 aukšto numeriuose)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais gėrimais 
papildomas kasdien)

 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinas
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
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INSulA RESORT&SPA 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (vandeniu pildoma 
kasdien)

 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 300 iki 
100 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis, 
būtina išankstinė rezervacija, visos 
viešnagės metu galima 1 kartą 
aplankyti nemokamai)

 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras baseinas

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 120 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 12 km iki Alanijos miesto centro, 
apie 200 m iki Konaklio gyvenvietės, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 197 Standard Room 
tipo numeriai (2 numeriai skirti žmonėms su 
negalia, maks. 3 asm., 20 kv. m), 95 vieno 
kambario Family Room tipo numerių 
(maks. 4 asm., 25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.insularesort.com
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xENO HOTElS AlPINA

KRIZANTEM HOTEl

Numeriuose:
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną, 
nemokamai)

 ♦ seifas*
 ♦ individualus oro kondicionierius

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ a la carte restoranas (turkų)*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ pagrindinis restoranas (pagrindinis)
 ♦ 4 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 180 asm.)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė
 ♦ uždaras baseinas

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 120 km iki Antalijos oro uosto, 
apie 1,5 km iki Alanijos miesto centro, apie 100 m iki 
paplūdimio (per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro trys 6-ių 
aukštų pastatai (A, B, C), kuriuose yra: 185 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 18–25 kv. m), 
28 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai (2 
miegamieji kambariai su durimis, visi numeriai C korpuse, 
maks. 5 asm., 55 kv. m). 2 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
yra nemokamas baras (nealkoholiniai gėrimai), 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.krizantemhotels.com
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 130 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 10 km iki Alanijos miesto, apie 1 km iki 
Machmutlaro gyvenvietės, per kelią (požemine perėja) 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro penki 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 42 Standard Room tipo 
numeriai (maks 3 asm., 25 kv. m), 160 dviejų kambarių 
Family Room tipo numerių (prieškambaris, uždaras 
miegamasis, maks. 5+1 asm., 50 kv. m), 30 Economy 
Room tipo numerių (be balkono, maks. 3 asm., 25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra nemokamas 
baras (nealkoholiniai gėrimai), skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.xenohotels.com
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ grindys – plytelės (pagrindinis 
pastatas – kiliminė danga)

 ♦ tuščias mini baras 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai 
 ♦ atviras baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka (nemokamas įėjimas)
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį
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MC MAHBERI BEACH HOTEl

xPERIA GRAND BAlI 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ „iPod“

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ seifas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ televizijos salė
 ♦ konferencijų salė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo žaidimai 
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai (viešbutyje 
ARANCIA RESORT)

 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ krepšinis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ paplūdimio tinklinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 120 km iki Antalijos oro 
uosto, Antalijos miesto centre, 150 m per gatvę 
iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, bendras 
plotas 1287 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 12 Club tipo numerių 
(maks. 4 asm., 26 kv. m), 78 standartiniai numeriai 
(vienas iš jų pritaikytas žmonėms su negalia, 
maks. 3 asm., 22 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.xperia.com.tr

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ telefonas

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

 ♦ auklė*
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 150 
asm.)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė už 
papildomą mokestį

 ♦ pagrindinis restoranas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Antalijos oro 
uosto, apie 12 km iki Alanijos miesto centro, apie 
1 km iki Konaklio gyvenvietės centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1989 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 298 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 24–26 kv. m), 
21 vieno kambario Family Room tipo numeris (3 
numeriai su dviem miegamaisiais kambariais, vienas 
didelis miegamasis, maks. 4 asm., 30–36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.mcgrouphotels.com
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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SAPHIR HOTEl

CluB HOTEl CARETTA BEACH

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ belaidis internetas registratūroje*

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

 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ pagrindinis restoranas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(už 150 m nuo viešbučio 
paplūdimio)

 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ masažas*
 ♦ tinklinis
 ♦ teniso kortas (su tartano danga)
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ futbolo aikštė (20 x 50 m)
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika (kartą per savaitę)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas )
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 12 km iki Alanijos miesto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1993 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 301 Standard Room tipo numeris 
(maks. 3 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.carettabeachhotel.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną vanduo 
nemokamai)

 ♦ vonia arba dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(viešbutyje); individualus oro 
kondicionierius (vilose)

 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga / 
keraminės plytelės viešbutyje; 
keraminės plytelės / parketas vilose

 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 4 iki 
10 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(osmanų ir italų, kuriam 
būtina išankstinė nemokama 
rezervacija)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 100 
iki 400 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ 5 vandens kalneliai (vienas su 
nusileidimu į jūrą)

 ♦ 6 barai
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Antalijos oro uosto, 
apie 12 km iki Alanijos miesto centro, apie 500 m iki 
Konaklio gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro du 
pagrindiniai 7-ių aukštų pastatai ir penkios 3-jų aukštų 
vilos. Pagrindiniame pastate yra: 422 Standard Room tipo 
numeriai. Vilų zonoje yra: 64 vieno kambario Villa Elite junior 
tipo numeriai, 71 dviejų kambarių Villa Family deluxe  tipo 
numeris, 54 vieno kambario Villa Standard deluxe tipo 
numeriai, 1 vieno kambario Villa King Suite tipo numeris.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
pirsas, nemokami skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai  
už užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.saphirhotels.com.tr
 

Ultra
viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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ANTIK HOTEl & GARDEN

CluB HOTEl ANJElIQ

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ 5 rusiški kanalai
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas*
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 a la carte restoranai

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

*Už papildomą mokestį

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 125 km iki Antalijos oro uosto, apie 7 km 
iki Alanijos miesto, apie 1 km iki Konaklio gyvenvietės, per gatvę 
(požemine perėja) iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais, bendras plotas 35 000 kv. m. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas ir šeši 4-ių aukštų 
pastatai. Viešbutyje yra: 232 Club Standard tipo numeriai (maks. 
3+1 asm., 24 kv. m), 121 Standard Main Building tipo numeris 
(maks. 3 asm., 24 kv. m), 12 dviejų kambarių Main Family Room 
tipo numerių (2 miegamieji su durimis, maks. 4 asm., 35 kv. m), 37 
dviejų kambarių Club Family Room tipo numeriai (2 miegamieji su 
durimis, 15 numerių yra be durų, maks. 4 asm., 35 kv. m), 48 vieno 
kambario Romantic Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, sūkurinė 
vonia, maks. 2+1 asm., 20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, yra 
nemokamas baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.clubhotelanjeliq.com

Numeriuose:
 ♦ vonia (Hotel)
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas (Garden – 
registratūroje*; Hotel – 
numeryje)

 ♦ mini baras (vanduo papildomas 
kasdien)

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ dušas (Garden)
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas (Hotel)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ SpA centras
 ♦ konferencijų salė (50 asm.)
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ pagrindinis restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 vandens kalneliai

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

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 100 km iki Antalijos oro uosto, apie 20 km 
iki Alanijos miesto centro, apie 500 m iki Avsalaro gyvenvietės, apie 
50 m iki paplūdimio (per kelią, yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbučio 7-ių aukštų Hotel pastate yra: 78 Standard 
Room tipo numeriai, 9 Connection Room tipo numeriai. Septyniuose 
3-jų aukštų Garden pastatuose yra: 100 Garden Room tipo 
numerių,13 dviejų kambarių Family Room Garden tipo numerių. 
Dviejuose 2-jų aukštų Beach korpusuose: 33 Beach Room tipo 
numeriai, 5 dviejų kambarių Family Room Beach tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra nemokamas baras, skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelantik.com
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Al
an

ija

128 129Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Regiono 
kurortai:Vieta, kur susitinka 

Viduržemio ir Egėjo jūros, 
kur poilsiui kviečia civilizacijos 
nepaliesta gamta, svetingai 
pasitinka nuostabaus grožio 
pakrantės ir atgyja Homero 
mitų herojai. Puikias erdves 
atostogoms Jums siūlo Egėjo 
jūros regionas – penkių skirtingų 
ir savaip žavių kurortų buveinė. 

2
1 FETiJA

Nuostabaus 
grožio oazė

MARMARiS
Kasdien augantis 
ir gyvas

3 BOdRuMAS
Miestas, kuris niekada 
nemiega

4 didiMAS
Pasakiška ramybė

5 KuŠAdASiS
Muziejus po 
atviru dangumi

regionas
Egėjo jūros 
regionas
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Visiems ir kiekvienam  
Egėjo jūros regione planą tobuloms atostogoms susikurs kiekvienas.

• Norintys mėgautis saule gražiausiuose Europos paplūdimiuose 
gali vykti į Fetiją. Čia Jus pasitiks tvarkingos pakrantės, įspūdingos 
įlankos, ramūs užutėkiai.

• Neįsivaizduojantys atostogų be naktinių linksmybių jas ras 
Turkijos vakarėlių sostinėje Bodrume – mieste, kuriame akimirksniu 
užsikrėsite šėlionių nuotaika.

• Ieškantys ramybės greičiausiai trauks į ja alsuojantį Didimą. 
Tai masinių turistų srautų dar neatrastas kurortas, kuriame tiesiog 
gera būti.

• O jei domitės istorija, su kultūriniu palikimu susidursite nuvykę 
į bet kurį iš šio regiono kurortų: Didime lauks didingos Apolono 
šventyklos liekanos, Marmaryje – garsioji miesto pilis, o 
Kušadasyje – ištisas muziejus po atviru dangumi.

 Rytinė regiono pakrantė 
didžiuojasi išlikusiomis 
antikinėmis šventyklomis ir 
jų griuvėsiais. Iki jų nuvykti 
visiškai nesudėtinga – 
tiesiog sekite kelrodžiais bei 
paslaugių vietinių gyventojų 
nurodymais. 

Karina 
Sabaitytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

įdomu
Egėjo jūrą Turkija dalijasi su Graikija, 
todėl nenuostabu, kad vienoje 
garsiausių graikų poemų apie Trojos 
karą minima Turkijos sala Bozcaada – 
būtent joje, manoma, buvo pastatytas 
medinis Trojos arklys.
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Uždaros jachtų prieplaukos, jaukios ir linksmos prekyvietės, aukščiausios klasės viešbučiai ir restoranai, platūs 
paplūdimiai ir negyvenamos salos, gamtos grožis ir puikūs orai... Tęsiant sąrašą abejonių nekyla – Fetija yra 

nepakartojamai žavus kurortas, kuriam nieko netrūksta.

Fetija
NuOSTABAuS GROžIO OAZė

Kurortas

132 133



Visada yra ką nuveikti
Fetijoje rasite viską, apie ką tik galite pasvajoti per atostogas: 
kurorto pakraščiai kviečia mėgautis ramybe, jo centre gausu 
naktinių klubų ir diskotekų, o pasiilgę ekstremalių pojūčių 
galėsite leistis plaustais sraunia upe, pasivažinėti visureigiais 
kalnų keliukais arba pasižvalgyti po kvapą gniaužiančias 
apylinkes su parasparniu.

Gražiausi Europoje
Tokio titulo jau ne pirmus metus iš eilės nusipelno Fetijos 
paplūdimiai, įsikūrę prie Ölüdeniz lagūnos, vietinių gyventojų 
pramintos Mėlynąja jūra. Tačiau Fetijos grožis ties paplūdimiais 
nesibaigia – atvykti į šią vietovę traukia įspūdingi peizažai. Nuo 
kalvos atsiveria 12 aplinkinių salelių panorama, ramybe alsuoja 
pušynai ir kedrų giraitės, o dar daugiau spalvų ir formų saugo 
povandeninis Viduržemio jūros pasaulis.

 Būtinai aplankykite Fetijos archeologines 
įžymybes. Nors miestą kadaise apgriovė net 
du žemės drebėjimai, čia iki šių dienų 
išlikę viduramžių pilies griuvėsiai, 
antikinis amfiteatras ir apie dvidešimt 
uolose iškaltų senųjų kapaviečių.

Karina 
Sabaitytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė
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HIllSIDE BEACH CluB
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienėHV-1/5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 30 iki 
240 asm.)

 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 a la carte restoranai (italų, 
žuvies – tik suaugusiems; 
būtina išankstinė rezervacija, 
kiekvieną restoraną 
nemokamai galima aplankyti 
1 kartą, gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ atviras baseinas
 ♦ kino salė atvirame ore (1 kartą 
per savaitę)

 ♦ interneto kavinė 
 ♦ belaidis internetas visoje 
viešbučio teritorijoje

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ video žaidimai 
 ♦ turkiška pirtis (nuo 18 metų)
 ♦ sūkurinė vonia (nuo 18 metų)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ mini futbolas 
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ sauna (nuo 18 metų)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 4 km iki Fetijos miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbučio pastatuose 
yra: 129 double Room Category A tipo numeriai (visi 
su vaizdu į jūrą, įėjimas per terasą, įėjimas į vonios 
kambarį iš terasos pusės, maks. 3 asm., 40 kv. m, 
į išmatavimus įeina ir terasa), 129 dviejų kambarių 
Family Room Category B tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, įėjimas per terasą, įėjimas į vonios kambarį iš 
terasos pusės, 2 miegamieji su durimis ( įėjimas per 
terasą), maks. 4 asm., 48 kv. m), 64 Small double 
Room Category C tipo numeriai (be balkono, maks. 
2+1 asm., 30 kv. m), 8 Single Room Category D tipo 
numeriai (be balkono, maks. 1+1 asm., 20 kv. m), 
20 vieno kambario Triple Room Category E tipo 
numerių (individualus oro kondicionierius, 
maks. 3 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra paplūdimys 
suaugusiems Silent Beach, platforma, pirsas, baras 
paplūdimyje už papildomą mokestį, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokami.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hillsidebeachclub.com

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas (tipas E)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius
 ♦ terasa (A ir B tipo, su vaizdu į jūrą)

Vaikams:
 ♦ 4 vaikų klubai
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai (šildymas priklauso nuo oro 
sąlygų)

 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis (vaikams nuo 8 mėn. iki 3 m.)
 ♦ elektroninė auklė (vaikams nuo 8 mėn. 
iki 3 m.)

HV-1/5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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lIBERTy HOTElS lyKIA
Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1

Numeriuose:
 ♦ dušas (Village)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro 
kondicionierius

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

 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 9 baseinai (2 iš jų šildomi 
balandį ir spalį)

 ♦ 5 vaikų klubai
 ♦ vežimėlis (pagal atskirą 
užklausą, už užstatą 
vaikams nuo 8 mėn. iki 
3 m.)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 a la carte restoranai (italų, 
japonų teppanyaki, japonų 
sušių, Azijos, turkų, žuvies, 
„Steak House“; būtina 
išankstinė rezervacija už 
papildomą mokestį)

 ♦ 11 barų
 ♦ 13 konferencijų salių (nuo 35 
iki 1100 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(2 savitarnos skalbyklos)

 ♦ kirpykla
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ 19 vandens kalnelių
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 restoranai
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 13 atvirų baseinų
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
(vestibiulyje, bare „Kollezium“, 
kavinėje „Litra“)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ golfo pamokos* (3 duobutės)
 ♦ video žaidimai*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ 2 turkiškos pirtys 
 ♦ aerobika 
 ♦ kalnų laipiojimo siena*
 ♦ treniruoklių salė (Village, 
Residence; kuriama treniruočių 
programa)

 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini golfas*
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ nardymo pamokos* (PADI, 
CMAS)

 ♦ teniso inventorius*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 71 km iki Dalamano oro uosto, apie 
18 km iki Fetijos miesto, apie 3 km iki Oludenizo gyvenvietės, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013–2014 metais. Viešbutį sudaro dvidešimt devyni 3-jų 
aukštų kotedžai, kuriuose yra: 92 Type 1 dviejų kambarių Standard 
Land Side tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 40 Type 1 a 
dviejų kambarių Standard Sea Side tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
24 kv. m), 71 Type 2 dviejų kambarių Large Land Side tipo numeris 
(maks. 3+1 asm., 29 kv. m), 60 Type 2 a dviejų kambarių Large 
Side Sea View tipo numerių (maks. 3+1 asm., 29 kv. m), 11 Type 3 
dviejų kambarių Large Sea View tipo numerių (maks. 3+1 asm., 
29 kv. m), 17 Type 3 A dviejų kambarių Large Sea View Special 
Service With jacuzzi  tipo numerių (balkonas su sūkurine vonia, 
maks. 2+1 asm., 29 kv. m), 78 Type 4 dviejų kambarių Family 
Room Land Side tipo numeriai (2 miegamieji, 1 iš jų su durimis, 
su pagrindiniu bendru įėjimu, maks. 4+1 asm., 43 kv. m), 62 
Type 4 dviejų kambarių Family Room Land Side tipo numeriai (2 
miegamieji kambariai, 1 iš jų su durimis, su bendru pagrindiniu 
įėjimu, maks. 4+1 asm., 43 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
pirsas, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.libertyhotelslykia.com

HV-1 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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MAJESTy CluB TuANA PARK
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 iki 
600 asm.)

 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų; būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu 
nemokamai galima apsilankyti 
1 kartą)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ dietinis meniu
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 6 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SpA centras
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ mini golfas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ skvošas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ žaidimų automatai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 42 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 17 km iki Fetijos miesto, apie 2 km 
iki Janiklaro gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
16 Club pastatų ir septyni park vasarnamiai 
(per kelią). Viešbučio Club tipo pastatuose yra: 
350 Club Room tipo numerių (iš jų 3 pritaikyti 
žmonėms su negalia, maks. 2+2 asm., 
24–30 kv. m), 60 dviejų kambarių Family Room 
tipo numerių (2 miegamieji, atskirti durimis, 
maks. 4+1 asm., 43 kv. m). park tipo 
vasarnamiuose yra: 75 park Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 18–24 kv. m), 
14 dviejų kambarių Family Room tipo 
numerių (2 miegamieji, atskirti durimis, 
maks. 4+1 asm., 39 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, pirsas, nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.majesty.com.tr

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys – marmuras (Club), 
keraminės plytelės (park)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ 1 rusiškas kanalas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(Club), individualus oro 
kondicionierius (park)

 ♦ dušas (park)
 ♦ balkonas
 ♦ vonia (Club)
 ♦ mini baras (atvykimo dieną 
vanduo, alus)

 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ 2 vaikų klubai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ nedidelis zoologijos sodas
 ♦ 3 vandens kalneliai

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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MAJESTy CluB lyKIA BOTANICA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota4

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

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės (arba 
keraminės plytelės)

 ♦ balkonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (vanduo atvykimo 
dieną)

Vaikams:
 ♦ 2 vaikų klubai (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ auklė*
 ♦ 4 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ a la carte restoranas 
(žuvies; būtina išankstinė 
rezervacija už papildomą 
mokestį)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ restoranas
 ♦ 5 atviri baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ petankė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 42 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 17 km iki Fetijos miesto, apie 300 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 292 Standard Room
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 26-32 kv. m), 
52 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai 
(2 uždari miegamieji, maks. 4 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas,  platforma, pirsas, yra nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.majesty.com.tr

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Kurortas

Didžiausias Egėjo jūros regione ir visuomet pilnas gyvybės – toks yra Marmaris. Miestas, kurio 
centre netyla naktinio gyvenimo šurmulys, o pakraščiuose laukia pušimis apaugusių kalnų 

kaimynystė, ramūs paplūdimiai ir viešbučių įvairovė.

marmaris
KASDIEN AuGANTIS IR GyVAS

Kurortas

138 139



Dar visai neseniai…
Marmaris buvo mažai kam žinoma žvejų gyvenvietė, kur 
retkarčiais užsukdavo po Viduržemio jūrą plaukiojantys kruiziniai 
laivai. O dabar jis – populiarus laivų ir jachtų uostas. Senieji 
Marmario kvartalai dar ir šiandien traukia triukšmingais turgaus 
garsais, o ramybės ir romantiškų vaizdų paieškoms poilsiautojai 
renkasi jaukią pėsčiųjų promenadą, kuri visa krantine tęsiasi nuo 
pat šiuolaikiškos jachtų prieplaukos.

Kurorto įžymybė
Tai Marmario pilis, stūksanti ant miesto centre esančios kalvos ir 
menanti Osmanų imperijos laikus. Anot legendos, išvydęs šią pilį 
sultonas Suleimanas labai nusivylė ir supykęs sušuko „mimaras“ – 
išvertus tai reikštų „pakarti architektą“. Taip ir pilis, ir pats miestas 
gavo Mimaro vardą, tik vėliau pakeistą į Marmarį.

 Vakaro linksmybėms galite rinktis „Bar Street“ – 
tai jaunimo pamėgta gatvė, kurioje vienas paskui kitą 
rikiuojasi daugybė naktinių klubų ir barų, vyksta putų 
vakarėliai ir diskotekos po atviru dangumi.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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GRAND yAZICI CluB TuRBAN Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų 
arba italų – 1 kartą nemokamai, 
žuvies ir „Steak House“  – 
būtina išankstinė rezervacija už 
papildomą mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 10 konferencijų salių (nuo 100 iki 
1500 asm.)

 ♦ 5 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro uosto, apie 
6 km iki Marmario miesto centro, apie 2 km iki Ičmelero 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2006 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro du 5-ių 
aukštų pagrindiniai pastatai ir dvidešimt penkios 2-jų ir 
3-jų aukštų vilos. Pagrindiniame pastate yra: 120 Standard 
Room tipo numerių (maks. 3 asm., 24 kv. m), 16 Superior 
Standard Room tipo numerių (maks. 3 asm., 38 kv. m). 
Vilose yra: 107 Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
24 kv. m), 43 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai 
(2 miegamieji su durimis, 2 TV, 2 vonios kambariai, 
maks. 4 asm., 42 kv. m), 12 vieno kambario Superior Room 
tipo  numerių (maks. 3 asm., 38 kv. m), 24 Marine Suite 
ir Grand Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, svetainė, 2 
miegamieji, 2 vonios kambariai, vienas iš jų su sūkurine 
vonia, 3 TV, nuosavas baseinas – tik svečiams, kurie 
apsistoję Marine Suite tipo numeriuose, maks. 5 asm., 110–
115 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
2 platformos, pirsas, yra nemokamas baras, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandyazicihotels.com

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės (kiliminė 
danga – Main Building, 
keraminės plytelės – Villa)

 ♦ vonia arba dušas
 ♦ mini baras (vanduo, 
papildomas nemokamai)

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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GRAND yAZICI MARES HOTEl Viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (vanduo atvykus)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės (keraminės 
plytelės ir kiliminė danga – Main 
building, keraminės plytelės – 
Villa)

 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ 3 vaikų klubai (mini klubas nuo 4 
iki 8 metų, midi klubas nuo 8 iki 
12 metų, junior klubas nuo 12 iki 
16 metų) 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 9 barai (3 už papildomą mokestį)
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų 
ir turkų – būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu 
nemokamai galima apsilankyti 
vieną kartą; žuvies – už 
papildomą mokestį)

 ♦ 15 konferencijų salių (nuo 30 iki 
800 asm.)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ dviračių nuoma*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas, dirba 
iki 02.00)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 5 km iki Marmario miesto centro, apie 
3 km iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro du 4-ių aukštų pagrindiniai pastatai ir 1-o, 
2-jų, 3-jų aukštų vasarnamiai. Pagrindiniuose 
pastatuose yra: 131 Standard Room tipo 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 (svetainės zona, dvivietė lova, maks. 
3 asm., 45–60 kv. m). Vasarnamiuose yra: 70 
Standard Room tipo numerių (maks. 2+2 asm., 
30 kv. m), 89 trijų kambarių Family Room tipo 
numeriai (maks. 4+1 asm., 54 kv. m). 7 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas,  platforma, 2 pirsai, yra nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandyazicihotels.com/mares/en/index.php
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GRAND yAZICI 
MARMARIS PAlACE Viskas 

įskaičiuotaHV-1

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, turkų 
ir žuvies – būtina išankstinė 
rezervacija už papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 baseinai
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 50 iki 
250 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 vandens kalneliai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ dviračiai*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas (už užstatą)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ 2 teniso kortai (su betonine danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas (už užstatą)
 ♦ krepšinis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 6 km iki Marmario miesto centro, apie 
2 km iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1992 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pagrindinis pastatas 
ir dvidešimt šeši 2-jų ir 3-jų aukštų vasarnamiai. 
Pagrindiniame pastate yra: 187 Standard Room 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 29 dviejų 
kambarių Family Room tipo numeriai (maks. 4+1 asm. 
45 kv. m). Vasarnamiuose yra: 272 Standard Room 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 26 kv. m), 34 dviejų 
kambarių Family Room tipo numeriai (2 miegamieji, 
atskirti durimis, maks. 4+1 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, platforma su užpiltu smėliu, 2 pirsai 
už papildomą mokestį, yra nemokamas baras, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandyazicihotels.com

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ mini baras (vanduo atvykus 
nemokamas)

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)
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GREEN NATuRE DIAMOND
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ dietinis meniu
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ skvošas 
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 95 km iki Dalamano 
oro uosto, apie 1 km iki Marmario centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis atidarytas 2014 metais, 
bendras plotas 40 000 kv. m. Viešbutį sudaro 
vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 623 
Standard Room tipo numeriai (iš jų 6 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, maks. 3 asm., 
30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, pirsas, yra nemokamas baras, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.greennaturehotels.com/diamond
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AQuA HOTEl Viskas 
įskaičiuota5
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys - laminatas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 a la carte restoranai (italų, 
žuvies ir turkų, būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima vieną kartą apsilankyti 
nemokamai)

 ♦ uždaras baseinas (SPA baseinas, 
gegužę ir spalį vanduo pašildomas)

 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 15 ir 250 
asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Dalamano 
oro uosto, apie 7 km iki Marmario miesto 
centro, apie 200 m iki Ičmelero gyvenvietės 
centro, ant jūros kranto (nuo paplūdimio skiria 
promenada).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 216 Standard Room tipo 
numerių (iš jų 2 pritaikyti žmonėms su negalia, 
maks. 3 asm., 20 kv.m). Yra numerių, skirtų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hotelaqua.com
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GOlDEN ROCK BEACH HOTEl Viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ balkonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ televizorius
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras* (vanduo atvykus 
nemokamas)

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinė 
virtuvė; būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu 
apsilankyti nemokamai galima 1 
kartą)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ interneto kavinė*

 Pramogos ir sportas:
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 91 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 3 km iki Marmario miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 224 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 25 kv. m). Yra numerių, skirtų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pontonas, nemokamas baras, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.goldenrockbeach.com
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BluE BAy PlATINuM Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 a la carte restoranai (italų 
virtuvė*)

 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 108 asm.)
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 barai (il primo – už papildomą 
mokestį)

 ♦ 4 baseinai
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas (tam tikromis valandomis)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 1,9 km iki Marmario miesto centro, 
apie 70 m iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro keturi 5-ių ir 7-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 398 Standard 
Room tipo numeriai (iš jų 2 numeriai skirti 
žmonėms su negalia, maks. 3 asm., 24 kv. m), 
43 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai 
(svetainė, uždaras miegamasis, maks. 4 asm., 
35 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, yra pontonas, 
mokamas baras, nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bluebayplatinum.com

Numeriuose:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas 
numeriuose*(09.00–02.00)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas*

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

 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
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D-RESORT GRAND AZuR 
MARMARIS

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ televizorius
 ♦ mini baras*

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinė 
virtuvė; būtina išankstinė 
rezervacija už papildomą mokestį)

 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 20 iki 
350 asm.)

 ♦ 2 restoranai
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ verslo centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso kortai (2 su kieta danga, 1 
su dirbtine žole)

 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 100 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 2 km iki Marmario miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 284 
Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
29 kv. m), 28 dviejų kambarių Suite Room tipo 
numeriai (svetainė, uždaras miegamasis, 
maks. 4 asm., 42 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.dresortgrandazur.com.tr
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ElEGANCE HOTEl Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 2 a la carte restoranai (tarptautinis 
ir turkų*)

 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai (1 už papildomą mokestį)
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 95 km iki Dalamano 
oro uosto, apie 2 km iki Marmario miesto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 163 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 20–24 kv. m), iš jų 2 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 11 
vieno kambario Family Room tipo numerių 
(maks. 4 asm., 32 kv. m), 7 dviejų kambarių 
junior Suite tipo numeriai (svetainė, uždaras 
miegamasis, maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 4 
King Suite tipo numeriai (svetainė, uždaras 
miegamasis, maks. 4+1 asm., 45 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.elegancehotels.com

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vanduo atvykus 
nemokamai)

 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.148 149



GREEN NATuRE RESORT & SPA Viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas*
 ♦ mini baras (vanduo atvykus 
nemokamai)

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ vonia
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ a la carte  restoranas (tarptautinis*)
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai (1 už papildomą mokestį)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ krepšinis
 ♦ turkiška pirtis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 95 km iki Dalamano 
oro uosto, apie 3 km iki Marmario miesto 
centro, antroje viešbučių linijoje, apie 550 m iki 
miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbučio Club korpusas 
pastatytas 1996 metais, Resort korpusas – 
2007 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbučio Resort  pastate yra: 
304 Standard Room tipo numeriai (be balkono, 
maks. 2+2 asm., 22 kv. m), 28 dviejų kambarių 
suite room tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 
40–45 kv. m), 30 dviejų kambarių Family Room 
tipo numerių (svetainė, uždaras miegamasis, 
maks. 4+1 asm., 45 kv. m). Club korpuse yra: 
235 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 20 kv. m), 30 dviejų 
kambarių Family Room tipo numerių 
(maks. 4+1 asm., 40 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hotelgreennature.com
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.148 149Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



IDEAl PREMIuM Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas (jūros 
gėrybės; būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu 
galima vieną kartą apsilankyti 
nemokamai)

 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 restoranai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ sauna  (pagal tvarkaraštį)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis  (pagal tvarkaraštį)
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 2 km iki Marmario miesto centro, apie 
350 m iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 272 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 20 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.iphotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ seifas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (nemokami gaivieji 
gėrimai atvykimo dieną)

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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IDEAl PRIME BEACH
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės (arba parketas)
 ♦ mini baras (nemokami gaivieji 
gėrimai atvykimo dieną)

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 2 a la carte restoranai (tarptautinė 
virtuvė; būtina išankstinė rezervacija, 
viešnagės metu apsilankymas 1 kartą 
nemokamas)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Dalamano 
oro uosto, apie 3 km iki Marmario miesto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro 
du 5-ių ir du 6-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra 632 Standard Room tipo numeriai (maks. 
3 asm., 20–30 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokami skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.iphotels.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis  (pagal tvarkaraštį)
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna (pagal tvarkaraštį)

*Už papildomą mokestį
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MARMARIS RESORT DEluxE 
HOTEl

Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ autobusas iki miesto centro

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ joga*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 100 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 20 km iki Marmario miesto centro, 
Hisaronu gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Turi bendrą 
teritoriją su viešbučiu MARMARIS RESORT & 
SpA. Viešbutį sudaro devynios 3-jų aukštų deluxe 
tipo vilos ir septyniolika vieno aukšto vasarnamių.  
vilose yra 111 vieno kambario deluxe Room 
tipo numerių (maks. 2+2 asm., 32 kv. m). 
vasarnamiuose yra 17 vieno kambario deluxe 
jakuzzi room tipo numerių (vonios kambarys su 
sūkurine vonia, maks 2 asm., 45 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas ir platforma, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marmarisresort.com

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ televizorius
 ♦ seifas*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai 

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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MARTI RESORT 
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai, vanduo, 
mineralinis vanduo, alus papildomi  
kasdien)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rusiškas kanalas

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 11 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas (limitas 128 KB)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 a la carte restoranai (kinų ir turkų; 
būtina išankstinė rezervacija už 
papildomą mokestį (HB), viešnagės 
metu galima vieną kartą apsilankyti 
nemokamai (UAI); italų – už 
papildomą mokestį)

 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 80 iki 
300 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ dviračių nuoma*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 105 km iki Dalamano oro 
uosto, apie  8 km iki Marmario miesto centro, apie 
1 km iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto (nuo 
paplūdimio skiria promenada).
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1970 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro keturi 5-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra: 130 Superior Room tipo numerių, 106 vieno 
kambario deluxe Room tipo numeriai, 2 dviejų 
kambarių Executive deluxe Suite tipo numeriai, 5 
trijų kambarių Superior deluxe Suite tipo numeriai, 
4 dviejų kambarių deluxe Suite tipo numeriai, 4 
trijų kambarių Villa 1 tipo numeriai (vieno aukšto 
arba dviejų, svetainė su mini virtuve, 2 miegamieji, 
atskirti durimis, 2 vonios kambariai, viename 
sūkurinė vonia, maks. 4 asm., 81–160 kv. m, 
VIP aptarnavimas), 8 dviejų kambarių Villa 2 tipo 
numeriai. Apgyvendinimas su gyvūnais iki 5 kg 
(mokamas).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas ir platforma, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai, 
palapinės paplūdimyje už papildomą mokestį
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.marti.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

 Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ petankė
 ♦ smiginis
 ♦ video žaidimai*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ krepšinis
 ♦ biliardas*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso kortas

*Už papildomą mokestį
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DORA BEACH 
MARMARIS

Luxe
viskas 
įskaičiuotaSpecial Cat.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 2 km iki Marmario miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, bendras 
plotas 6 900 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra: 40 Standard Room 
tipo numerių (maks. 3 asm., 26 kv. m), 2 vieno 
kambario Romance purple Room tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 26 kv. m), 4 vieno kambario 
Romance purple Superior Room tipo numeriai 
(sūkurinė vonia, DVD grotuvas, maks. 2 asm., 
35 kv. m), 4 vieno kambario Romance Red Superior 
Room tipo numeriai (sūkurinė vonia, prancūziškas 
balkonas, maks. 2 asm., 38 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dorabeachmarmaris.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – parketas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Special Cat. Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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SENTIDO ORKA lOTuS BEACH Viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, Azijos 
ir italų)

 ♦ 5 barai 
 ♦ 5 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ teniso kortas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SpA centras 
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ bevielis internetas

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano 
oro uosto, apie 6 km iki Marmario, apie 2 km iki 
Ičmelero kurorto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2015 metais. Viešbutį 
sudaro aštuoni 2-jų ir 3-jų aukštų pastatai, 
kuriuose yra: 318 Standard Room tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 26 kv.m), 43 Superior Room tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 36 kv. m), 80 Family 
Room tipo numerių (maks. 4 asm., 40–55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Yra pirsas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.
PRIE BASEINO: Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sentidoorkalotusbeach.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeryje visą parą*

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ auklė*
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MARMARIS PARK

MARTI lA PERlA

Numeriuose:
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vanduo papildomas 
nemokamai)

 ♦ Wi-Fi
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ televizorius
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas (limitas 
128 kB)

 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų 
ir italų; būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu 
galima vieną kartą apsilankyti 
nemokamai)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortas* (MARTI RESORT)
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ gyva muzika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 105 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 8 km iki Marmario miesto centro, apie 1 km 
iki Ičmelero gyvenvietės centro, ant jūros kranto (nuo 
paplūdimio skiria promenada).
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro du 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 184 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 27–29 kv. m), 7 vieno kambario 
deluxe Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 43 kv. m). 2 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas ir platforma, nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai, palapinės už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marti.com.tr

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 a la carte restoranai (žuvies 
ir turkų; būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu 
galima vieną kartą apsilankyti 
nemokamai)

 ♦ 3 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ vandens kalnelis (su nusileidimu 
į jūrą)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 95 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 7 km iki Marmario miesto centro, apie 
2 km iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą 
dalinai atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro du 
pagrindiniai 3-jų ir 4-ių aukštų pastatai bei šešiolika 
3-jų aukštų vasarnamių, kuriuose yra: 130 Standard 
Room tipo numerių (maks. 2+2 asm., 18 kv. m), 
285 Bungalow Room tipo vasarnamiai 
(maks. 3 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas ir platforma, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gomarmarispark.com

Viskas 
įskaičiuota4+

Viskas 
įskaičiuota4

Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4+ Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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POSEIDON HOTEl 

DORA PORTOFINO

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras*
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir baruose

 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 2 km iki Marmario miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 87 Standard 
Land View tipo numeriai (maks. 3 asm., 16 kv. m), 
10 Single Room tipo numerių (be balkono, 12 kv. m), 
98 Standard Laterial Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm. 18 kv. m). 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.poseidonhotel.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: apie 100 km iki Dalamano 
oro uosto, apie 10 km iki Marmario miesto centro, 
apie 50 m iki Ičmelero miesto, apie 50 m iki miesto 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, bendras 
plotas 2 800 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 50 Standard Room tipo 
numerių (maks. 3 asm., 23 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.doraportofino.com

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 

*Už papildomą mokestį

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ nardymo pamokos*

*Už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ vandens sportas paplūdimyje*
 ♦ pramoginiai renginiai 

*Už papildomą mokestį

MARBAS

NERGIS BEACH 

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ tuščias mini baras
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – parketas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (Europos 
virtuvė)*

 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Dalamano 
oro uosto, apie 10 km iki Marmario miesto 
centro, apie 300 m iki Ičmelero gyvenvietės, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1986 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 88 
Standard Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
15–24 kv.m), 1 numeris pritaikytas žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, skėčiai, gultai, čiužiniai, 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marbashotel.com

Viskas 
įskaičiuota3

Viskas 
įskaičiuota3
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Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas*

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ konferencijų salė (iki 50 žmonių) 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 1,5 km iki Marmario miesto, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbučio penkių 
ir šešių aukštų pastatuose yra: 265 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 2+1 arba 3 asm., 
24 kv.m), 51 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeris (maks., 2+2 asm., 35-42,5 kv.m).
PAPLŪDIMYS: smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marbashotel.com
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

PASA BEACH

SuN BAy HOTEl

Numeriuose:
 ♦ grindys – laminatas (B bloke), 
kiliminė danga (A bloke)

 ♦ vonia
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 baseinai (1 pusiau olimpinis)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 barai
 ♦ vandens kalnelis

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro uosto, 
apie 3 km iki Marmario miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pirmasis B korpusas pastatytas 1995 metais, 
antrasis A korpusas – 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro du 6-ių aukštų 
pastatai. A korpuse yra 100 vieno kambario Standard Large 
Room tipo numerių (dalinis vaizdas į jūrą,1 French + 
1 SGL Bed, maks. 3+1 asm., 30 kv. m). B korpuse yra 
327 Standard Room tipo numeriai (iš jų 2 numeriai skirti 
žmonėms su negalia, maks. 3 asm., 27 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pasabeach.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ vonia
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 barai
 ♦ a la carte  restoranas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 1,9 km iki Marmario centro, apie 50 m 
iki nuosavo paplūdimio (per kelią).
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1989 metais, 
bendra teritorija 2000 kv. m. Viešbutį sudaro 
vienas 7-ių aukštų pastatas (50 % numerių su 
vaizdu į jūrą), kuriame yra 95 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 21 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, skėčiai, gultai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bluebaygrouphotels.com

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*

*Už papildomą mokestį
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

CAPRICE  BEACH 

SESIN HOTEl

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis*)
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (iki 75 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ teminiai vakarėliai 
 ♦ sauna*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 2 km iki Marmario miesto centro, 
antroje viešbučių linijoje, apie 100 m iki nuosavo 
paplūdimio (per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 101 numeris: 
96 Standard Room tipo numeriai (1 numeris 
pritaikytas žmonėms su negalia, maks. 3 asm., 
18 kv. m), 4 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (2 miegamieji, atskirti durimis, 
maks. 3+1 asm., 36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sesinhotel.com
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai 
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ bevielis internetas (registratūroje)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ treniruoklių salė

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro uosto, 
apie 4 km iki Marmario centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro du 3-jų, 4-ių 
aukštų korpusai (viename jų yra standartiniai numeriai, 
kitame − šeimyniniai numeriai). Viešbutyje yra 203 
numeriai: 122 Standard Room tipo numeriai (vienas iš 
jų pritaikytas neįgaliesiems, maks. 2+1 asm., 20 kv. m); 
81 Family Room tipo numeris (vienas iš jų pritaikytas 
neįgaliesiems, maks. 2+2 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra pirsas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai  nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.capricebeach.com
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

IDEAl PEARl

IDEAl PANORAMA HOlIDAy VIllAGE

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ telefonas
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas (5 numeriai be balkono)
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ baras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai (turkiškas 
vakaras, kartą per savaitę)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 3 km iki Marmario miesto centro, apie 
200 m iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 114 Standard Room tipo 
numerių (maks. 3 asm., 18 kv. m). 2 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.iphotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 barai
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, Marmario miesto centre, apie 200 m iki 
miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
trys 2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra: 130 
Standard Room tipo numerių (maks. 3 asm., 
20 kv. m), 52 dviejų kambarių Family Room 
tipo numeriai (svetainė ir miegamasis, atskirti 
durimis, maks. 4 asm., 35 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.halicihotel.com

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

M
ar

m
ar

is

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis  (pagal tvarkaraštį)
 ♦ pramoginiai renginiai (3 kartus per 
savaitę)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna  (pagal tvarkaraštį)

*Už papildomą mokestį
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

IDEAl PICCOlO HOTEl 

l'ETOIlE BEACH HOTEl 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas*
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦  a la carte restoranai (Europos 
virtuvė)*

 ♦ interneto kavinė*    
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas*    
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas   
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gyva muzika
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Dalamano oro uosto, 
apie 8 km iki Marmario miesto centro, apie 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 Standard Room tipo numeriai (2 numeriai 
skirti žmonėms su negalia, maks. 3 asm., 25 kv. m), 3 dviejų 
kambarių suite room tipo numeriai (svetainė, miegamasis su 
durimis, maks. 3+1 asm., 60 kv. m), 3 vieno kambario Family 
Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / akmenuotas, 
baras už papildomą mokestį, nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.letoilehotel.com

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 2 baseinai
 ♦ baras

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Dalamano 
miesto oro uosto, apie 4 km iki Marmario miesto 
centro, apie 150 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1995 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais, bendras 
plotas 2000 kv m. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 66 Standard Room 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 12 kv m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokami skėčiai, gultai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

M
ar
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ masažas*

*Už papildomą mokestį
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JulIAN CluB HOTEl 

IDAS HOTEl

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

M
ar

m
ar

is

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (už užstatą)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas trys 
dienos

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(pagal užklausą)

 ♦ bevielis internetas 
(registratūroje ir numeriuose)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis (numatytomis 
valandomis)

 ♦ sauna (numatytomis valandomis)
 ♦ treniruoklių salė (numatytomis 
valandomis)

 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ interneto kavinė*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 110 km iki Dalamano oro uosto, 
aoue 10 km iki Marmario, Ičmelero gyvenvietės centre, apie 
350 km iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 85 Standard Room tipo numeriai 
(vienas iš jų pritaikytas neįgaliesiems, maks. 3 asm., 
20 kv. m); 8 Family Room tipo numeriai (2 miegamieji su 
durimis, maks. 4 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.idasotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas* 
 ♦ grindys - parketas
 ♦ balkonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerio tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas* 
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ 2 vandens kalneliai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sauna
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bevielis internetas registratūroje
 ♦ 2 konferencijos salės (iki 50 asm.)
 ♦ masažas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 1 km iki Marmario ir apie 1 km iki jūros.
VIEŠBUTIS: Pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2014 metais. viešbutį sudaro trys 
korpusai, kuriuose yra: 274 Standard Rooms tipo 
numeriai (3 iš jų pritaikyti žmonėms su negalia, maks. 
2+2 asm., 18-22 kv. m); 51 Suite Rooms tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 18-22 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 4 kartus per dieną 
autobusas iki paplūdimio. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. 
Paplūdimio rankšluosčiai – už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.julianclub.com
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BEGONVIllE HOTEl

ADlER HOTEl

Numeriuose:
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ konferencijų salė (40 asm.)
 ♦ baseinas
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 100 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 3 km iki Marmario miesto centro, apie 
70 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais. Paskutinį 
kartą renovuotas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 73 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 16–20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.adlerhotel.com.tr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 100 km iki Dalamano 
oro uosto, apie 1 km iki Marmario miesto centro, 
apie 200 m iki miesto paplūdimio (per kelią).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
du 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 76 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 32 kv. m), 11 
dviejų kambarių Family Room tipo numerių (2 
uždari miegamieji, virtuvė, maks. 4 asm., 
44 kv. m), 17 vieno kambario Corner Suite tipo 
numerių (virtuvė, maks. 4 asm., 44 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, skėčiai, gultai, čiužiniai už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.begonville.com

Viskas 
įskaičiuota3+

Viskas 
įskaičiuota3
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Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini futbolas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ sauna*
 ♦ smiginis*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*

*Už papildomą mokestį
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SIESTA&JuNIPER HOTEl

BEGONVIllE BEACH

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas*
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas 
 ♦ numerio tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ bevielis internetas registratūroje*

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ biliardas* 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 106 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 8 km iki Marmario centro, Ičmelero 
gyvenvietėje, apie 300 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
du 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 92 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 16-17 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio. Viešbučio svečiai 
gali naudotis Letoile paplūdimiu.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.siestahotels.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ 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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Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ interneto kavinė*

*Už papildomą mokestį

164 165Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Turkijos miestas Bodrumas – iš tiesų įspūdinga vieta, čia telpa viskas: ir istorinę praeitį 
liudijantys griuvėsiai, ir neaprėpiami gamtos peizažai, ir nesibaigiančių vakarėlių ritmai.

bodrumas
MIESTAS, KuRIS NIEKADA NEMIEGA

Kurortas
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Skaičiuojant 
tūkstantmečius
Besidomintys istorija čia tikrai ras į ką pasižvalgyti: XV a. 
akmeninė pilis su veikiančiu povandeninės archeologijos 
muziejumi, antikinis teatras, Osmanų bokštas ir, žinoma, 
garsusis Bodrumo amfiteatras, stovintis čia nuo VI a. pr. Kr. 
ir vis dar kviečiantis į renginius.

Karina 
Sabaitytė

Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

 Tikrai įspūdingi naktiniai vakarėliai vyksta 
naktiniame klube „Halikarnas“, kuris garsėja 
kaip viena didžiausių diskotekų Europoje ir 
lankytojams siūlo akinamus šviesų šou, lazerių 
efektus bei pripažintų didžėjų muziką.

įdomu
Bodrumas, įsikūręs ant garsaus Halikarnaso 
miesto griuvėsių, yra žymaus graikų istoriko 
Herodoto gimtinė ir vieno iš Pasaulio 
stebuklų – Halikarnaso mauzoliejaus – vieta.

Naktinis ir kultūrinis 
gyvenimas
Atvykę į Bodrumą nė sekundės nesuabejosite – 
pramogų čia tikrai apstu. Intensyvus naktinis gyvenimas 
verda naktiniuose klubuose, pašėlti ant vandens kviečia 
laivas-diskoteka su stikliniu dugnu, Bodrumo amfiteatre 
dažnai vyksta koncertai, festivaliai ir kiti kultūriniai renginiai 
po atviru dangumi, o rugsėjį daugybė žmonių iš viso pasaulio 
suguža į kasmetinį Meno ir kultūros festivalį.

Eg
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o 
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AMARA ISlAND BODRuM ElITE
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ SpA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ 6 a la carte restoranai (3 iš jų už 
papildomą mokestį)

 ♦ restoranas
 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 90 iki 550 
asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis
 ♦ pirtis 

*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 du 6-ių 
aukštų A ir B pastatai, kuriuose yra: 256 Standard 
Room tipo  numeriai (7 iš jų yra pritaikyti žmonėms 
su negalia, maks. 3 asm., 26 kv. m), 130 vieno 
kambario Superior Room tipo numerių 
(maks. 3+1 asm., 31 kv. m), 119 dviejų kambarių 
Family Room tipo numerių (svetainė ir miegamasis, 
atskirti durimis, maks. 4+1 asm., 37 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, yra 
nemokamas baras, nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.amaraworldhotels.com

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

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai ir 
vanduo papildomi kasdien)

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ seifas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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HIlTON BODRuM TuRKBuKu 
RESORT & SPA

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ lygintuvas
 ♦ grindys – parketas ir marmuras
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas  (liepą–rugpjūtį)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 a la carte restoranai 
(turkiškas, jūros gėrybių, 
Viduržemio jūros regiono; 
būtina išankstinė rezervacija*)

 ♦ 2 uždari baseinai (vienas iš jų 
su jūros vandeniu, tik nuo 16 
metų*)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 10 barų
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 990 
iki 1250 asm.)

 ♦ vegetariškas meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika (tam tikromis dienomis)
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga) 
 ♦ smiginis
 ♦ tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ pirtis*
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ masažas*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ mini futbolas
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ turkiška pirtis  (nuo 16 metų)
 ♦ krepšinis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Milo oro uosto, 
apie 22 km iki Bodrumo miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 2–3-jų aukštų pastatas, 
besileidžiantis terasomis link jūros, ir 8 triaukštės 
vilos. Viešbučio pastate yra: 432 Hilton Guest 
Room tipo numeriai, 47 dviejų kambarių one 
Bedroom Suite tipo numeriai, 5 dviejų kambarių 
one Bedroom Suite Sea View tipo numeriai, 2 trijų 
kambarių presidential Suite tipo numeriai, 8 vilos 
(maks. 8 asm., 450 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia. Vilos (su vaizdu į jūrą): 8 trijų 
aukštų vilos (pirmame aukšte: svetainė, virtuvė, 1 
WC; antrame aukšte: 2 uždari miegamieji, 2 vonios 
kambariai su dušo kabinomis; trečiame aukšte: 2 
uždari miegamieji, 2 vonios kambariai, vienas iš 
jų su sūkurine vonia ir sauna, nuosavas baseinas, 
veranda, maks. 8 asm., 450 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hilton.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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RIxOS PREMIuM BODRuM
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 8 barai
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 356 
asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ 4 a la carte restoranai (libaniečių, 
Azijos, žuvies; būtina išankstinė 
rezervacija*)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ petankė
 ♦ gyva muzika
 ♦ video žaidimai*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ aerobika 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ 3 teniso kortai (su tartano danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso pamokos*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Milo oro uosto, apie 
10 km iki Bodrumo miesto centro, apie 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 Room tipo 
numeriai, 10 dviejų kambarių Suite Room tipo numerių. 
Vasarnamiuose yra: 140 deluxe Room tipo numerių, 
23 dviejų kambarių Suite Room tipo numeriai, 26 
trijų kambarių Superior Suite tipo numeriai, 106 vieno 
kambario premium Room tipo numeriai, 40 dviejų 
kambarių Family Suite tipo numerių. Special Room tipo 
numerių korpuse yra: 6 dviejų kambarių junior Suite tipo 
numeriai, 2 trijų kambarių Executive Suite tipo numeriai. 
Executive Suite, Royal Suite tipo numeriai. Vilų komplekse 
yra: 4 dviejų aukštų Superior Villa Sea View tipo vilos, 6 
dviejų aukštų panorama Villa Sea View tipo vilos.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas ir platforma, 
baras už papildomą mokestį, nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai, palapinės už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.rixos.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą 

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas (pagal atskirą užklausą)
 ♦ šlepetės (pagal atskirą užklausą)
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini baras (vanduo kasdien)

Vaikams:
 ♦ auklė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 0 iki 16 metų)
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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BAIA BODRuM
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą 

 ♦ šlepetės (annex)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga (Main 
Building), keraminės plytelės 
(annex)

 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai ir alus 
papildomi kasdien)

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas  (sezono metu)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ auklė*
 ♦ vandens kalnelis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kino salė
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(meksikiečių, žuvies*)

 ♦ interneto kavinė 
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose

 ♦ kirpykla
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ SpA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 25 
iki 350 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ sauna 
 ♦ krepšinis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ žaidimų automatai*
 ♦ kėglinė* (2 takeliai)
 ♦ tinklinis 
 ♦ mini futbolas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 48 km iki Milo oro uosto, 
apie 19 km iki Bodrumo miesto centro, Giundoano 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutis susideda 
iš 6-ių aukštų pagrindinio pastato ir keturių 4-ių 
aukštų pastatų (annex – visi numeriai su vaizdu į jūrą). 
Pagrindiniame viešbučio pastate yra: 97 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv. m), 2 
dviejų kambarių Senior Suite tipo numeriai (svetainė, 
miegamasis su širma, sūkurinė vonia, maks. 3 asm., 
70 kv. m), 1 trijų kambarių King Suite tipo numeris 
(svetainė, 2 miegamieji, atskirti durimis, 2 vonios 
kambariai, vienas su sūkurine vonia, maks. 4+2 asm., 
140 kv. m). annex pastate: 122 Standard Room 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 6 dviejų 
kambarių junior Suite tipo numeriai (svetainė, uždaras 
miegamasis, maks. 3 asm., 60 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas ir platforma, yra nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.baiahotels.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Bo
dr

um
as

170 171Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



VOGuE HOTEl BODRuM
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai (VIP restoranas 
vilų svečiams)

 ♦ belaidis internetas 
(vestibiulyje, baruose)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 a la carte restoranai 
(japonųs, libaniečių, jūros 
gėrybių, meksikiečių, italų*)

 ♦ 9 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konditerija

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ kėglinė* (2 takeliai)
 ♦ smiginis
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė
 ♦ turkiška pirtis  (VIP turkiška pirtis*)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ video žaidimai*
 ♦ aerobika 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Milo oro uosto 
ir apie 8 km iki Bodrumo miesto centro, Torbos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2013 metais, 
bendra teritorija - net 200 000 kv. m. Viešbutyje 
yra vienas 4-ių aukštų pagrindinis pastatas ir 39 
dviaukščiai vasarnamiai Garden deluxe Family, 6 
dviejų aukštų blokai Garden, 3 dviejų kambarių junior 
Suite tipo numeriai (svetainė, uždaras miegamasis, 
vonios kambarys, maks. 4 asm., 95 kv. m), 17 dviejų 
kambarių Family Suite tipo numerių, 2 dviejų kambarių 
penthouse tipo numeriai, 1 keturių kambarių King 
Suite tipo numeris. Vasarnamiuose yra: 158 dviejų 
kambarių Garden deluxe Family Suite tipo numeriai, 
46 vieno kambario Garden Bungalow tipo numeriai. 
Vilose yra: 25 dviaukštės afrodite Villa tipo vilos; 11 
dviaukščių apollon Villa tipo vilų, 5 dviaukštės poseidon 
Villa tipo vilos; 4 dviaukštės Hermes, Zeus, Venus, 
artemis Villas tipo vilos.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra du pirsai, nemokamas baras, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai, palapinės už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.voguehotel.net

Numeriuose:
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai kasdien)
 ♦ Wi-Fi
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ šlepetės
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas (Main Building), 
laminatas / keraminės plytelės (Bungalow)

Vaikams:
 ♦ restoranas
 ♦ 4 vaikų klubai (nuo 4 iki 15 metų)
 ♦ auklė*
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ nedidelis zoologijos sodas
 ♦ baseinas 
 ♦ elektroninė auklė*
 ♦ vežimėlis*

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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VOyAGE BODRuM
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ grindys – parketas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai, alus 
ir riešutai kasdien)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ atviras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas 
(tarptautinis; būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ 3 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ smiginis
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Milo oro 
uosto, apie1 km iki Bodrumo miesto, Giumbeto 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
7-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 117 Standard 
Room tipo numerių (iš jų 31 numeris be balkono, 
maks. 3 asm., 19 kv. m), 8 dviejų kambarių Suite 
Room tipo numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.voyagehotel.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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VOyAGE TORBA 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose

 ♦ 7 a la carte restoranai (graikų, 
meksikiečių, kinų, žuvies, italų 
ir turkų; būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
viename iš restoranų 1 kartą; 
japonų – už papildomą mokestį)

 ♦ 10 barų
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 restoranai (1 skirtas Voyage 
private)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 4 atviri baseinai (1 skirtas Voyage 
private – vaikai iki 16 metų 
neįleidžiami)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ petankė
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ 2 teniso kortai (su tartano 
danga)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ sauna 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Milo oro uosto, 
apie 6 km iki Bodrumo miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
aštuoniasdešimt trys 2-jų aukštų vasarnamiai ir 
devyni 2-jų aukštų korpusai (Voyage private): 170 
Standard Superior Room tipo numerių (iš jų 5 skirti 
neįgaliesiems, maks. 3 asm., 21 kv. m), 106 dviejų 
kambarių Standard Family Room tipo numeriai (2 
uždari miegamieji, maks. 4 asm., 33 kv. m), 24 vieno 
kambario deluxe Room tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
vienas atskiras baseinas visiems numeriams, didelis 
miegamasis, vonios kambarys, parketinės grindys, 
maks. 2+1 asm., 31 kv. m). Voyage private korpuse 
(nuosavas baseinas, baras ir restoranas): 
29 private Standard Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 28 kv. m), 15 dviejų kambarių 
private Family Room tipo numerių (2 uždari 
miegamieji, maks. 4 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra nemokamas 
baras, du pirsai, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.voyagehotel.com

Numeriuose:
 ♦ balkonas (arba prancūziškas 
balkonas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (kasdien gaivieji gėrimai 
ir riešutai)

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės ir parketas
 ♦ seifas

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ švediškas stalas  (mini klube)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ meniu  (restoranuose a la carte ir 
pagrindiniame restorane)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ diskoteka 

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Bo
dr

um
as

174 175



VOyAGE TuRKBuKu
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ grindys – parketas
 ♦ balkonas / terasa (61 Standard tipo 
numeris su prancūzišku balkonu)

 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ televizorius
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai ir riešutai 
kasdien)

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 4 iki 6 
metų, maksi klubas nuo 7 iki 12 metų)

 ♦ auklė*
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas  (tam tikrom 
valandom)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų 
ir žuvies; būtina išankstinė 
rezervacija, kiekviename restorane 
nemokamai apsilankyti galima po 
1 kartą)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas (ir paplūdimyje)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso kortas (su sintetine danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Milo 
oro uosto, apie 22 km iki Bodrumo miesto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro šešiasdešimt šeši 2-jų ir 
3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra: 74 Villa 
Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
30 kv. m), 67 dviejų kambarių Villa Family 
Room tipo vilos (2 uždari miegamieji, vonios 
kambarys su dušo kabina, balkonas, 
maks. 4 asm., 36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus 
žvyro / akmenuotas, yra nemokamas baras, 
pirsas, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.voyagehotel.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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KADIKAlE RESORT Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 a la carte restoranai (italų ir 
jūros gėrybių; būtina išankstinė 
rezervacija, galima nemokamai 
apsilankyti 1 kartą per savaitę)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 4 barai
 ♦ SpA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sauna 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ 4 teniso kortai (su betono danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis
 ♦ biliardas
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius (užstatas)
 ♦ diskoteka 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ golfo pamokos 
 ♦ mini futbolas (betoninė danga)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 52 km iki Milo oro uosto, apie 
20 km iki Bodrumo miesto, apie 4 km iki Turgutreiso 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutis susideda iš keturių 
2-jų ir 3-jų aukštų vasarnamių, kuriuose yra 226 
Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra nemokamas baras, pirsas ir 
platforma, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai, palapinės už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kadikaleresort.com

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ mini baras (vanduo kasdien)
 ♦ grindys – plytelės

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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lA BlANCHE RESORT & SPA
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildomas kasdien)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai
 ♦ SpA centras
 ♦ 4 a la carte restoranai 
(Viduržemio jūros regiono, 
kinų, turkų; būtina išankstinė 
rezervacija, kiekviename 
restorane nemokamai galima 
apsilankyti po 1 kartą; italų – už 
papildomą mokestį)

 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 4 konferencijų salės (nuo 90 iki 
550 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine danga)
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 59 km iki Milo oro 
uosto, apie 18 km iki Bodrumo miesto centro, 
Turgutreiso gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro septyni 4-ių  aukštų pastatai, kuriuose yra: 
131 Standard Room tipo numeris (maks. 3 asm., 
27–30 kv. m), 143 dviejų kambarių Family Room 
tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 41 kv. m), 2 dviejų 
kambarių junior Suite tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, svetainė, atskiras miegamasis, maks. 3 
asm., 45 kv. m), 4 keturių kambarių King Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 atskiri miegamieji, 
3 vonios kambariai, maks. 4 asm., 160 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
nemokamas baras, pirsas ir platforma, nemokami 
skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai, palapinės 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.lablanchehotel.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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ARMONIA HOlIDAy 
VIllAGE&SPA

Luxe
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ restoranas
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 30 iki 
200 asm.)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 a la carte restoranai (turkų 
ir žuvies; būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 1 kartą)

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini golfas
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per savaitę)
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas (sintetinė danga)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ krepšinis
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 54 km iki Milo 
oro uosto, apie 24 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 Standard Room 
tipo numeris (maks. 3 asm., 20 kv. m), 48 
vieno kambario Large Room tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 30 kv. m). Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
nemokamas baras, pirsas, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.armoniabodrum.com

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vanduo kasdien)
 ♦ balkonas
 ♦ seifas*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CRySTAl GREEN BAy 
RESORT & SPA Viskas 

įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – laminatas (Main Building), 
laminatas arba keraminės plytelės 
(annex)

 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai 
atvykimo dieną)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 atviri baseinai (1 su jūros 
vandeniu)

 ♦ SpA centras
 ♦ konferencijų salė (iki 85 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 7 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų; būtina išankstinė 
rezervacija, nemokamai apsilankyti 
galima viename iš restoranų 1 
kartą)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas (tam tikromis 
valandomis)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika 

*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, bendra 
teritorija 60 000 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutis yra sudarytas iš 3-jų 
aukštų pagrindinio ir 3-jų aukštų annex pastatų 
(45 % numerių su vaizdu į jūrą). Pagrindiniame 
pastate yra: 237 Standard Room tipo numeriai 
(2 iš jų pritaikyti neįgaliesiems, maks. 3 asm., 
20–22 kv. m), 6 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (2 miegamieji, atskirti durimis, 
maks. 4 asm., 34 kv. m). annex pastate yra: 
33 Superior Standard Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 20–24 kv. m), 15 dviejų kambarių 
Superior Family Room tipo numerių (2 miegamieji, 
atskirti durimis, maks. 2+2 asm., 34 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
nemokamas baras, pirsas, nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.crystalhotels.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Bo
dr

um
as

178 179Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



KERVANSARAy BODRuM
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 10 barų
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 88 iki 
350 asm.)

 ♦ 4 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų, kinų; būtina 
išankstinė rezervacija, viešnagės 
metu galima nemokamai 
apsilankyti 1 restorane 1 kartą)

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 atviri baseinai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ gyva muzika
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ biliardas*
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 21 km iki Milo oro uosto, 
apie 11 km iki Bodrumo miesto centro, apie 5 km iki 
Torbos gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbučio pagrindiniame penkių aukštų 
pastate (visi numeriai su balkonu arba terasa su 
vaizdu į jūrą): 84 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 23–33 kv. m), 8 vieno kambario Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28–41 kv. m). Villa: 
328 Villa Standard tipo vilos (maks. 3 asm., 
24–47 kv. m). Club pastate: 48 Club Room tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra nemokamas baras, 
platforma, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kervansarayhotels.com

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa (Hotel, Village)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga (Hotel), 
marmuras (Village), laminatas 
(Club)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą (tik Hotel)

 ♦ mini baras (vanduo atvykimo 
dieną)

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ seifas

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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yASMIN BODRuM RESORT
Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais papildomas kasdien)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas
 ♦ grindys – laminatas (Main 
Building), keraminės plytelės 
(Myndos Club)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu)

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas nemokamai
 ♦ 3 a la carte restoranai (žuvies, 
turkų, italų; būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 55 iki 
530 asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ 3 atviri baseinai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ krepšinis
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ petankė
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortai (2 su kieta danga, 1 su tartano)
 ♦ aerobika 
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Milo oro 
uosto, apie 20 km iki Bodrumo miesto centro, 
apie 3 km iki Turgutreiso gyvenvietės, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 6-ių aukštų pastatas ir 42 
Myndos Club korpusai. pagrindiniame pastate 
yra: 193 Standard Room tipo numeriai (iš jų 3 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, maks. 
2+2 asm., 33 kv. m), 39 dviejų kambarių Suite 
tipo numeriai (svetainė ir miegamasis atskirti 
durimis, maks. 3+1 asm., 38 kv. m). Myndos Club 
korpusuose yra: 225 Myndos Standard Room tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 29 kv. m), 17 dviejų 
kambarių Myndos Suite tipo numerių (svetainė 
ir miegamasis atskirti durimis, maks. 3+1 asm., 
40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas ir platforma, nemokami 
skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai, 
palapinės paplūdimyje už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.yaseminbodrum.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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SAMARA  HOTEl Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 100 
iki 300 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 6 barai
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ a la carte restoranas 
(turkiškas / žuvies; būtina 
išankstinė rezervacija, 
apsilankymas 1 kartą 
nemokamas)

 ♦ belaidis internetas (ir prie 
baseino)

 ♦ atviras baseinas
 ♦ dietinis meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai (su sintetine 
danga )

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 27 km iki Milo oro uosto, 
apie 8 km iki Bodrumo miesto centro, apie 4 km 
iki Torbos gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų 
annex pastatai. pagrindiniame pastate yra 267 
Standard Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
30 kv. m). annex pastate yra: 8 Senior Suite tipo 
numeriai (svetainė, 2 miegamieji su durimis, 
maks. 6 asm., 50 kv. m), 11 dviejų kambarių 
junior Suite tipo numerių (svetainė, uždaras 
miegamasis, maks., 2+2 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra platforma, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.hotelsamara.com

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius (Main 
Building)

 ♦ individualus oro kondicionierius (annex)
 ♦ grindys – kiliminė danga (keraminės 
plytelės  numeriuose 1 aukšte)

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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DElTA BEACH RESORT Viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (vanduo ir gaivieji 
gėrimai atvykimo dieną)

 ♦ seifas
 ♦ grindys – plytelės (Main Building), 
keraminės plytelės (deluxe 
Building)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 4 barai
 ♦ restoranas
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ a la carte restoranas (žuvies, 
turkiškas, itališkas; būtina 
išankstinė rezervacija, 
savaitinės viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
viename restorane)

 ♦ kirpykla
 ♦ SpA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė
 ♦ smiginis
 ♦ gyva muzika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 60 km iki Milo oro uosto, 
apie 17 km iki Bodrumo miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2000 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro du 3-jų aukštų pagrindiniai ir deluxe pastatai. 
Pagrindiniame pastate yra: 71 Standard Room tipo 
numeris (maks. 3 asm.,28–31 kv. m), 31 dviejų 
kambarių Family Room tipo numeris (2 miegamieji, 
atskirti durimis, su vaizdu į jūrą, maks. 4+1 asm., 
42 kv. m), 30 promo Room tipo numerių (be vaizdo 
į jūrą ir be balkono, maks. 3 asm., 18 kv. m). deluxe 
pastate yra: 48 vieno kambario deluxe Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 34–44 kv. m), 12 dviejų 
kambarių deluxe Family Room tipo numerių 
(2 miegamieji be durų maks. 4+1 asm. 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas ir 
platforma, nemokamas baras, nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai, palapinės, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.deltabeachresort.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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SAlMAKIS RESORT & SPA Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ SpA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 230 
asm.)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ a la carte restoranas (žuvies; 
būtina išankstinė rezervacija, 
viešnagės metu nemokamai 
galima apsilankyti 1 kartą)

 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pirtis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ aerobika*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Milo oro uosto, 
apie 1,5 km iki Bodrumo miesto, Bardakčio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro šeši 3-jų aukštų pastatai, 
kuriuose yra: 190 Standard Room tipo numerių 
(maks. 3 asm., 28 kv. m), 1 dviejų kambarių 
junior Suite tipo numeris (svetainė, miegamasis 
su durimis, maks. 4 asm., 50 kv. m), 1 dviejų 
kambarių King Suite tipo numeris (svetainė, 
miegamasis su durimis, maks. 4 asm. 70 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas ir 
platforma, nemokamas baras, nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.salmakis.com.tr

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

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga (arba 
keraminės plytelės)

 ♦ mini baras (su AI maitinimo 
sistema, vanduo kasdien)

 ♦ Wi-Fi

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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ROyAl ASARlIK BEACH & SPA 
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (Main 
Building)

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(Superior)

 ♦ vonia
 ♦ šlepetės (Superior)
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – laminatas (Main Building), 
keraminės plytelės (Superior)

 ♦ chalatas (Superior)
 ♦ mini baras (vanduo kasdien, gaivieji 
gėrimai atvykimo dieną)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 a la carte restoranai (kinų, 
italų, turkų, žuvies; būtina 
išankstinė rezervacija, 1 kartą 
per savaitę galima apsilankyti 
nemokamai; gėrimai - už 
papildomą mokestį)

 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 7 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje ir baruose,

 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 25 
iki 150 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Milo oro 
uosto, apie 3 km iki Bodrumo miesto centro, 
Giumbeto gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pagrindinis 
pastatas ir devyni 2-jų aukštų Superior 
korpusai. Viešbučio pagrindiniame pastate 
yra 259 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 20 kv. m). Viešbučio Superior 
pastatuose yra: 61 Superior Room tipo 
numeris (maks. 3 asm., 23 kv. m), 31 vieno 
kambario Superior Family Room tipo numeris 
(maks. 4 asm., 28 kv. m). 2 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
nemokamas baras, nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.royalasarlikbeach.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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BODRuM BAy RESORT Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ atviras baseinas
 ♦ 5 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (Europos 
virtuvė; būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės 
metu nemokamai galima 
apsilankyti 1 kartą, gėrimai – 
už papildomą mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ gyva muzika
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Milo oro uosto, 
apie 1,5 km iki Bodrumo miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą dalinai atnaujintas 2014 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 6-ių aukštų Hotel pastatas ir 
dvidešimt 2-jų aukštų Club pastatų. Viešbučio 
pagrindiniame pastate: 80 Hotel Standard Room 
tipo numerių (maks. 3 asm., 28 kv. m). Club 
pastatuose 190 Club Standard Room tipo numerių 
(maks. 2 asm., 20 kv. m). Yra numerių žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra platforma, 
nemokamas baras, nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.bodrumbayresort.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia (Hotel)
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ terasa (arba prancūziškas balkonas)
 ♦ grindys – plytelės, marmuras (Hotel), 
keraminės plytelės (Club)

 ♦ dušas (Club)

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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ISIS HOTEl & SPA
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ mini baras 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 a la carte restoranai 
(žuvies, kinų, italų, turkų; 
būtina išankstinė rezervacija, 
viešnagės metu nemokamai 
galima apsilankyti 1 kartą, 
gėrimai – už papildomą 
mokestį)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 80 
iki 400 asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ dietinis meniu
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 8 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SpA centras
 ♦ atviras baseinas
 ♦ vegetariškas meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ sauna 
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ krepšinis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ gyva muzika
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Milo oro uosto, 
apie 4 km iki Bodrumo miesto centro, apie 2 km iki 
Giumbeto gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: Club pastatas pastatytas 1994 metais, 
Hotel - 1998 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 7-ių aukštų 
pastatas ir dvidešimt keturi 2-jų, 3-jų aukštų pastatai. 
Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 89 Hotel 
deluxe Room tipo numeriai (75 numeriai su vaizdu į 
jūrą, maks. 3+1 asm., 35 kv. m), 10 dviejų kambarių 
Family Hotel Room tipo numerių (be vaizdo į jūrą, 2 
miegamieji su durimis, maks. 6 asm., 70 kv. m), 5 vieno 
kambario junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
sūkurinė vonia, maks. 2+1 asm., 35 kv. m). Club deluxe 
pastatuose yra: 243 Club deluxe Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 22–28 kv. m), 23 dviejų kambarių Club 
Family Room tipo numeriai (2 miegamieji su durimis, 
maks. 6 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas ir platforma, nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.isis.com.tr
Ekonominė klasė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Bo
dr

um
as

186 187Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

CANDE ONuRA  HOlIDAy 
VIllAGE 

CANDE ORA HOlIDAy VIllAGE

Numeriuose:
 ♦ grindys – akmeninės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (vanduo atvykimo 
dieną)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas (bare)
 ♦ SpA centras
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ 2 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ masažas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ masažas*
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ sauna 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Milo oro uosto, apie 
9 km iki Bodrumo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro trys 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra: 143 
Standard Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 16 
kv. m), 12 vieno kambario Family Room tipo numerių 
(maks. 3+1 asm., 22 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra platforma, nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.cande.com.tr 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą* 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ dušas
 ♦ seifas*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vanduo atvykimo dieną)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ vandens kalnelis (suaugusiems 
ir vaikams)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 atviri baseinai

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Milo oro uosto, 
apie 6 km iki Bodrumo miesto centro, Torbos 
gyvenvietėje, apie 40 m iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro šeši 2-jų 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 134 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 65 dviejų kambarių 
Family Room tipo numeriai (svetainė, miegamasis, 
atskirtas durimis, maks. 3+1 asm., 28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra platforma, baras*, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.cande.com.tr

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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EKEN RESORT HOTEl

THE MAGNIFIC HOTEl

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(paplūdimyje)

*Už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės (arba parketas)
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ prancūziškas balkonas (arba 
terasa)

 ♦ seifas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ konferencijų salė (iki 60 asm.)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ atviras baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 38 km iki Milo oro 
uosto, apie 3 km iki Bodrumo centro, Giumbeto 
gyvenvietėje, apie 120 m iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, bendras 
plotas 5000 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 101 Standard Room tipo 
numeris (maks. 3 asm., 25 kv. m ).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra platforma, nemokamas baras, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.ekenhotel.com

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini golfas 
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras (atvykimo dieną)
 ♦ grindys − plytelės

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas (prie baseino ir 
pagrindiniame restorane)

 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas (žuvies, turkų, 
savaitinės viešnagės metu 1 
kartas – nemokamai)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Milo oro uosto, 
apie 4 km iki Bodrumo miesto centro, Giumbeto 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienuolika 2-jų auštų pastatų, kuriuose yra: 168 
Standard Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
16 kv. m), 8 vieno kambario deluxe Room tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, stambaus žvyro /
akmenuotas, nemokamas nuvežimas iki paplūdimio 
kas 30 min. Baras paplūdimyje už papildomą 
mokestį. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluošluočiai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluošluočiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.magnific.com.tr
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
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GOlDEN AGE HOTEl 

GOlDEN BEACH

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

 ♦ prancūziškas balkonas
 ♦ grindys – laminatas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 barai
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas (už užstatą)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai

*Už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ diskoteka*
 ♦ petankė
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 61 km iki Milo oro uosto, 
apie 23 km iki Bodrumo miesto centro, apie 4 km iki 
Turgutreiso gyvenvietės, per kelią nuo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1998 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2014 metais. Penkiuose 
3-jų ir 4-ių aukštų viešbučio pastatuose yra: 173 
Standard Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
20 kv. m), 9 vieno kambario Family Room tipo nume-
riai (maks. 4+1 asm., 35–40 kv. m), 3 dviejų kambarių 
Suite tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra platforma, 
nemokamas baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.goldenbeach.com.tr
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (vanduo atvykimo dieną)
 ♦ seifas*
 ♦ grindys – plytelės (arba parketas)
 ♦ telefonas
 ♦ prancūziškas balkonas (annex)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 a la carte restoranai (žuvies, 
itališkas)

 ♦ 5 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 140 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Milo oro uosto, apie 
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 155 standard room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
35 kv. m). annex komplekse yra 93 annex room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, yra pirsas, nemokamas baras, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.goldenagebodrum.com

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4
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RIVA BODRuM RESORT

ACCASIA HOTEl

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
(vakare)

 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 

*Už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ balkonas (išskyrus 3 Hotel Room 
numerius)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ seifas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (tik Hotel, tuščias)
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – laminatas (Hotel), 
keraminės plytelės (Club)

 ♦ dušas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ auklė*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai

VIEŠBUČIO VIETA: apie 40 km iki Milo oro uosto, apie 4 km iki 
Bodrumo miesto, apie 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 Standard Hotel Room 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 25 kv. m). Club tipo pastatuose 
yra: 92 Standard Club Room tipo numeriai (maks. 2 asm., 
15 kv. m), 10 dviejų kambarių Family Room tipo numerių 
(svetainė, atskiras miegamasis, maks. 4 asm., 35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio (3 kartus per dieną), platforma, nemokamas baras, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.rivabodrumresort.com
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota3+

Numeriuose:
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ individualus oro kondicionierius

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 3 barai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ burlenčių sportas* (su licencija)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gyva muzika (tam tikromis 
dienomis)

 ♦ aerobika 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 54 km iki Milo oro uosto, 
apie 24 km iki Bodrumo miesto centro, apie 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 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 20-24 kv. m), 18 vieno kambario 
Family Room tipo  numerių (maks. 4 asm., 29 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas ir 
platforma, nemokamas baras, nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.acacia-club.com
Ekonominė klasė
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Tarp Bodrumo ir Kušadasio jaukiai įsitaisęs Didimas – tikrų tikriausia ramaus poilsio oazė. Palei kurortą 
driekiasi beveik 55 km besitęsiantis smulkaus švelnaus smėlio paplūdimys, o Egėjo jūros bangos lepina 

šiluma, kuri niekada nenukrinta žemiau 22 laipsnių. 

Kurortas

didimas
PASAKIŠKA RAMyBė

192 193



didimo dvyniai
Dvynės šventyklos Didime ir Efese, Dzeuso, Apolono, 
Artemidės biustai, įvairūs bareljefai su jaučių galvomis, 
grifais bei medūzomis – mitas apie garsiuosius Dzeuso 
dvynius Apoloną ir Artemidę čia gyvas ir šiandien. 

Aplankykite
• VIII a. pr. Kr. statytos Apolono šventyklos griuvėsius.  
• Efesą, kuriame stovi legendinė Artemidės šventykla. 
Čia apžiūrėkite Celsijaus biblioteką, turkiškų pirčių 
istorijos muziejų, Šv. Mergelės Marijos namą ir kapą.
• Greta esančius Bodrumo ir Kušadasio kurortus. 
• Antikinį miestą Miletą su puikiai išlikusiu teatru, 
stadionu, maudyklomis, Serapio šventykla. 

Rekomenduojame
• Didimas – šeimų poilsiui: kurortas ramus, o jūros 
pakrantė smėlėta ir sekli.

• Didimas – aktyviems: pėsčiųjų žygiai, jodinėjimas, 
medžioklė, vandens pramogos, nardymas.

Pasimėgaukite
• Jūros dovanomis viename iš daugybės pakrantėje veikiančių restoranėlių. 
Teigiama, kad žuvies restoranai čia – geriausi visoje Turkijoje!

• Smagiu poilsiu su visa šeima Didimo vandens parke.

• Saulės spinduliais didžiuliame 55 km besidriekiančiame altinkum paplūdimyje, 
kurio plotis vietomis siekia 20 metrų. 
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MAJESTy CluB 
TARHAN BEACH

Ultra
viskas 
įskaičiuotaHV-1

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 a la carte restoranai 
(tarptautinis; būtina 
išankstinė rezervacija)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (iki 550 
asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 atviri baseinai

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini golfas
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ biliardas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 82 km iki Bodrumo oro 
uosto, apie 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 Standard Room tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 24 kv. m), 8 dviejų kambarių Family Room 
tipo numeriai (2 miegamieji su durimis, maks. 3+1 
asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.majesty.com.tr

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai ir alus 
atvykus)

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

HV-1 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.194 195
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AuRuM MOON HOlIDAy RESORT
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – laminatas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi

Vaikams:
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
(vaikams nuo 8 mėn. iki 3 m.) 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ baseinas
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ tinklinis 
 ♦ mini futbolas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Bodrumo oro 
uosto, apie 125 km iki Izmirio oro uosto, apie 5 km iki 
Didimo centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2015 metais. 
Bendra teritorija 60 000 kv. m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir aštuoni 2-jų aukštų pastatai, 
kuriuose yra 204 numeriai: 108 Club Room tipo 
numeriai (iš jų 2 numeriai pritaikyti asmenims su 
negalia, maks. 3 asm., 27 kv. m.), 96 Family Suite tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 36 kv. m.).
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra pirsas, nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aurummoon.com
Ekonominė klasė

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.194 195Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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AuRuM SPA & BEACH RESORT Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SpA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 3 a la carte restoranai
 ♦ konferencijų salė
 ♦ parduotuvės

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

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 km iki Bodrumo oro 
uosto, apie 150 km iki Izmiro oro uosto, apie 10 
km iki Didimo centro, Akbiuko gyvenvietėje, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis atidarytas 2014 metais. 
Bendras plotas  55 000 kv. m. Viešbutį sudaro 
devyni 2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra: 
192 deluxe Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
24 kv. m), 108 dviejų kambarių Family deluxe 
Room tipo numeriai (iš jų 2 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, svetainė, uždaras 
miegamasis, maks. 4+1 asm., 37 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aurumhotels.com.tr

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – parketas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ rusiškas kanalas

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.196 197
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VENOSA BEACH RESORT & SPA
Luxe
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras (vanduo kasdien)
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą 

 ♦ Wi-Fi
 ♦ balkonas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 800 
asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 barai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SpA centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas (visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 4 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, italų; būtina išankstinė 
rezervacija, savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
viename iš restoranų 1 
kartą, gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ drabužių valymo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: apie 80 km iki Milo oro uosto, 
apie 5 km iki Didimo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 12-os aukštų pastatas, 
kuriame yra: 254 Standard Room tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 40 dviejų kambarių 
Family Room tipo numerių (maks. 4 asm., 
40 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.venosa.com.tr

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

196 197Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Mėgaukitės saulės spinduliais, puikiais paplūdimiais, gyvu naktiniu gyvenimu ir išskirtine pažintimi su Turkijos 
istorija. Juk Egėjo jūros įlankoje įsitaisęs Kušadasis – supte apsuptas didingų senovės miestų ir iki šių dienų 

išlikusių architektūrinių paminklų. Atstumas iki visų lankytinų vietovių nedidelis, todėl būtent apsistojusiems 
Kušadasyje siūloma plačiausia ekskursijų programa visoje Turkijoje. Tad iki soties pasilepinus kurorto teikiamais 

malonumais, pats metas leistis į kelionę po skirtingas epochas.

Kušadasis
APSuPTAS ISTORIJOS

Kurortas

198 199



Nacionalinis
Kalamaki parkas

Samoso sala

Pailsėkite
• Mėgaukitės saule viename iš daugybės 
nuostabių miesto ir apylinkių paplūdimių.

• Pasitikite į uostą atplaukiančius 
įspūdingo dydžio kruizinius laivus. 

• Susipažinkite su povandeniniu pasauliu. 
Kušadasyje įsikūrę daugybė nardymo 
centrų. 

• Iki soties lepinkitės vandens 
pramogomis „Adaland“ vandens parke.

• Stebėkite delfinų gyvenimą ir 
žaismingus pasirodymus to paties 
pavadinimo delfinariume.

Aplankykite
• „Balandžių salą“ ir joje įsikūrusią pilį.

• Senovines miesto sienas ir vienus iš 
trijų buvusių vartų.

• 1618 m. statytą Kaleiçi Camii mečetę.

• Už 12 km esantį tradicinį turkišką 
kaimelį Kirazli.

• Senovinius miestus Efesą, Prienę, 
Miletorsą, kaimyninį Selčiuko miestą, 
Miletą, Didimą.

• Už poros valandų kelio esančią 
įspūdingąją Pamukalę. 

Apsigyvenkite
Dauguma Kušadasio viešbučių įsikūrę arti centro, todėl miestelio gyvenimas ir 
pramogos – visai čia pat. Apgyvendinimo vietą galėsite rinktis tiek Kušadasio mieste, 
tiek pigal zonoje ar „Ilgajame palūdimyje“, kuris garsėja 4* ir 5* viešbučiais.

įdomu
Kušadasis įsikūręs paukščio 
formos pusiasalyje. Iš čia ir 
kilo jo pavadinimas, kuris 
išvertus iš turkų kalbos reiškia 
„paukščio salą“. 
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AMARA SEAlIGHT ElITE
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ parduotuvės
 ♦ 8 a la carte restoranai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ 5 konferencijų salės
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ konditerija

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pirtis 
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ burlenčių sportas 
 ♦ biliardas*
 ♦ naktinis klubas 
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ video žaidimai*
 ♦ gyva muzika
 ♦ buriavimo pamokos*
 ♦ Thallasso centras*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ mini futbolas

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 124 km iki Bodrumo 
oro uosto, apie 90 km iki Izmiro oro uosto, apie 6 
km iki Kušadasio centro, apie 25 km iki istorinio 
Efeso miesto, Aldaš-Gedigi gyvenvietėje, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2015 metais, bendra 
teritorija 35 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 
11-os aukštų pastatas, kuriame yra: 358 Select 
Room tipo numeriai (4 iš jų pritaikyti žmonėms su 
negalia, maks. 3 asm., 42 kv. m), 8 dviejų kambarių 
Corner Suite Room tipo numeriai (svetainė su 
minkštų baldų komplektu, atskiras miegamasis, 
terasa, maks. 3 asm., 74 kv. m), 8 dviejų kambarių 
junior Suite tipo numeriai (svetainė su minkštų 
baldų komplektu, atskiras miegamasis, maks. 3 
asm., 70 kv. m), 16 vieno kambario anaia Room 
tipo numerių (maks. 2 asm., 62 kv. m), 2 dviejų 
kambarių Major Suite tipo numeriai (svetainė su 
minkštu baldų komplektu, atskiras miegamasis, 
maks. 2 asm., 130 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokami 
skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.amaraworldhotels.com

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ svarstyklės
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras 
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ Wi-Fi
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ televizorius
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ chalatas
 ♦ seifas
 ♦ grindys – laminatas

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė*
 ♦ diskoteka 
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą 
(vaikams nuo 8 mėn. iki 3 m.)

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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SEAlIGHT RESORT HOTEl 
Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai 
papildomi kasdien)

 ♦ aptarnavimas numeriuose (nuo 
00.00 iki 06.00)

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ balkonas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje 

 ♦ 6 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 baseinai (1 su jūros 
vandeniu, 1 su kalneliais)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 konferencijų salės (nuo 25 
iki 850 asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ 4 a la carte restoranai (italų, 
kinų, turkų ir žuvies; būtina 
išankstinė rezervacija, 
viešint 7 dienas ir daugiau, 
kiekviename restorane galima 
nemokamai apsilankyti po 
1 kartą)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SpA centras
 ♦ kino salė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 139 km iki Milo oro uosto, 
apie 5 km iki Kušadasio miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2007 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 9-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 351 Standard Room 
tipo numeris (maks. 2+1 asm., 25 kv. m, iš jų 4 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia), 80 vieno 
kambario Superior Room tipo numerių (maks. 3+1 
asm., 45 kv. m), 9 dviejų kambarių Corner Suite tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 52 kv. m), 10 vieno 
kambario Red door deluxe tipo numerių (vonios 
kambarys su sūkurine vonia, maks. 2 asm., 
33 kv. m), 8 vieno kabario deluxe Room tipo numeriai 
(svetainės zona, miegamasis su sūkurine vonia, 
maks. 2 asm., 40 kv. m), 2 dviejų kambarių Suite tipo 
numeriai (svetainė, miegamasis su sūkurine vonia, 
nuosavas baseinas, maks. 2 asm.),1 trijų kambarių 
presidential Suite tipo numeris (svetainė, uždaras 
miegamasis, valgomasis, nuosavas baseinas, 
maks. 2 asm., 240 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.sealighthotel.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ sauna  
 ♦ smiginis
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ gyva muzika
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ diskoteka 
 ♦ tinklinis 
 ♦ mini golfas
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas (su sintetine danga)
 ♦ teniso inventorius
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 
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RICHMOND EPHESuS RESORT Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 barai
 ♦ 6 konferencijų salės (nuo 40 
iki 400 asm.)

 ♦ dietinis meniu
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 a la carte restoranai (egėjo, 
itališkas; būtina išankstinė 
rezervacija, savaitinės 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 1 
kartą; žuvies*)

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ meniu vegetarams

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ gyva muzika
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ 2 teniso kortai (su tartano danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 147 km iki Milo oro 
uosto Bodrume, apie 12 km iki Kušadasio 
miesto, apie 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 Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 
27 kv. m, iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia), 8 dviejų kambarių Family Room 
tipo numeriai (be balkono, 2 uždari miegamieji, 
viename kambaryje yra dviejų aukštų lova, maks. 
3+1 asm., 40 kv. m). Vilose yra: 85 Club Room 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 18 dviejų 
kambarių Club Family Room tipo numerių (2 
uždari miegamieji, viename kambaryje yra dviejų 
aukštų lova,  maks. 3+1 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.richmondint.com.tr

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai papildomi 
kasdien)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ seifas*
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius („Villa”) 
 ♦ centrinis oro kondicionierius („Main 
Building”)

 ♦ grindys – plytelės, keraminės plytelės 
(„Villa”, 1 aukštas), kiliminė danga 
(„Main Building”, „Villa” – 2 aukštas)

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atviras baseinas 
 ♦ uždaras baseinas

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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MAJESTy KuSTuR CluB Viskas 
įskaičiuotaHV-1/5

Numeriuose:
 ♦ seifas*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – kiliminė danga (2 
aukštas), keraminės plytelės (1 
aukštas)

 ♦ rusiškas kanalas

Vaikams:
 ♦ nedidelis zoologijos sodas
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelias
 ♦ vaikų klubas
 ♦ švediškas stalas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 a la carte restoranai 
(turkų, žuvies, azijiečių, italų, 
meksikiečių; būtina išankstinė 
rezervacija*)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai

VIEŠBUČIO VIETA: apie 137 km iki Milo oro uosto, 
apie 3 km iki Kušadasio centro, apie 15 km iki 
antikinio Efeso miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1966 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 102 Garden Room tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 29 kv. m), 318 vieno kambario 
Superior Room tipo numerių (iš jų dalis promo 
Room – maksimaliai nutolę numeriai, maks. 3 asm., 
31 kv. m), 24 dviejų kambarių Family Room tipo 
numeriai (svetainė, miegamasis su durimis, 
maks. 4 asm., 31 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokamas 
baras, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.kusturclub.com

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.HV-1/5

Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ teniso inventorius
 ♦ burlenčių sportas  (su licencija)
 ♦ aerobika 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ gyva muzika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ krepšinis
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ video žaidimai*
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ sauna 
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CluB yAlI HOTElS & RESORT Viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 a la carte restoranai (žuvies, 
mėsos, būtina išankstinė 
registracija, viešnagės 
metu vienas apsilankymas 
nemokamai)

 ♦ 6 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 70 ir 
180 asm.)

 ♦ dietinis meniu

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (su kieta danga, 
dieną)

 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ diskoteka
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna*
 ♦ krepšinis  

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 170 km iki Milo oro 
uosto, apie 40 km iki Izmiro oro uosto, 
apie 45 km iki Kušadasio miesto, apie 3 km 
Giumiuldiuro gyvenvietės, ant jūros kranto. Iki 
antikinio Efeso miesto – apie 40 km. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, bendras 
plotas 12 000 kv. m , paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 162 Standard Room tipo 
numeriai (iš jų 2 numeriai pritaikyti asmenims su 
negalia (maks. 2 asm.), maks. 3 asm., 19 kv. m), 
63 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai 
(svetainė, uždaras miegamasis, vonios kambarys, 
maks. 4 asm., 37,5 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.cactushotels.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ seifas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ auklė*
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 1 iki 6 
metų; junior klubas nuo 6 iki 12 metų)
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AQuA FANTASy 
AQuAPARK HOTEl & SPA Viskas 

įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 11 barų
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 a la carte restoranai (turkų, 
žuvies, kinų ir italų, būtina 
išankstinė registracija, 
viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 
viename restorane; „Steak 
House“*)

 ♦ 4 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens pramogų parkas 
(17 kalnelių suaugusiems, 11 
kalnelių vaikams)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SpA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis (WORLD*)
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ burlenčių sportas (su licencija)
 ♦ sūkurinė vonia (WORLD*)
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga, 
dieną)

 ♦ mini futbolas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso pamokos*
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ sauna (WORLD*)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ boulingas (4 takeliai)*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka  

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Izmiro oro 
uosto, apie 120 km iki Bodrumo oro uosto, apie 
9 km iki Kušadasio kurorto, apie 9 km iki Selčiuko 
miestelio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
devyni 3-jų aukštų WORLD korpusai ir devyni 
2-jų aukštų CLUB korpusai. WORLD  korpusuose 
yra: 129 World double Room numeriai (maks. 3 
asm., 25 kv. m), 266 vieno kambario World Family 
Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m), 
40 Superior Room tipo numerių (maks. 3 asm., 25 
kv. m). CLUB korpusuose yra: 85 Club double Room 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), 28 Superior 
Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), 72 
vieno kambario Club Family Room tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 32 kv. m), 156 dviejų kambarių 
Club Family Suite tipo numeriai (2 miegamieji su 
durimis, maks. 4+1 asm., 37 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas. 
Yra nemokamas baras, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.aquafantasy.com

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas  
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ vonia
 ♦ 2 rusiški kanalai
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ oro kondicionierius (centrinis – 
WORLD; individualus – CLUB)

 ♦ grindys kiliminė danga / keraminės 
plytelės (kiliminė danga – WORLD; 
keraminės plytelės – CLUB)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ 6 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas
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FANTASIA HOTEl DE luxE 
KuSADASI Viskas 

įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 4 barai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 a la carte restoranai (žuvies, 
tarptautinis, turkiškų; būtina 
išankstinė rezervacija, 
viešnagės metu galima vieną 
kartą apsilankyti nemokamai)

 ♦ SpA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ teniso kortas (su sintetine danga)
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 139 km iki Milo oro 
uosto, apie 5 km iki Kušadasio miesto centro, 
apie 23 km iki antikinio Efeso miesto, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. 8-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 270 Standard Room 
tipo numerių (maks. 3 asm., 18 kv. m), 6 dviejų 
kambarių junior Suite tipo numeriai (svetainė, 
uždaras miegamasis, vaizdas į sodą, 
maks. 4 asm., 45,5 kv. m), 8 dviejų kambarių 
Senior Suite tipo numeriai (svetainė, uždaras 
miegamasis, vaizdas į sodą maks. 4 asm., 
82,5 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, nemokamas baras, 
yra platforma ir pirsas, nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.fantasia.com.tr

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras*
 ♦ centrinis oro kondicionierius

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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ARIA ClAROS BEACH&SPA Viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ vonia  
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(„Main Building“) 

 ♦ individualus oro kondicionierius 
(„Garden Villas“) 

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas) 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (vanduo papildomas 
kasdien)

 ♦ seifas
 ♦ grindys – kiliminė danga („Main 
Building“), keraminės plytelės 
(„Garden Villas“)

 ♦ balkonas / terasa 
 ♦ numerio tvarkymas kasdien 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ aptarnavimas numeryje („Main 
Building“ visą parą)*

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 mini klubai  
 ♦ vaikų vežimėlis*
 ♦ auklė* 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pagrindinis restoranas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 5 a la carte restoranai (italų, 
turkų, žuvies, Tolimųjų Rytų – 
būtina išankstinė registracija, 
svečiams apsistojusiems 7 
nakvynėms 1 apsilankymas 
restorane nemokamas, 
alkoholiniai gėrimai – už 
papildomą mokestį; 
tarptautinė virtuvė -  būtina 
išankstinė registracija)*

 ♦ 7 barai 
 ♦ 4 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas 
 ♦ vandens pramogų parkas 
(8 kalneliai suaugusiems, 8 
kalneliai vaikmas) 

 ♦ gydytojo iškvietimas  
 ♦ SpA centras 
 ♦ kirpykla 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos  
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 
50–400 asm.)  

VIEŠBUČIO VIETA: apie 45 km iki Izmiro oro uosto, 
apie 60 km iki Izmiro centro, apie 35 iki Kušadasio centro, 
Ozdere gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais, bendra teritorija 
93 000 kv. m. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų 
pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų „Garden Villas“ pastatai. 
Pagrindiniame pastate (50 % numerių su vaizdu į jūrą): 170 
Main Building deluxe Room tipo numerių (maks. 3 asm., 
31 kv. m), 12 vieno kambario Suite tipo numerių (sūkurinė 
vonia, maks. 3+1 asm., 70 kv. m), 2 trijų kambarių King Suite 
tipo numeriai (svetainė, atskiras miegamasis, kabinetas, 
sūkurinė vonia, su vaizdu į jūrą, maks. 2 asm., 155 kv. m). 
„Garden Villas“ pastatuose: 104 Garden Villa Standard Room 
tipo numeriai (maks. 2 +1 asm., 30 kv. m), 208 dviejų 
kambarių Garden Villa Family Room tipo numeriai (2 miega-
mieji su atskirais įėjimais, maks. 4+1 asm., 48 kv. m), 8 dviejų 
aukštų Vip Villa (su nuosavu baseinu; pirmame aukšte: 
svetainė, miegamasis, virtuvė, vonios kambarys, garinė pirtis 
ir masažinė dušo kabina;  antrame aukšte: 2 miegamieji, 
sūkurinė vonia, terasa; 2 televizoriai, DVD grotuvas, mini 
baras, su vaizdu į jūrą, maks. 6 asm., 175 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokamas baras, 
nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.onyriaclaros.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ garinė pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sniego kambarys 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ 2 teniso kortai su sintetine danga 
(dieną) 

 ♦ teniso inventoriaus nuoma
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ mini golfas
 ♦ petankė 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ buriavimas (su licenzija) 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika
 ♦ diskoteka (įėjimas) 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ boulingas (2 takeliai)*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ nardymo kursai*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*
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PAlM WINGS EPHESuS 
HOTElS&RESORTS

Luxe
viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pagrindinis restoranas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ 4 a la carte restoranai (italų, 
turkų ir žuvies, meksikiečių – 
būtina išankstinė rezervacija)

 ♦ 5 barai 
 ♦ 5 baseinai 
 ♦ uždaras baseinas ( nuo 06 15  
iki 09 15 uždarytas)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SpA centras 
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 8 konferencijų salės 
(300–1200 asm.)  

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ vandens aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ 2 teniso kortai (dieną) 
 ♦ teniso inventoriaus nuoma
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ bemotorės sporto priemonės
 ♦ diskoteka
 ♦ belaidis internetas  (fojė ir 
viešbučio teritorijoje) 

 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ importiniai gėrimai*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 55 km iki Izmiro oro 
uosto, apie 8 iki Kušadasio centro, apie 7 iki 
Selčiuko gyvenvietės, ant jūros kranto. Iki Efeso 
apie 4 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, bendra 
teritorija 54 000 kv. m, paskutinį kartą atnau-
jintas 2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 11-os 
aukštų HOTEL pastatas (90 % numerių su daliniu 
vaizdu į jūrą) ir keturi 4-ių aukštų GARDEN tipo 
pastatai. Hotel pastate: 348 vieno kambario 
Standart Room tipo numeriai (iš jų 4 pritaikyti 
žmonėms su negalia, be balkono, 
maks. 3+1 asm., 24-26 kv.m). GARDEN pastate: 
80 dviejų kambarių Family Room tipo numerių 
(2 atskiri miegamieji, maks. 4 asm., 46 kv.m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlis. Yra 
nemokamas baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.surmelihotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia arba dušas (HOTEL) 
 ♦ dušas (GARDEN) 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas) 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną gaivieji 
gėrimai, vanduo papildomas kasdien) 

 ♦ el. virdulys (kavos, arbatos rinkinys)
 ♦ seifas  
 ♦ grindys – laminatas (Standart ), 
keraminės plytelės (Family) 

 ♦ balkonas (ne visur) 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ belaidis internetas  
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Vaikams:
 ♦ baseinas su vandens kalneliais
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini klubas (nuo 4–12 metų) 
 ♦ auklė*
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TuSAN BEACH RESORT Viskas 
įskaičiuota5

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 konferencijų salės (nuo 30 
iki 180 asm.)

 ♦ SpA centras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 a la carte restoranai (žuvies, 
turkų; būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu 
galima vieną kartą apsilankyti 
nemokamai)

 ♦ 4 barai
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ tinklinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortas (su betonine danga)
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ pramoginiai renginiai

*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 1962 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro du 5-ių ir 6-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 354 deluxe Room tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.tusan.com.tr

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas*

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CluB HOTEl GRAND EFE Viskas 
įskaičiuota4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ 5 barai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 200 
asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini golfas
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ 3 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ video žaidimai*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 167 km iki Milo oro 
uosto, apie 1 km iki Ozdere gyvenvietės, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. 8-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 383 Standard Room 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 2 vieno 
kambario Suite Room tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 38 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro / 
akmenuotas, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.grandefe.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ 3 rusiški kanalai
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas*
 ♦ mini baras 
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
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CluB CACTuS PARADISE Viskas 
įskaičiuota4

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ 2 konferencijų salės (nuo 60 
iki 100 asm.)

 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ mini futbolas (paplūdimyje)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka* (Club Yali Hotel)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ mini golfas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 169 km iki Milo oro 
uosto, apie 40 km iki Izmiro oro uosto, apie 
45 km iki Kušadasio miesto, apie 2 km 
Giumiuldiuro gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, bendras 
plotas 2 500 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 166 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), 44 dviejų 
kambarių Family Room tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio,  nemokami 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.cactushotels.com

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per savaitę
 ♦ televizorius

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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

ATlANTIQuE HOlIDAy CluB

DOGAN PARADISE BEACH RESORT

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės*

*Už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ 2 teniso kortai (su kieta danga)
 ♦ sauna 
 ♦ krepšinis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ stalo futbolas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ gyva muzika
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ mini golfas
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ smiginis

*Už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 165 km iki Milo oro uosto, 
apie 55 km iki Izmiro miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, bendras plotas 
12 000 kv. m, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro penki 2-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 54 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 16 kv. m), 16 dviejų 
kambarių Family Room tipo numerių (svetainė, 
uždaras miegamasis, maks. 4 asm., 25–30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio,  nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE –
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.doganbeachresort.com

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas*
 ♦ mini baras (tuščias, numeriuose 
su vaizdu į jūrą)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – parketas
 ♦ balkonas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ parduotuvės
 ♦ a la carte restoranas (žuvies; būtina 
išankstinė rezervacija)

 ♦ 5 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 120 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 km iki Izmiro oro uosto, 
apie 8 km iki Kušadašio miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1974 metais, 
paskutini kartą atnaujintas 2015 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 379 
Standard Room tipo numeriai (maks. 3 asm., 20 kv. m), 
39 dviejų kambarių Family Room tipo numeriai 
(2 uždari miegamieji, 2 vonios kambariai, 
maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, nemokami skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą..
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.atlantiqueclub.com

Viskas 
įskaičiuota3

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 Turkiją 
pase privalo būti ne mažiau kaip vienas tuščias lapas vizai bei atvykimo 
/ išvykimo spaudams. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra tinkami 
dokumentai vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų paso, vizų ir 
kitų dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. Atkreipiame dėmesį į tai, 
kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas turi galioti ne trumpiau kaip 6 
mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Asmenims 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 apgyvendinimo viešbutyje 
dokumentą (voucher) 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 nedelsiant informuoti TEZ TOUR atstovą. Praradus 
pasą ar jį sugadinus, turi būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. 
Jis išduodamas Užsienio 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 kilmės 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 kelionę, 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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio 
valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos. Vaikas, 
vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus (bilietus, draudimo polisą).
Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu į Šengeno 
erdvei nepriklausančias valstybes, Lietuvos pasienio kontrolės 
punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba 
globėjo (rūpintojo) sutikimas ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo 
tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui 
išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime turi būti nurodyti vaiką 
lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data 
arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso dokumento duomenys 
(numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.
Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su 
kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno 
erdvei, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams 
pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas 
(originalas arba notaro patvirtinta kopija).
Vaikų grupėms vykstant į ekskursijas, turistines ar kitas keliones 
būtinas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas 
raštas su išvykstančių vaikų ir jų lydinčių asmenų sąrašu bei šio 
rašto kopija. Sąraše privalo būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos 
lydinčių asmenų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba 
asmens kodas, Lietuvos piliečio paso duomenys (numeris, kas ir 
kada išdavė), galiojimo laikas, taip pat kelionės organizatoriaus 
duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, 
telefonas, fakso numeris, el. paštas). Išvykstant vaikui, kuriam 
nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos 
(rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau 
kaip 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu informuoti savivaldybės 
vaikų teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie laikiną vaiko išvykimą, 
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), kurio parašo tikrumas turės būti patvirtintas notaro 
arba Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos 
pareigūno, arba seniūno. Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į 
užsienį sąlygas ieškokite interneto svetainėje www.pasienis.lt arba 
sužinokite paskambinę Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small 
Planet Airlines“ skrydžiuose
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito 
vyresnio nei 16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, 
vaikams nuo 5 iki 13 metų (imtinai) turi būti užsakyta speciali 
paslauga – nelydimų vaikų palyda. Vaikai iki 5 metų gali keliauti tik 
kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos globojančiais 
asmenimis. 14 metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens 
dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus, gali keliauti vieni. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepilnamečių asmenų (amžiaus grupė 
nuo 14 iki 15 metų imtinai), skrendančių vienų ir nesinaudojančių 
paslauga „Nelydymų vaikų palyda“, tėvai arba suaugęs lydintis 
asmuo turi pateikti UAB „Tez Tour“ tėvų ar suaugusio lydinčio 
asmens užpildytą ir pasirašytą formą INDEMNITY FORM, kurią 
rasite interneto svetainėje www.teztour.lt. Užpildyta, pasirašyta 
ir nuskenuota forma turi būti siunčiama tiesiogiai arba per Jus 
aptarnavusią kelionių agentūrą elektroniniu paštu avia@teztour.lt 
ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki skrydžio pradžios. 
UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad turistas, neįvykdęs aukščiau 
nurodytų reikalavimų, neišvyksta į kelionę, bei dėl to patirtus 
nuostolius.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti 
užsakyta ir vyresniems – 14–15 metų vaikams. Nelydimų vaikų 
palydos paslauga yra mokama – 65 EUR už palydą skrydyje į vieną 
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pusę arba 130 Eur, jei palydos reikia skrydžiuose 
abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti 
su kelionių organizatoriumi arba kelionių 

agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto organizuotą 
turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB „Tez Tour“ 
patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su vežėju. 
Nelydimų vaikų gali būti ne daugiau kaip 6 viename skrydyje. Dėl 
likusių laisvų vietų skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą 
arba UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikia pateikti šią informaciją bei 
užpildyti prie šios tvarkos pridėtą, kurią rasite interneto svetainėje 
www.teztour.lt:
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, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies 
telefono kodu); 
5. vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies 
telefono kodu). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas 
atvykimo oro uosto vietovėje;
6. vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, 
pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu 
šalies telefono kodu). 
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos 
užsakymo formos egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą 
organizuojantis asmuo pasirašo visuose 4-iuose nelydimo vaiko 
palydos užsakymo formos egzemplioriuose, grafoje DECLARATION 
OF PARENT GUARDIAN. Skenuota užpildyta ir pasirašyta nelydimo 
vaiko palydos užsakymo formos kopija turi būti persiųsta UAB „Tez 
Tour“ elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau nei 72 valandos 
iki skrydžio. Vaiką išlydintis asmuo turės perduoti visus 4-is 
užpildytus 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 pristatyti vaiką registraciją į skrydį vykdantiems oro 
uosto darbuotojams. Išlydintis 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 aptarnavimo tarnybos 
darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki atvykimo zonos, kur 
vaiką turės pasitikti sutinkantis asmuo. Susisiekus su sutinkančiu 
asmeniu ir įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, kad tai tas 
pats asmuo, vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. 
Sutinkantis asmuo turės pasirašyti palydos dokumentus.
dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali 
keistis. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, 
dėl informacijos suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią 
kelionių agentūrą.

Skrydis nėštumo metu
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad 
nėščioji privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta 
nėštumo trukmė ir leidimas skristi.  Iki 27 nėštumo savaitės jokie 
keliavimo apribojimai netaikomi. Kai nėštumas yra 28–35 savaitės 
(imtinai), būtina pateikti gydytojo pažymą, kurios data turi būti ne 
ankstesnė nei 7 dienos iki skrydžio dienos. Po 34 nėštumo savaitės 
moteris skrenda savo atsakomybe ir nei kelionių organizatorius, nei 
„Small Planet Airlines“ bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už 
nėščios moters ir kūdikio sveikatą. Po 36 nėštumo savaitės nėščios 
moterys į lėktuvą nepriimamos.  Prašome informuoti apie moters 
nėštumą (kelinta nėštumo savaitė, nepriklausomai nuo nėštumo 
stadijos) kelionių organizatorių tiesiogiai arba per Jus aptarnaujančią 

kelionių agentūrą el. pašto adresu avia@teztour.lt ne vėliau kaip 
likus 3 dienoms iki skrydžio.
Gydytojo pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 7 dienos prieš 
kiekvieną skrydį (t. y. tiek pirminį, tiek atgalinį). Atkreipiame dėmesį 
į tai, kad jeigu kelionės trukmė yra 7 nakvynės, pažyma išduota 
pirminiam skrydžiui, galėtų galioti ir atgaliniam tik, jei ji būtų išduota 
pirminio skrydžio dieną. Kitais atvejais, nėščia moteris analogišką 
pažymą turėtų gauti šalyje, kurioje poilsiauja, likus ne daugiau nei 7 
dienoms prieš atgalinį skrydį. 
Gydytojo pažyma, jeigu yra parengta ne anglų kalba, turi būti išversta 
į anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu) ir galioti 
visos kelionės metu.
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, 
informaciją prašome pasitikslinti pas kelionę parduodantį agentą. 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pažymos apie nėštumą ypač griežtai 
tikrinamos Turkijoje.

Skiepai
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų 
ligų – skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų 
sužinoti apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos 
priemones. pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas 
imunitetas. Šis laikotarpis priklauso nuo: kokios ligos skiepijama, 
kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas 
anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4–6 
savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant 
į: kurią šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje 
sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, 
skiepų kainą. Informaciją apie skiepus keliautojams ir profilaktinį 
skiepijimą, keliaujant į konkrečią valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų 
ligų profilaktikos ir kontrolės centro pateiktose rekomendacijose 
interneto svetainėje www.ulac.lt/keliautojams. 

draudimas
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti 
medicininių išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo 
sąlygomis išsamiai susipažinti  dar prieš išvykstant į kelionę. 
Draudimo kompanijoje, 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 
www.vilnius-airport.lt/lt/, www.teztour.lt.
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią 
informaciją Jums suteiks TEZ TOUR atstovas, arba ją galite rasti 
prie viešbučio registratūros esančiame informaciniame stende ar 
informaciniame segtuve. Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių 
sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai 
atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį 
vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui, ir pan.) net ir lėktuvo biliete 
nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus. 
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki 
skrydžio tam, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, 
muitinės kontrolės formalumus. Informuojame, kad Lietuvos 
Respublikos Migracijos departamentui sustiprinus atvykstančiųjų 
keleivių kontrolę, nuo 2015 04 11 iš Turkijos išvykstantiems 
turistams bus ankstinama registracijos oro uostuose pradžia – 
2,5 val. iki planuoto skrydžio. Registracijos metu nurodomos 
sėdimos vietos lėktuve, todėl atvykusieji anksčiau gali pageidauti 
sėdėti kartu ar tam tikrose vietose. UAB „Tez Tour“ neatsako tuo 
atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo kaltės neatvyksta į 
oro uostą. Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt ir pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją.
Bagažas
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 
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metai, nemokamai leidžiama vežtis 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg 
rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 
kg nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vieną vaikišką 
vežimėlį. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas 
bagažas negali viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris 
priklauso nuo skrydį vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra 
nurodomas lėktuvo biliete arba kelionės dokumentuose. Daugiau 
informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą rasite interneto 
svetainėje www.teztour.lt. Vežantis daugiau bagažo, nei leidžiama, 
reikia papildomai mokėti už kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis 
už viršsvorio kilogramą priklauso nuo aviakompanijos taisyklių 
ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami interneto svetainėje 
www.teztour.lt. Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei 
būtiniausius daiktus. Registruojamame bagaže neturėtų būti dužių 
daiktų, gendančių produktų, pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių 
popierių, komercinių ir asmens dokumentų ir pan. Į orlaivio saloną 
draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, durklus, peilius 
(tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus smailius 
ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. 
Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie 
įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias 
taisykles rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius 
skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, 
induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą 
plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam 
keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis 
pats keleivis. Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, 
atskridus nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo 
tvarkymo tarnybai ir informuoti TEZ TOUR atstovą. 

Sporto inventoriaus gabenimas
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
• banglentė,
• jėgos aitvaras, 
• vandens slidės, 
• nardymo įranga,
• dviratis, 
• golfo reikmenys, 
• meškerė. 
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas 
turi iš anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu 
avia@teztour.lt apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti 
patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi būti supakuota specialiuose 
maišuose kurių svoris neturi viršyti 32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo 
įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir 
tinkamai supakuoti. Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas mokestis 
už viršsvorį.
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės 
dėl valstybės (į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų 
sprendimų ar veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu / 
neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų nuostolių.

Naminių gyvūnų gabenimas
Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros 
sąlygos:
• gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra 
masė su specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys 
turi būti ne didesni kaip 48 x 32 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 šlapimui surinkti. Dėžėje 
privalo būti tiek erdvės, kad gyvūnas be 
suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei dėžėje 
patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti 
konteinerio viduje; 
• nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima 
atsakomybės dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių 
institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio 
gyvūno įleidimu / neįleidimu į šalį ir dėl to patirtų nuostolių; 
• Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti 
registruoti bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo 
įsinešti į orlaivio saloną;
• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu 
konteineriu. Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;  
• gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi 
puses. Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigyjama 
kelionė arba lėktuvo bilietas; 
• UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be 
papildomų paaiškinimų.
Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros 
darbuotojai apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos 
skyrių, pateikdami gyvūno aprašymą bei nurodydami keleivių, 
gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, reiso numerius, išvykimo / 
grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi 
būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio. 
Gyvūno gabenimas galimas tik gavus uAB „Tez Tour“ raštišką 
atsakymą – patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo 
pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais 
taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį. 

draudimai įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) 
į lietuvą ir ES
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais 
taisyklės, kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių 
iš jų įvežimas į Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr. 
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos 
konvenciją, ET reglamentą dėl laukinės faunos ir floros rūšių 
apsaugos kontroliuojant jų prekybą).
Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti dramblio kaulą, bet 
kokius gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo 
dalių; tradicinės Rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) 
preparatus, kurių sudėtyje nurodomi nykstančių rūšių laukiniai 
gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių 
kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservus; didžiųjų 
laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, 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 svetainėse www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org. 

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų 
Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir 
papildymai bei kiti teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto 
bagažo keleivis privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos 
biure. Pareiškimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po 
to, kai dingo bagažas arba buvo atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjas 
turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio bagažo, jei 
pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo / 
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sugadinimo. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos 
turisto lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje 
informacijoje. Atsakomybė už keleivio ir bagažo 
pervežimą tenka aviakompanijai. Prireikus 

vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais 
ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti 
nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti 
skristi keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą 
nuo alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems 
keleiviams, įgulai ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo Bendrosiose 
keleivių ir vežimo sąlygose nurodytais pagrindais. Orlaivyje prašoma 
elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos reikalavimų. Pažymėtina 
tai, jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta 
administracinė atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus 
patirtus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.

TEZ TOuR atstovai
Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite 
kreiptis į UAB „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis UAB „Tez Tour“ 
darbuotojas suteiks visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. 
UAB „Tez Tour“ biurą galite rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, 
keleivių terminalo trečiame aukšte.
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, 
suteiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio 
susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau 
informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu 
net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės ne pirmą kartą, tam, kad gautumėte 
daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. 
Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto.
Įsigiję 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 
interneto svetainėje www.teztour.lt.
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų 
arba anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma 
rašytine forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, 
anglų ar lietuvių kalbomis. 

Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies 
nustatytus tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai 
skiriamos penkios viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo 
vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, valstybinės ar vietos 
valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos bendrovės, 
kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis turizmo 
terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik 
skirtingose šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai 
nuo viešbučio būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo 
paslaugumo, maitinimo pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro. 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje (prie kiekvieno 
viešbučio pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos 
simboliu * (snaigė), tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų 
būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai 
tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas, nustatomas 
atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio būklę, teritorijos dydį, 
teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija šalyje 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose 
viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse 
nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1/2/3/4/5 
žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose 
viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse 
nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: viešbutis 
nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas 
HV-1 (1st Class Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class Holiday 
Village). Šio tipo apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su 
vasarnamiais ir / ar vilomis.  
Prieš priimdami sprendimą įsigyti apgyvedinimą tam tikrame 

viešbutyje, siekite gauti kuo daugiau informacijos apie viešbutį tiek 
tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų 
šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, nuotraukų, 
viešbučio internetinio puslapio ir t. t. Atkreipiame dėmesį į tai, jog 
UAB „Tez Tour" kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt 
esančiuose viešbučių aprašymuose gali būti kitos, nei pagal 
turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto tipo, viešbučių numerių 
nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas baldais, spalvinė 
gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba 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 
teikiamų paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto 
pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančio personalo darbas nei 
įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose. 

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 www.teztour.lt.

Apgyvendinimas
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais 
į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka 
nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti 
patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – 
gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir 
pan.). Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat 
vienviečius numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali 
būti viena dvigulė lova arba dvi atskiros viengulės lovos.
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio 
numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai 
pagal kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, 
įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti 
apgyvendintas ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). 
Tokiu atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau 
jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti 
apartamentai, Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos 
ir vilos. 
Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių 
numerių. Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar 
ketvirtajam asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje 
pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas 
fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai 
pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas 
parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš nusprendžiant 
užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui skirtą 
priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti 
poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti 
mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant jiems gali 
būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, sofos, 
sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie 
viešbučiai mokesčio už jas neima).
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai 
tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai 
pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas 
gali būti pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, 
su svetaine, miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti 
individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį 
Villa apgyvendinimo aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei 
papildomas paslaugas rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra 
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draudžiama įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus 
bei gėrimus. Šių draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai 
nusprendus turisto atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo 
ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio priemones, kelionės 
organizatorius dėl to neatsako. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims apie kurias 
nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus 
kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai 
buvimo šalyje trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos 
pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo 
sutarties pažeidimu. Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų 
kainas ir atsiskaitymo sąlygas galite rasti kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje www.teztour.lt. Išsamios informacijos apie 
kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas taip pat teiraukitės kelionių 
agentūrose.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.
lt pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, 
tačiau informaciją šiose viešbučių svetainėse skelbia ir atnaujina 
viešbučio administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar 
kitose interneto svetainėse skelbiamą informaciją. Kai kurių viešbučių, 
apartamentų ar studijų administracija prašo palikti nustatyto dydžio 
užstatą (kreditine kortele 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 vadinamąją 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 valandos. 
Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į 
viešbutį laikas yra ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o 
išvykimo iš jo vėlesnis nei nuo 10 iki 12 val.
Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, 
tačiau už tai įprastai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio 
administracijos nustatytą papildomą mokestį. 

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 
mikroautobusu, 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 informacinėje lentoje. Neradę pranešimo apie išvykimo 
laiką, nedelsdami susisiekite 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–viešbutis, viešbutis–oro uostas 
sutrumpinimas: G – grupinis pervežimas autobusu pagal nustatytą 
maršrutą; I – individualus pervežimas mikroautobusu 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 
(dažniausiai – 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 
alkoholinių 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 
Inclusive), EXTAi (Extended All Inclusive), ElGAi (Elegance All 
Inclusive), ViPAi (ViP All Inclusive), FSAi (Fame Style All Inclusive), 
dAi (Deluxe All Inclusive). 
Kataloge šios sistemos pavadintos Ai luxe (viskas įskaičiuota luxe). 
Paprastai AI luxe prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas 
bei teikiamos paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. 
Papildomai prie sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gali gauti 
kai kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio gamybos 
alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.
Pastaba: Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) 
paslaugas, pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai 
įeina. Dėl viešbučio teikiamo AI (viskas įskaičiuota) paslaugų 
tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio administraciją. Pagal 
sistemas AI, UAI ir AI luxe visi gėrimai patiekiami tik kiekiais, skirtais 
vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti 
butelį vyno ar pan. – reikia sumokėti papildomai.
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba 
kitaip vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti 
patiekiama ir a la carte arba porcijomis.

Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, 
kai svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus. 
paprastai stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad 
prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo 
etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau 
reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų 
skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), 
švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz., 
maistas gali būti dalijamas porcijomis.

A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš 
kurį būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal 
viešbučio administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane 
maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė 
viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio 
administracija. Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate 
vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto 
prekių paruošimo (atskirais atvejais*) prašome kreiptis tiesiogiai 
į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis 
nustatoma viešbučio administracijos nuožiūra. 

Šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis viešbučiai įprastai ruošia 
šventines vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali 
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pramoginė programa. Už šias vakarienes 
paprastai imamas papildomas mokestis, kurį 
nustato viešbučio administracija. Kainas UAB 
„Tez Tour“ pateikia pastabose kaip priemoką, 

kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. 
Šventinės vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos pagal 
pageidavimą. Ši informacija taip pat yra pateikiama pastabose.

Maitinimas lėktuve 
Skrydžių į Turkiją metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu iš orlaivio 
meniu. Daugiau informacijos apie maitinimą lėktuve rasite interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Gydytojo paslaugos
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu 
bei atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. 
Nutikus draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti 
Jūsų draudimo polise. Apie tai informuokite ir TEZ TOUR atstovą.
Jeigu kreipsitės į viešbučio registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio 
gydytojo paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo 
kompanijos galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo 
išrašus (sąlygos nurodomos draudimo polise) – mokėjimo kvitą, 
ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei 
parašytą ant firminio gydytojo kabineto blanko.

Seifas 
Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje 
arba registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, 
dokumentus bei pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes 
įprastai nei viešbučio administracija, nei kelionių organizatorius 
neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali būti nemokami 
arba už papildomą mokestį.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas 
įvairiais gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais 
(traškučiais, riešutais, šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už 
papildomą mokestį. Gėrimų ir užkandžių kainyną galima rasti šalia 
mini baro. Žemesnės kategorijos viešbučiuose mini šaldytuvas gali 
būti užpildomas tik pageidaujant poilsiautojui.
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais 
tik poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik 
mineralinis vanduo ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos 
viešbučiai kambariuose įrengia ir tuščius mini barus, kurie gali būti 
naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant viešbučių vidaus taisyklių).
Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš 
viešbučio. 

Oro kondicionieriai
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba 
individualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio 
administracijos nuožiūra, dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis 
valandomis arba gali būti įjungiamas kelis kartus per parą. 
Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio kondicionavimo gali ir 
nepakakti. Individualų oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas 
kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš 
kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos 
nustatytą grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių 
priežasčių. Kiekvienas viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo 
sezono pradžią, ir pabaigą. 

Elektros srovė
Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. 
Dažniausiai tai nurodoma instrukcijose vonioje.

Vanduo
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti 
pavojinga). Geriamojo vandens galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje 
ar viešbutyje. Valyti dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama 

parduotuvėje ar viešbutyje pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti 
pilstomų gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš gatvės prekeivių. 

Triukšmas
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra 
triukšmingose kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, 
judrių gatvių, miestų centrų. Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje 
viešbučio administracija neatsako. Todėl norintiems ramaus poilsio, 
renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kokioje vietoje 
jis yra. Taip pat, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų poreikius, siūlome 
tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios kelionės 
agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių 
eiga priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto 
viešbučio administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų 
ir kt. Dėl tokių statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų nei 
kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako.

Baseinas
Viešbučiuose būna įrengti atvirieji ir / arba uždarieji baseinai. 
Baseinuose leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba 
viešbučio nustatytomis valandomis. Uždarųjų / atvirųjų baseinų 
šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią ir pabaigą, 
priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. 

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus 
viešbutyje, sezono pradžioje (balandžio–gegužės mėn.) bei pabaigoje 
(spalio–lapkričio mėn.) viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai 
kurios paslaugos, pvz., gali neveikti atvirieji baseinai, kai kurie lauko 
restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, gali vykti paplūdimio 
tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai po atviru dangumi ir 
pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių 
administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija 
pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono 
pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų paslaugų apimtį.

Pretenzijos
Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl 
tarp šalių pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos 
nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui 
arba kelionių vadovui. Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms 
spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje raštu kelionės vadovui ar 
organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima operatyviai 
išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų 
sprendimas gali būti komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti 
vietoje, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu 
per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija 
pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties 
kopijas ir kitus turimus dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones, 
pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. 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 pretenziją 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 nagrinėjamos 
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 
derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatyta tvarka.

daugiau informacijos 
Prieš išvykdami į užsienio valstybes, daugiau informacijos, 
rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti 
Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.
Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo 
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departamento interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis – 
„Kelionių formalumai“) turistams skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes siūlome apsilankyti 
ir interneto svetainėje www.finance.yahoo.com/currency, kurioje 
galima sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų 
santykį. 

Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR 
siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią 
informaciją apie ekskursijų trukmę, programą, kainas. Visas 
ekskursijas organizuoja TEZ TOUR TURKEY. UAB „Tez Tour“ 
turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant 
ekskursijas bei jas 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, kad viešbutis įkurtas ant jūros 
kranto, tačiau ant uolos, prie kurios nėra paplūdimio. Į iškilusius 
papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
Pirma linija (nuo paplūdimio)
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų 
pastatų, bet gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs 
pirmoje linijoje, tačiau dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie 
korpusai įsikūrę ir ant jūros kranto. Į iškilusius papildomus klausimus 
Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas. 
 
Antra linija (nuo paplūdimio)
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo 
paplūdimio gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo 
privalumais viešbučiai nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje 
esantiems viešbučiams. Daugelis aukštesnės kategorijos 
viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ antroje linijoje. 
Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje nuo jūros 
esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmoje linijoje 
esančio viešbučio infrastruktūra.
 
„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir 
paslaugų, kurias galima užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus 
mažas sumuštinis su gėrimu, ar prabangi vakarienė su šampanu, 
užsakymą Jums pristatys į numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir 
masažuotojo, kosmetologo paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti 
nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus.
Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 
10–15 procentų brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies 
papročius, rekomenduojami arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose 
aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti iki 2 val. 
nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos 
teikiamos visą parą.

Miesto / privatus paplūdimys
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai 
gyventojai. Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, 
Ispanijoje) beveik visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, 

juose veikia barai ir restoranai, tačiau už 
gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius 
reikia mokėti papildomai. Tiesa, kartais 
viešbučių savininkai moka už savo turistus, 
tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame 
viešbutyje kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose 
tvarką palaiko ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto 
darbuotojai. Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio 
administracija neatsako už šių viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar 
nuomojama) ir savo nuožiūra įrengta turistams paplūdimio juostos 
dalis. Čia už gultus ir skėčius įprastai mokėti nereikia. 

Vaikų klubas
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams 
konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų 
klubai veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę 
pasižiūrėti animacinių filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas 
nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas pas tėvus. 
Vaikų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4 žvaigždučių viešbučiai 
juos gali organizuoti tik aukštojo sezono metu (liepą–rugpjūtį). 
Kartais už vaikų klubą tenka mokėti papildomai.
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau 
kai kurie viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 
10 metų arba nuo 6 iki 12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus 
skirsto į dvi arba tris amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6 metų, 
nuo 7 iki 10 metų ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada sudaro programas, 
kurios būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus ribos 
nustatytos tam, kad būtų aiškesnės programos.
Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. 
Tokiais atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. 
Auklės paslaugos užsakomos pagal atskirą pageidavimą už 
papildomą mokestį. Personalas, dirbantis vaikų klubuose, ir auklės 
dažniausiai kalba rusų, anglų arba vokiečių kalbomis.

Palikti / rasti daiktai  
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / 
rastus turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure 
(ne ilgiau nei 6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens 
tapatybę patvirtinančius dokumentus, pagal turisto prašyme 
sudarytą paliktų / prarastų daiktų sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ 
neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei 
neatsako už pristatymo išlaidas. 

Apgyvendinimo tipas
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai 
nusakomi specialiais trumpiniais:
dBl / TWiN (Double Room / Twin Room) – dvivietis numeris su 
viena dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
dBl + EXB (Double Room With Extra Bed) – dvivietis numeris, 
su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma 
vienviete lova. Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / 
siauresnė, todėl 3-jam asmeniui taikoma žemesnė kaina, nei 
vienam asmeniui DBL numeryje. 
dBl+EXB+CHd (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – 
dvivietis numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) 
ir viena papildoma vienviete lova (tai gali būti sulankstoma 
lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui skirtos 
priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė. 
Taip pat viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti 
su suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam asmeniui ir vaikui taikoma 
žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.
TRPl (Triple Room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena 
viengule lova. 
TRPl+2CHd (Triple Room And 2 Children) – numeris trims, įprastai 
su trimis atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma 
pristatoma lova, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena atskira 
viengule lova. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo 
numeriuose būna 3 arba 4 lovos, kadangi viešbučio administracija 
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numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali 
miegoti su suaugusiaisiais. Dėl lovų kiekio ir 
tipo sprendžia viešbučio administracija savo 
nuožiūra.

SGl (Single Room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas 
dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele 
lova, tik jame apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet 
brangiau nei viena vieta DBL numeryje.
SGl + CHd (Single Room And 1 Child) – vienvietis numeris. 
Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis 
lovomis arba viena didele lova, tik numeris gali būti mažesnis nei 
standartinis dvivietis numeris. 
dBl+CHd (Double Room And 1 Child) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris 
su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai dėl 
vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, 
kadangi viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti 
su suaugusiaisiais. Išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės 
numeryje, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, 
sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
dBl+2CHd (Double Room And 2 Children) – standartinis (jei prie 
viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) 
dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis 
bei dar viena papildoma lova. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio 
apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 arba 3 lovos, kadangi 
viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali 
miegoti su suaugusiaisiais. 

Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis 
arba šoninis (dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūrą matoma 
tik išėjus į balkoną ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su 
vaizdu į jūrą paprastai imama priemoka. 
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose 
numeriuose tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar 
augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio 
teritoriją, kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad kartais viešbučio administracija taip įvardija 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 įvardija numerius 
su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik 
kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau nei kambarys su vaizdu į jūrą ir, 
dažniausiai, pigiau nei su vaizdu į sodą.
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į 
atskirą rūšį. 
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet 
nebūtinai su tiesioginiu vaizdu į jūrą

Numerių kategorijos
R.O.H. (Run of the House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas 
tik atvykus į viešbutį. Numerio tipas priskiriamas viešbučio 
administracijos nuožiūra.
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos 
taškas. Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir 
techninės charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal 
dydį – pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų 
kambaryje lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų 
pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti durimis ar didele ertme, ar tai 
yra vientisa erdvė be pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 
30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame 
pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalytas į dvi 
zonas: miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas 
bei internetas. 

Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – 
didesnis, padalytas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios 
kartais atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik 
grindų lygiu. Baldai čia geresni nei standartiniuose numeriuose, 
aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 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 atvykimo 
dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris 
kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris.
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. 
Čia kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir 
sūkurinė vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris  kainuoja 
beveik dvigubai brangiau nei standartinis numeris. 
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių 
klasė. Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, 
darbo kabinetas, du vonios kambariai, nemokamas 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 standartinius 
numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti 
nuo vieno iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta 
su virtuvėle, ir vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai 
gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, techninės charakteristikos bei 
virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio. 
Studio – standartinio tipo numeris, padalytas į dvi zonas: miegamąją 
ir svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo 
viešbučio, virtuvėlėse gali būti indų ir stalo įrankių. 

NAudiNGA žiNOTi

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
Tel. +90 312 447 07 66
Faks. +90 312 447 06 63
El. paštas amb.tr@urm.lt
Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis, 
nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais 
skambinti į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją 
telefonu +370 706 52444.

Vietinių tarnybų telefonai:
policija 155
Kelių policija 154
Greitoji pagalba 112

Visa kataloge pateikiama informacija apie viešbučius, 
jų kategorijas, siūlomas paslaugas ir pramogas gali kisti, 
todėl atnaujinamą informaciją apie pasikeitimus galite rasti 
UAB „Tez Tour“ interneto svetainėje www.teztour.lt .
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1. SuTARTiES ŠAliŲ ĮSiPAREiGOJiMAi
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, 
nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu 
kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos 
kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties 
pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą 
programą. Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba 
pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių 
organizatoriaus internetiniame puslapyje www.tez-tour.com (skyrelyje 
„Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra 
išvykstama) skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie 
viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po 
katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų 
vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės 
anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki kelionės 
pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą 
ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius 
nebeatsako už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį 
dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija 
apie tai, kur vykstama, kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, 
datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama 
ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, 
numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba 
pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, 
jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, 
kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal 
atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus 
internetiniame puslapyje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ 
turi būti pasirinktas regionas pagal šalį iš kurios yra išvykimas). 
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir 
tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių 
sienų perėjimo tvarką, lankomų vietovių epidemiologinę būklę, 
imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į 
kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo 
tvarką ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos 
turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba 
pagalbos išlaidos, turistinių paslaugų teikimo sutarties įforminimo 
tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą 
kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios 
sumos mokėjimo grafiką. 
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, 
kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus 
internetiniame puslapyje www.tez–tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ 
turi būti pasirinktas regionas pagal šalį iš kurios yra išvykimas).
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 vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį 
ir elektroninio pašto adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, 
į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono 
numerius. Jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui nurodyti 
telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar 
informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi 
ir (ar) kelionių pardavimo agentu. 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.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 
16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad 
be kelionės vadovo, šią turistų grupę papildomai lydėtų dar vienas 
pilnametis asmuo. 
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 raštiško 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:
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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. 
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 ir (ar) kelionių 
pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį 
už organizuotą turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti 
grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties 
nutraukimo.

3. SuTARTiES SĄlYGŲ PAKEiTiMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis 
nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties 
sąlygas. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne 
mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia 

vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems 
mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius 
nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos 
padidėjimas. Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti 
kainos didinimo 
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų 
atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu 
atveju turistas turi teisę reikalauti gražinti už kelionę sumokėtus 
pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą 
jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai 
turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1  punkte nurodytų 
aplinkybių, taikomas 2.3 punktas.

4. SuTARTiES ŠAliŲ PASiKEiTiMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę 
į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys 
visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio 
pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per 
laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos 
transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens 
vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia 
Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis 
kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, 
o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs 
kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir 
perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti 
šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę 
perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, 
perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės 
kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. 
Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę 
perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios 
ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 28 
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 57 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 

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
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organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius 
naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir 
paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3.  Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių 
organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, 
jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas 
už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti 
turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos 
skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali 
pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas 
jos atsisakė, kelionių 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. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę 
aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, 
pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš 
šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios 
informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje 
medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku 
susitarimu. 
5.7. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų 
taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo 
pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo 
apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais 
vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 
12 d. pakeitimą, Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo 
oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. 
Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę EC 899/2002 
reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl 
Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato 
ir daugelyje atveju apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba 
sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti 
bagažą.

6. BENdROSiOS SĄlYGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių  apsaugos 
įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos 
Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-
4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties 
netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas  
pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba 
kelionės vadovui, o jei šių nėra – kelionių organizatoriui. Pretenzijos 
dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti 
pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, 
turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 
15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius 
privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų 
nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo 
ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti –   
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai 
pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik 
abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį 
įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka 
turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių nevykdymo gali 
kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kelionių 

organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai 
turi vienodą juridinę galią.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog 
turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie 
rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. 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 laiklotarpiu (išsami informacija 
yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, prieš 
pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, 
kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta 
visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą 
bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės 
maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų 
epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo 
tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos 
reikalavimus, informacija, leisianti tiesiogiai susisiekti su vaiku ar 
atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai 
vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento 
telefonas ir kiti kontaktiniai duomenys bei kita šiose sutarties 
sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę 
www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas 
regionas pagal šalį iš kurios yra išvykimas). 
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.

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
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Užrašams
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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija 
pateikta 2015-11-01 dienai. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius 
pasikeitimus skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com



JAU ORO UOSTE!

ATOSTOGOS PRASIDEDA
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Transportas

2
Greitoji keleivių patikra

Parduotuvės

Kavinės

5Verslo klubas

6Kino salė

7
Vanduo Skrendu




