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Szeroki  
wybór 
hoteli

Nowości, 
konkursy  
i znacznie 

 więcej! 

Dołącz do nas
na Facebooku

  Opinie o hotelach, bogata fotogaleria 
  Promocje, konkursy

www.facebook.com/sun.fun.Holidays/

Śledź nas 
na Instagramie

  Inspiracje wakacyjne

  Nowości, promocje, konkursy

www.instagram.com/sunfunholidays/ 

Oglądaj nasze 
filmy na YouTube

  Unikalne filmy z naszych hoteli i wycieczek

www.youtube.com/user/SunAndFunHolidays

Wygodna rezerwacja w zaciszu Twojego domu!

lato
2023

2023

lato
2023

lato
2023

www.sunfun.pl                             

Twoje wakacje
on-line

Galeria  
zdjęć  

i wideo



Rodzinnne wakacje to najcenniejsze dni w roku. W końcu możemy być razem, wspól-
nie odkrywać, bawić się i relaksować. Nic też dziwnego, że czekamy na ten czas przez 
cały rok, marząc, aby był wyjątkowy i doskonale zorganizowany. Takie są właśnie wakacje 
z Sun & Fun Holidays, na które serdecznie Państwa zapraszamy! 

Już od blisko 20 lat biuro podróży Sun & Fun Holidays spełnia marzenia tysięcy Klientów, 
organizując im udany wypoczynek. Naszą ofertę kierujemy do miłośników komfortowych 
wakacji, którym zależy na odpoczynku w wyselekcjonowanych hotelach z doskonałą infra-
strukturą przystosowaną do przyjmowania rodzin z dziećmi, urozmaiconym all inclusive 
i profesjonalną opieką. W przypadku Sun & Fun Holidays to doświadczeni, polskojęzyczni 
rezydenci, a także animatorzy, dzięki którym nasze obiekty tętnią życiem i doskonałą zaba-
wą. Tego lata zapraszamy do blisko dwudziestu hoteli klubowych w znanych i lubianych 
kurortach Egiptu, Tunezji, Bułgarii, Turcji, greckiej wyspy Samos i Cypru Północnego. Blue 
Club to program aktywności i niesamowitych wrażeń dla całej rodziny. Croco Club jest 
miejscem wakacyjnych przygód dla dzieci, gdzie kreatywność nie ma granic. W czasie, kie-
dy najmłodsi będą się tu bawić pod czujnym okiem profesjonalnych animatorów, rodzice 
będą mieli okazję oddać się błogiemu lenistwu!

Zapraszając do lektury naszego katalogu, zachęcamy do zaplanowania wakacji już teraz. 
Wczesna rezerwacja to pakiet dodatkowych korzyści, ale też możliwość wyboru najlep-
szej oferty.

Życzymy wspaniałych wakacji! 

Zarząd i pracownicy Sun & Fun Holidays

Witajcie w świecie Sun & Fun Holidays

Blue Style Sp. z o.o. (nazwa handlowa: Sun & Fun Holidays)   NIP 701 064 10 75   KRS 0000651310   REGON 366054742

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, numer ewiden-

cyjny 10435, numer wpisu do rejestru 1839.

Centrala – Warszawa 02-119, ul. Pruszkowska 29 lok. U1, tel. 22/257-08-00, sekretariat@sunfun.pl

Biuro Katowice – Katowice 40-084, ul. Opolska 1, tel. 32/205-43-90,91, rezerwacje@sunfun.pl

Powered by
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Blue Club

Blue Club to wakacyjna propozycja wspaniałej 
zabawy i niesamowitych wrażeń dla całej rodzi-
ny. Tutaj każdy niezależnie od wieku będzie się 
dobrze bawić! 
 W programie m.in.: zajęcia artystyczne i eduka-
cyjne, gry sportowe, fitness, sporty wodne, jog-
ging, lekcje tańca, zawody i wiele, wiele innych.

∞ Starannie wybrane hotele
∞ Bezpłatne programy animacyjne
∞ Najlepsi polscy animatorzy
∞ Formuła all Inclusive 
∞ Zabawy i konkursy
∞ Wieczorne show

Nasze hotele klubowe są ściśle monitoro-
wane pod kątem jakości usług i spełniają 

wszystkie ważne kryteria. Programy animacyjne 
odbywają się w wybrane dni i godziny, kilka razy 
w trakcie pobytu.

Wakacje pełne zabawy, aktywności, rozrywki i uśmiechu z polskimi animatorami 
dla całej rodziny.

AkTYwność

słońCePrzYjAźń

zABAwA

Hotele 
klubowe Blue CluB 
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Croco Club
Wyjątkowa koncepcja klubowego wypoczynku dla dzieci – doskonała zabawa dla 
najmłodszych i czas wolny dla dorosłych.

zAjęCiA kreATYwne

rAdość zAwodY

uśmieCH

Hotele  
klubowe CroCo CluB 

Croco Club to miejsce wakacyjnych przygód 
i doskonałej zabawy dla dzieci w wieku od 4 do 12 
lat. Nasz wyjątkowy program animacyjny i opieka 
profesjonalnych, polskich animatorów gwarantują 
niezapomniane wakacje.

W ciągu dnia w Croco Club na przemian odbywa-
ją się zajęcia plastyczne i sportowe. Podczas, gdy 
najmłodsi dołączą do wspólnej zabawy, rodzi-
ce będą mogli pozwolić sobie na chwilę relaksu.

∞  doświadczony polski animator, doskonale 
przygotowany do pracy z dziećmi 

∞  Wyposażony miniklub i udogodnienia dla 
dzieci 

∞ Ciekawy program
∞  Turnieje sportowe, gry i zajęcia w basenie
∞ malowanie buziek i koszulek
∞  Quizy, nagrody
∞ minidisco

Nasze hotele klubowe są ściśle monitoro-
wane pod kątem jakości usług i spełniają 

wszystkie ważne kryteria. Programy animacyjne 
odbywają się w wybrane dni i godziny, kilka razy 
w trakcie pobytu.

3



INFORmaCJE  |  CENy  |  ROZSZERZONa FOTOGalERIa  |  VIdEO  |  JESTEśmy  Na  

Pozorrr! 
dárek pro každého
Každý malý výletník, který pojede do hotelu 
označeného Croco Club v době jeho provozu, 
obdrží Croco tričko! To si, prosím, vyzvedněte 
před odletem na pobočce CK Blue Style 
na letišti (Croco trička nejsou k dispozici 
v destinacích a nelze je nárokovat zpětně po 
návratu). 

Program Croco Clubu
Takto může vypadat týden vaší ratolesti 
v dětském Croco Clubu: 
  Pirátský den: příprava na pirátskou 

výpravu, hledání pokladu
   Pohádkový den: výroba pohádkových 

masek, malování triček
  Zoo den: poznáváme zvířátka, návštěva 

delfinária, projížďka na koních
  egyPtský den: malý kurz arabštiny, běh 

mumií
  vodní svět: poznávání podvodního světa, 

soutěže v bazénu
  indiánský den: povídání o indiánech, 

malování na obličej

Tady nikdo nezná nudu
Vítejte v Croco Clubu, milí cestovatelé! Každý návštěvník si s našimi proškolenými 
animátory užije spoustu legrace a třeba se i něco nového přiučí. Kromě toho všeho 
může získat zajímavé dárky!

Croco  
hymna
Když ráno vstaneš nebo večer jdeš spát,
nezapomeň zamávat na krokodýlí hrad.
Společně si potom můžem zatleskat,  
anebo si nekonečně dlouho hrát.
Hurá – do našeho Croco Clubu !
Hurá – tady nezná nikdo nudu !

Refrén:
Máme kroko, krokodýlí den,  
sníme kroko, krokodýlí sen.
Můžeme si zatleskat jedna, dvě, tři, čtyři,  
krokodýl zaťuká u dveří.

Na minidiskotéce si s námi můžete  
zazpívat „Croco hymnu”, kterou pro nás 
napsal Petr Bende. Noty naleznete také 
na www.blue-style.cz.

Co náš Croco shop nabízí

návštěva 
v Croco Clubu CroCo CluB 

Zakres ubezpieczenia

Wariant Podstawowy Podstawowy Max Super Max

Zakres terytorialny Europa* Świat Świat Świat

Koszty leczenia i transportu, w tym:
• powstałe na skutek pandemii choroby 

zakaźnej

15 000 EUR 

---

22 000 EUR 

---

40 000 EUR 
do wysokości 

SU KL

60 000 EUR 
do wysokości 

SU KL

Dodatkowe świadczenie na wypadek 
kwarantanny

--- --- 1 000 EUR 1 000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków
• trwały uszczerbek na zdrowiu
• śmierć

7 000 PLN
3 500 PLN

10 000 PLN
5 000 PLN

20 000 PLN
10 000 PLN

30 000 PLN
15 000 PLN

Skutki zdarzeń pod wpływem alkoholu --- --- TAK TAK

Ubezpieczenie bagażu
• w tym opóźnienie dostarczenia

800 PLN
-

1 000 PLN
600 PLN

1 600 PLN
600 PLN

2 000 PLN
600 PLN

Koszty ratownictwa 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR

Assistance podstawowe rozszerzone rozszerzone rozszerzone

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Oprócz ubezpieczenia podstawowego zawartego  
w cenie imprezy, proponujemy rozszerzone  
warianty z wyższymi sumami ubezpieczenia  
i ochroną na wypadek zachorowania na COVID-19. 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Spokój zagwarantowany również przed podróżą,  
czyli ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży! 
Uchroni Cię przed poniesieniem kosztów związanych  
z niespodziewanym anluowaniem wyjazdu  
spowodowanym losowymi zdarzeniami. 

Własne, całodobowe Centrum Alarmowe

Dzięki własnemu Centrum Alarmowemu  
ERGO Ubezpieczenia Podróży zapewnia szybką  
i skuteczną pomoc na całym świecie. Doświadczeni, 
polskojęzyczni konsultanci oraz koordynatorzy  
Centrum Alarmowego są do Twojej dyspozycji przez 
całą dobę 365 dni w roku.

Możliwe rozszerzenia 
zakresu ubezpieczenia 
po opłaceniu dodatkowej 
składki:

Następstwa chorób przewlekłych.

Uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji  
z podróży z sumą ubezpieczenia do  

20 000 PLN. Dostępne również  
w wariancie z COVID-19.

* Obszar Europy to również kraje basenu Morza Śródziemnego

Ubezpieczenia podróży 
dla klientów Sun&Fun Holidays
Wybierz odpowiedni dla siebie pakiet ubezpieczenia

www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

Zawarty w cenie imprezy 
turystycznej

Za dopłatą  
dodatkowej składki

18_02_2021_reklama SunFun_2 strony.indd   Wszystkie strony 08.11.2022   12:32:05
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Hotele KluBowe

lista hoteli klubowych

KIeRuNeK CC BC NAZwA Hotelu StRANA

tuNeZJa - DJeRba

∞ ∞ CARIBBeAN wolRd djeRBA 4*+ 6–7

∞ ∞ AljAZIRA BeACH & SPA 4* 8–9

∞ telemAque BeACH & SPA 4* 10–11

HolIdAy BeACH djeRBA 4* 12–13

tuNeZJa koNtyNeNtalNa

∞ ∞ moNARque SKANeS RIvAgeK 4* 14–15

∞ SKANeS SeRAIl & AquAPARK 4* 16–17

∞ CluB SAlAmmBo HAmAmmet & AquAPARK 4* 18–19

huRghaDa

∞ ∞ SuNRISe gARdeN BeACH ReSoRt & SPA 5* 20–21

∞ ∞ SuNRISe SeleCt RoyAl mAKAdI ReSoRt & SPA 5* 22–23

∞ AquA joy By SuNRISe 4*+ 24–25

buŁgaRia 
sŁoNecZNy bRZeg

∞ ∞ AquA PARAdISe ReSoRt 4*+ 26–27

∞ ∞ tIARA BeACH 4*+ 28–29

tuRecko ∞ ∞ SuNmelIA BeACH ReSoRt Hotel & SPA 5* 30–31

saMos

∞ ∞ SIReNeS BeACH 3,5* 32–33

∞ Blue Style ReSoRt 4* 34–35

∞ KAmPoS vIllAge ReSoRt 3* 36–37

cyPR PÓŁNocNy

∞ ∞ NoAHS ARK deluxe Hotel & SPA 5* 38–39

∞ ∞ KAyA ARtemIS 40–41

∞ CoNCoRde luxuRy ReSoRt 5* 42–43

– CC

legeNdA:

– BC

lista
hoteli klubowych

Zakres ubezpieczenia

Wariant Podstawowy Podstawowy Max Super Max

Zakres terytorialny Europa* Świat Świat Świat

Koszty leczenia i transportu, w tym:
• powstałe na skutek pandemii choroby 

zakaźnej

15 000 EUR 

---

22 000 EUR 

---

40 000 EUR 
do wysokości 

SU KL

60 000 EUR 
do wysokości 

SU KL

Dodatkowe świadczenie na wypadek 
kwarantanny

--- --- 1 000 EUR 1 000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków
• trwały uszczerbek na zdrowiu
• śmierć

7 000 PLN
3 500 PLN

10 000 PLN
5 000 PLN

20 000 PLN
10 000 PLN

30 000 PLN
15 000 PLN

Skutki zdarzeń pod wpływem alkoholu --- --- TAK TAK

Ubezpieczenie bagażu
• w tym opóźnienie dostarczenia

800 PLN
-

1 000 PLN
600 PLN

1 600 PLN
600 PLN

2 000 PLN
600 PLN

Koszty ratownictwa 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR

Assistance podstawowe rozszerzone rozszerzone rozszerzone

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Oprócz ubezpieczenia podstawowego zawartego  
w cenie imprezy, proponujemy rozszerzone  
warianty z wyższymi sumami ubezpieczenia  
i ochroną na wypadek zachorowania na COVID-19. 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Spokój zagwarantowany również przed podróżą,  
czyli ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży! 
Uchroni Cię przed poniesieniem kosztów związanych  
z niespodziewanym anluowaniem wyjazdu  
spowodowanym losowymi zdarzeniami. 

Własne, całodobowe Centrum Alarmowe

Dzięki własnemu Centrum Alarmowemu  
ERGO Ubezpieczenia Podróży zapewnia szybką  
i skuteczną pomoc na całym świecie. Doświadczeni, 
polskojęzyczni konsultanci oraz koordynatorzy  
Centrum Alarmowego są do Twojej dyspozycji przez 
całą dobę 365 dni w roku.

Możliwe rozszerzenia 
zakresu ubezpieczenia 
po opłaceniu dodatkowej 
składki:

Następstwa chorób przewlekłych.

Uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji  
z podróży z sumą ubezpieczenia do  

20 000 PLN. Dostępne również  
w wariancie z COVID-19.

* Obszar Europy to również kraje basenu Morza Śródziemnego

Ubezpieczenia podróży 
dla klientów Sun&Fun Holidays
Wybierz odpowiedni dla siebie pakiet ubezpieczenia

www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

Zawarty w cenie imprezy 
turystycznej

Za dopłatą  
dodatkowej składki

18_02_2021_reklama SunFun_2 strony.indd   Wszystkie strony 08.11.2022   12:32:05
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Djerba  sidi mahrez

Caribbean World Djerba 

WI-fI
bezpłatne

port lotnIczy
Djerba ok. 22 km

WyżyWIenIe
aLL InCLUSIVe 

bezpośrednIo
przy pLaży

•	Bajkowa	plaża

•	Zielony	ogród

•	Zjeżdżalnie

•	Pyszna	kuchnia

•	Bardzo	dobre	opinie

		Gości

Dlaczego warto?

lokalizacja
•	miasteczko midoun ok. 6 km
•	restauracje, kawiarnie, bary 

i sklepy ok. 300 m
•	miasto Houmt souk ok. 14 km
•	port lotniczy djerba ok. 22 km

Plaża
•	piaszczysta, z drobnym piaskiem, 

bezpośrednio przy hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt
•	bar na plaży (czynny w wysokim 

sezonie)

oPis
•	recepcja
•	restauracje, bary, w tym także 

płatne 
•	Kawiarenka mauretańska (shisha 

- płatna)
•	baseny odkryte
•	dla dzieci: basen, minilkub, plac 

zabaw 
•	zjeżdżalnie
•	minimarket - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w lobby - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard 
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	minibar: woda uzupełniana 

napoje bezalkoholowe tylko 
w dniu przyjazdu 

•	sejf - płatny ok. 15 eUr/tydzień
•	Łóżeczko dla dziecka na życzenie  

- bezpłatne
•	balkon lub taras

sPort i rozrywka
•	bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

koszykówka, minigolf, rzutki, 
piłka nożna, tenis stołowy, tenis 
ziemny (oświetlenie-płatne).

•	odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, masaże, sauna, 
centrum odnowy biologicznej, 
sporty wodne na plaży, golf 
w djerba golf club (ok. 7 km)

wyżywienie
•	all inclusive: śniadanie w formie 

bufetu, późne śniadanie 
kontynentalne, lunch i kolacja 
w formie bufetu. przekąski 
w godz. popołudniowych. 
Kolacja w restauracji a’la 
carte włoskiej lub tunezyjskiej 
raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. napoje 
bezalkoholowe i wybrane 
alkohole lokalnej produkcji 
serwowane w barach 
i restauracjach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia. 
alkohole importowane - płatne.

MaksyMalne obłożenie

 |   |   |  

www.caribbeanworlddjerbahotel.com

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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 	TUNEZJA

hoteL kLUboWy
animacje w języku polskim w terminie   

18.06-06.09.2023 bezpłatnie.
Więcej informacji na

 www.sunfun.pl

WyŁączność 
SUn&FUn hoLIDayS

SpraWDzona
jaKość
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Djerba  sidi mahrez

aljazira beach & Spa 

•	Piękna	plaża

•	Spokojna	okolica

•	Bogata	oferta	sportowa

•	Doskonała	atmosfera

•	HIT	wśród	Rodzin

Dlaczego warto?

bezpośrednIo
przy pLaży

WyżyWIenIe
aLL InCLUSIVe 

WI-fI
bezpłatne

port lotnIczy
Djerba ok. 20 km

lokalizacja
•	centrum miasta midoun ok. 5 km
•	sklepy ok. 500 m
•	Kawiarnie i restauracje ok. 1 km
•	port lotniczy djerba ok. 20 km

Plaża
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - płatne, 

wymagany depozyt
•	bar na plaży (czynny w wysokim 

sezonie, serwuje napoje 
bezalkoholowe)

oPis
•	recepcja
•	2 restauracje
•	Kawiarnia mauretańska (shisha - 

płatna)
•	3 bary
•	basen
•	dla dzieci: basen, miniklub, plac 

zabaw
•	minimarket - płatny
•	centrum wellness - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	Wi-fi w wyznaczonych, 

ogólnodostępnych miejscach 
hotelu - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard
•	Klimatyzacja centralna (15.06-

15.09) 
•	Łazienka z wanną lub prysznicem
•	tV-sat
•	telefon
•	minilodówka - płatna 
•	sejf - płatny
•	balkon lub taras
Pokój Menzel z widokiem na 
morze
•	Większy pokój w bungalowie 
Pokój Menzel z widokiem na 
ogród
•	Większy pokój w bungalowie

sPort i rozrywka
•	bezpłatnie: koszykówka, 

siatkówka plażowa, minigolf, 
tenis stołowy, tenis ziemny 
(oświetlenie - płatne)

•	odpłatnie: bilard, gry na 

automatach, siłownia, zabiegi 
w hotelowym centrum spa, 
sporty wodne na plaży 

wyżywienie
•	all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. lekkie 
przekąski w określonych 
godz. w ciągu dnia. napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia. 
alkohole importowane - płatne.

MaksyMalne obłożenie

 |   |   |  

www.aljazira-hotel.com

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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WyŁączność 
SUn&FUn hoLIDayS

hoteL kLUboWy
animacje w języku polskim w terminie   

18.06-06.09.2023 bezpłatnie.
Więcej informacji na

 www.sunfun.pl 

 	TUNEZJA
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

Djerba  sidi mahrez

telemaque beach & Spa 

lokalizacja
•	centrum miasta midoun ok. 5 km
•	restauracje i bary ok. 1 km
•	port lotniczy djerba ok. 20 km

Plaża
•	prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	bar na plaży (czynny w wysokim 

sezonie)
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - płatne - 10 

tnd/tydzień i depozyt ok. 10 eUr

oPis
•	2 restauracje, w tym a‘la carte 

płatna 
•	2 bary, w tym 1 na plaży
•	basen zewnętrzny
•	dla dzieci: miniklub, plac zabaw
•	dyskoteka od czerwca do 

września 2-3 razy w tygodniu 
w godz.23:00-02:00 - drinki 
płatne  

•	sklepy - płatne
•	pralnia - płatna
•	fryzjer - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi przy recepcji - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną lub prysznicem
•	tV-sat, telefon
•	minilodówka - bezpłatna 
•	sejf - płatny
•	balkon lub taras
Pokój Promo  
•	nie posiada balkonu ani tarasu

sPort i rozrywka
•	bezpłatnie: program animacyjny, 

koszykówka, siatkówka plażowa, 
centrum fitness, piłka nożna, 
minigolf, tenis stołowy, tenis 
ziemny (oświetlenie - płatne)

•	odpłatnie: bilard, wszystkie 
zabiegi w hotelowym spa, sporty 
wodne na plaży

wyżywienie
•	all inclusive: śniadanie,obiad 

i kolacja w formie bufetu. lekkie 
przekąski w ciągu dnia. napoje 

bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia. 
alkohole importowane - płatne.

MaksyMalne obłożenie

 |   |   |  

www.telemaquebeach-hotel.com

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

WyżyWIenIe
aLL InCLUSIVe 

WI-fI
bezpłatne

port lotnIczy
Djerba ok. 20 km

bezpośrednIo
przy pLaży

•	Fantastyczna	plaża

•	Doskonała	kuchnia

•	Komfortowe	pokoje

•	Bogata	oferta	sportowa

•	Bardzo	dobre	opinie

			Gości

Dlaczego warto?

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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hoteL kLUboWy

animacje w języku polskim w terminie   
18.06-06.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl 

WyŁączność 
SUn&FUn hoLIDayS

 	TUNEZJA
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

Djerba  sidi mahrez

holiday beach Djerba & aquapark 

Dlaczego warto?

WI-fI
bezpłatne

port lotnIczy
Djerba ok. 20 km

bezpośrednIo
przy pLaży

WyżyWIenIe
aLL InCLUSIVe 

•	Piękna	plaża

•	Aquapark

•	Pyszna	kuchnia

•	Największy	basen

			na	Djerbie

•	Bogata	oferta	sportowa

Dlaczego warto?
lokalizacja
•	centrum midoun ok. 5 km
•	sklepy ok. 100 m
•	restauracje i bary ok. 500 m
•	port lotniczy djerba ok. 20 km

Plaża
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	dojście lokalną ścieżką przez 

teren hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt ok. 

10 tnd
•	bar na plaży (czynny w wysokim 

sezonie)

oPis
•	recepcja
•	3 restauracje
•	Kilka barów
•	basen z osobną sekcją dla dzieci
•	aquapark (czynny od 01.05) 
•	dla dzieci: miniklub, plac zabaw
•	Łóżeczko dla dziecka na 

życzenie, w miarę dostępności - 
bezpłatne 

•	pralnia - płatna

•	sklep - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w miejscach 

ogólnodostępnych i na plaży - 
bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard 
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	minilodówka - wypożyczenie 

płatne
•	Łóżeczko dla dziecka na 

życzenie, w miarę dostępności - 
bezpłatne

•	balkon lub taras
Pokój standard z częściowym 
widokiem na morze

sPort i rozrywka
•	bezpłatnie: programy 

animacyjne, plac zabaw, 
miniklub, minigolf, siatkówka na 

plaży, tenis stołowy, tenis ziemny 
(oświetlenie - płatne)

•	odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, centrum fitness, 
wszystkie zabiegi w centrum 
odnowy biologicznej, sporty 
wodne

wyżywienie
•	all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
popołudniowe przekąski. Kolacja 
w restauracji tematycznej 
raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia. 
alkohole importowane - płatne.

MaksyMalne obłożenie

 |   |   |  

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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WyŁączność 
SUn&FUn hoLIDayS

hoteL kLUboWy

animacje w języku polskim w terminie   
18.06-06.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl 

 	TUNEZJA
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

Monarque Skanes Rivage 

Tunezja  skanes monastir

lokalizacja
•	W skanes monastir
•	centrum monastir ok. 14 km
•	centrum sousse ok. 13 km
•	Pole golfowe Palm links monastir 

ok. 2 km
•	Port lotniczy w monastir ok. 4 km

Plaża
•	Piaszczysta, prywatna przy hotelu
•	leżaki, parasole i materace - 

bezpłatnie
•	ręczniki plażowe - wymagany 

depozyt

oPis
•	recepcja
•	3 restauracje, w tym płatne
•	2 bary, kawiarenka mauretańska
•	2 baseny zewnętrzne, basen ze 

zjeżdżalniami 
•	dla dzieci: brodzik, miniklub
•	amfiteatr
•	centrum sPa
•	sklepy - płatne
•	fryzjer - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w miejscach 

ogólnodostępnych i w pokojach 
- bezpłatne

zakwaterowanie
Bungalow
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną lub prysznicem
•	suszarka do włosów
•	tV- sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	minilodówka - bezpłatna
•	sofa jako dostawka
•	Łóżeczko dziecięce na zapytanie 

- bezpłatne
•	taras
Pokój standard Family
•	2 sofy jako dostawki
•	Balkon lub taras
Pokój superior Family
•	2 sypialnie
•	Balkon lub taras

sPort i rozrywka
•	Bezpłatnie: animacje dzienne i 

wieczorne, miniklub, siłownia, 
tenis stołowy, korty tenisowe

•	odpłatnie: centrum sPa, gry 
elektroniczne, sporty wodne na 
plaży

wyżywienie
•	Ultra all inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu. 
napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w wybranych 
barach hotelowych w godz. ich 
otwarcia od 10:00 do 24:00. 
Wieczorne przekąski w godz. 
23:00-24:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

•	Przy piaszczystej plaży

•	Doskonała lokalizacja

•	zjeżdżalnie

•	Bogaty wybór pokoi

•	ultra all inclusive

Dlaczego warto?

WyżyWIenIe
UltRa all INClUSIVE 

WI-fI
bEzpłatNE

Port lotnIczy
MoNaStIR ok. 4 kM

BezPośrednIo
pRzy plaży

SpRaWDŹ CENĘ Na SUNFUN.pl
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hotEl klUboWy
animacje w języku polskim w terminie   

18.06-06.09.2023 bezpłatnie.
Więcej informacji na  

www.sunfun.pl 

WyŁączność 
SUN&FUN holIDayS

  Tunezja
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

Skanes Serail & aquapark 

Tunezja  skanes monastir

WyżyWIenIe
all INClUSIVE 24h 

WI-fI
bEzpłatNE

Port lotnIczy
MoNaStIR ok. 4 kM

lokalizacja
•	centrum monastiru ok. 6 km
•	centrum sousse ok. 12 km
•	Pola golfowe flamingo ok. 8 km 

oraz golf Palm links ok. 9 km
•	Port lotniczy monastir ok. 4 km

Plaża
•	Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - wymagany 

depozyt 20 tnd
•	Bar - bezpłatny (od 15.06)

oPis
•	recepcja
•	3 restauracje, w tym a’ la carte - 

płatne
•	Kilka barów
•	taras w restauracji (od 15.06) 
•	aquapark ze słodką wodą
•	Basen zewnętrzny
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	Łóżeczka dla dziecka - bezpłatne, 

w miarę dostępności
•	opiekunka do dziecka - płatna

•	Kantor
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w lobby - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną lub prysznicem
•	suszarka do włosów
•	tV-sat
•	telefon
•	sejf - bezpłatny, wymagany 

depozyt
•	Balkon
Pokój Family
•	Większa powierzchnia

sPort i rozrywka
•	Bezpłatnie: tenis stołowy, 

siatkówka plażowa, piłka nożna, 
program animacyjny

•	odpłatnie: gry elektroniczne, 
bilard, motorowe sporty wodne 
na plaży, zabiegi w centrum sPa

wyżywienie
•	all inclusive 24h: śniadanie, 

późne śniadanie kontynentalne, 
obiad i kolacja w formie bufetu. 
Przekąski w określonych godz. 
w ciągu dnia oraz wieczorami 
w godz. 23.00-7.00. napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
między 10.00-23.00. alkohole 
importowane - płatne.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   

www.hotelserail.com

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

BezPośrednIo
pRzy plaży

•	Piękna plaża

•	Doskonała lokalizacja

•	aquapark

•	all inclusive 24H

•	Bliski transfer

Dlaczego warto?

SpRaWDŹ CENĘ Na SUNFUN.pl
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WyŁączność 
SUN&FUN holIDayS

hotEl klUboWy

animacje w języku polskim w terminie   
18.06-06.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl 

  Tunezja
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

Club Salammbo hammamet & aquapark 

Tunezja  HammametTunezja  Hammamet

WI-fI
bEzpłatNE

Port lotnIczy
MoNaStIR ok. 103 kM

WyżyWIenIe
all INClUSIVE

BezPośrednIo
pRzy plaży

Położenie
•	restauracje, bary i kawiarnie  

ok. 3 km
•	centrum Hammamet ok. 5 km
•	Port lotniczy monastir ok. 103 km

Plaża
•	Prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt ok. 

10 tnd
•	Bar - płatny

oPis
•	recepcja
•	3 restauracje, w tym a’la carte - 

płatne
•	Kilka barów
•	2 baseny
•	aquapark 
•	dla dzieci: basen, miniklub, plac 

zabaw
•	Łóżeczko dla dziecka w miarę 

dostępności - bezpłatne
•	centrum wellness - zabiegi 

płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w recepcji i w miejscach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	minilodówka - wypożyczenie 

płatne ok. 5 tnd/dzień
•	Balkon lub taras

sPort i rozrywka
•	Bezpłatnie: animacje, 

koszykówka, siatkówka plażowa, 
tenis stołowy

•	odpłatnie: bilard, masaże, 
centrum sPa, tenis ziemny 
z oświetleniem

wyżywienie
•	all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie kontynentalne, 
obiad, kolacja w formie bufetu. 

Popołudniowe przekąski. napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
między 10.00-24.00. alkohole 
importowane - płatne.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |  

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

•	Piękna, szeroka plaża

•	Doskonała lokalizacja

•	Duży aquapark

•	Pyszna kuchnia

•	Bestseller w Tunezji

Dlaczego warto?

SpRaWDŹ CENĘ Na SUNFUN.pl
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SpRaWDzoNa
jaKość

WyŁączność 
SUN&FUN holIDayS

hotEl klUboWy

animacje w języku polskim w terminie   
18.06-06.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl 

SpRaWDzoNa
jaKość

WyŁączność 
SUN&FUN holIDayS

  Tunezja
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

Egipt  Hurghada

Sunrise Garden Beach Resort & Spa 

LokaLizacja
•	 centrum Hurghady ok. 20 km
•	Port lotniczy Hurghada ok. 15 km

pLaża
•	 Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	Wejście do morza stopniowe
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	 Wydzielona strefa relaksu tylko 

dla dorosłych

opiS
•	 8 restauracji, 1 główna oraz 

7 a’la carte na terenie całego 
kompleksu, w tym 1 płatna 
nasaya - wymagana rezerwacja

•	 8 barów i kawiarni, w tym jeden 
z sziszą - płatny

•	2 baseny (1 podgrzewany zimą)
•	 aquapark ze zjeżdżalniami dla 

dorosłych i dla dzieci (od 120 cm)
•	 dla dzieci: brodzik ze zjeżdżalnią, 

plac zabaw, miniklub
•	 nowoczesna siłownia - 400 m² 

z salą cross fitness (16+)
•	 salon piękności, fryzjer - płatne
•	centrum sPa - płatne

•	dyskoteka, bankomat
•	 goście mogą korzystać 

z infrastruktury  hotelu sentido 
mamlouk 5*

•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi na terenie resortu - 

bezpłatne
•	Kafejka internetowa - płatna

zakwaterowanie
pokój Standard ok. 40 m²
•	 Klimatyzacja 
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	 minibar - uzupełniany codziennie 

w butelkę wody - bezpłatnie
•	zestaw do kawy/herbaty
•	Balkon lub taras
pokój Family Suite ok. 75 m²
•	dwa pomieszczenia 

Sport i rozrywka
•	 Bezpłatnie: 2 korty tenisowe 

(oświetlenie - płatne), siłownia 

(od 16+), tenis stołowy, siatkówka 
plażowa, koszykówka, rzutki, 
boccia, aerobik, boisko do piłki 
nożnej, program animacyjny

•	 odpłatnie: bilard (od 12 lat), 
windsurfing, centrum nurkowe 
i sportów wodnych, masaże

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja, przekąski w ciągu dnia. 
napoje bezalkoholowe oraz 
alkoholowe lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-24:00. Woda oraz ciepłe 
napoje (kawa, herbata) dostępne 
przez całą dobę. możliwość 
skorzystania z wielu restauracji a’la 
carte za wcześniejszą rezerwacją 
w sentido mamlouk lub sunrise 
select garden Beach - bezpłatnie.

MakSyMaLne obłożenie

 |   |   |   

www.sunrise-resorts.com

WI-fI
Bezpłatne

BezPośrednIo
pRzy plaży

Port lotnIczy
huRGhada ok. 15 km

WyżyWIenIe
all InCluSIVe

•	piękna plaża

•	Renomowana sieć 

  Sunrise

•	Duży Aquapark 

•	Nowoczesna siłownia

•	Różnorodna oferta

  sportowa

•	Bogate All inclusive

Dlaczego warto?

SpRaWdŹ CenĘ na SunFun.pl

SpRaWdŹ CenĘ na SunFun.pl
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hotel kluBoWy

animacje w języku polskim w terminie   
18.06-03.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na  
www.sunfun.pl

WyŁączność 
Sun&Fun holIdayS

SpRaWdzona
jaKość

SpRaWdŹ CenĘ na SunFun.pl

  Egipt

sPraWdź ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

Egipt  makadi Bay

Sunrise Royal makadi Resort & Spa 

WI-fI
Bezpłatne

BezPośrednIo
pRzy plaży

Port lotnIczy
huRGhada ok. 32 km

WyżyWIenIe
 all InCluSIVe

LokaLizacja
•	 makadi Bay
•	 centrum Hurghady ok. 37 km
•	 Port lotniczy Hurghada ok. 32 km

pLaża
•	 Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	 leżaki i i parasole - bezpłatne 
•	 rafa koralowa, doskonałe warunki 

do nurkowania

opiS
•	 recepcja
•	 9 restauracji: 1 główna, 8 a’la 

carte, w tym nasaya płatna - 
wymagana rezerwacja

•	10 barów (sultana cafe - płatny)
•	 7 basenów (3 podgrzewane zimą)
•	 aquapark: 18 różnych zjeżdżalni 

dla dzieci i dorosłych
•	 dla dzieci: brodzik, zjeżdżalnie, 

plac zabaw, animacje i miniklub
•	amfiteatr
•	 sklepy z pamiątkami, bankomat
•	 centrum sPa - płatne
•	salon piękności - płatne
•	centrum konferencyjne - płatne

•	 Parking, przechowalnia bagażu
•	Pralnia - płatna
•	lekarz, apteka - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi w większości miejsc 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zakwaterowanie
pokój Standard ok. 36 m² 
•	 Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•	 Łazienka z prysznicem lub wanną, 

suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	 minibar - bezpłatny, uzupełniany 

codziennie w wodę
•	Balkon lub taras
pokój Family Suite ok. 70 m²
•	 oddzielna sypialnia

Sport i rozrywka
•	 Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

tenis stołowy, łucznictwo, boccia, 
rzutki, korty tenisowe (oświetlenie 

- płatne), siłownia, program 
animacyjny, aerobik

•	 odpłatnie: nurkowanie, 
windsurfing, centrum sPa, bilard, 
sauna, jacuzzi, łaźnia turecka, 
masaże 

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja, późne 
kolacja, przekąski, ciastka i lody 
w określonych godz. napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00. możliwość 
skorzystania z wielu restauracji a’la 
carte za wczesniejszą rezerwacją - 
bezpłatnie.

MakSyMaLne obłożenie

 |   |   |  

www.sunrise-resorts.com

•	piękna plaża

•	Rafa koralowa

•	Duży aquapark 

•	Kilka basenów

•	Bogate All inclusive

•	Renomowana sieć

  Sunrise

Dlaczego warto?

SpRaWdŹ CenĘ na SunFun.pl
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hotel kluBoWy

animacje w języku polskim w terminie   
18.06-03.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

WyŁączność 
Sun&Fun holIdayS

SpRaWdzona
jaKość

  Egipt

sPraWdź ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

Egipt  Hurghada

aqua Joy Resort By Sunrise 

WI-fI
Bezpłatne

BezPośrednIo
pRzy plaży

Port lotnIczy
huRGhada ok. 5 km

WyżyWIenIe
all InCluSIVe

LokaLizacja
•	 centrum Hurghady ok. 5 km
•	restauracje, sklepy, bary w pobliżu
•	Port lotniczy Hurghada ok. 5 km

pLaża
•	 Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne

opiS
•	 recepcja
•	 7 restauracji: 1 główna, 6 a’la carte 

(restauracja z owocami morza 
- płatna): włoska, azjatycka, 
egipska, amerykańska, grecka - 
bezpłatnie

•	 Kilka barów: na plaży, przy 
aquaparku, swim-up bar, szisza 
bar - płatny

•	 5 basenów, basen dla dzieci 
(podgrzewany zimą)

•	 aquapark: 11 zjeżdżalni dla dzieci 
oraz dorosłych

•	 dla dzieci: minizjeżdżalnie, plac 
zabaw, miniklub, minidisco

•	 centrum sPa, fryzjer - płatne
•	siłownia - bezpłatna

•	 dyskoteka 16+ (napoje po 
północy płatne)

•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 Wi-fi na terenie resortu - 

bezpłatne

zakwaterowanie
pokój Standard ok. 32 m²
•	 Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	  minibar - codziennie woda, raz  

w tyg. soft drinki - bezpłatnie
•	zestaw do kawy/herbaty
•	Balkon lub taras
pokój Swim up ok. 34 m²
•	 Bardziej przestronny, widok na basen
pokój Family ok. 52 m² 
•	 Pokój dwupomieszczeniowy, 

oddzielna sypialnia

Sport i rozrywka
•	 Bezpłatnie: tenis stołowy, 

siłownia, siatkówka, boccia, 
aerobik, waterpolo, animacje, 
muzyka na żywo

•	 odpłatnie: sauna, łaźnia parowa, 
sPa, masaże, centrum nurkowe

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad  

i kolacja w formie bufetu. lekkie 
przekąski, lody i słodkości 
w określonych godz. w ciągu 
dnia. napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
od 10:00-24:00. Kawa, herbata 
oraz woda dostępne w lobby 
barze 24 h - bezpłatnie. alkohole 
importowane, espresso, 
świeżo wyciskane soki - 
płatne. nielimitowane kolacje 
w restauracjach a’la carte - 
wymagana rezerwacja.

MakSyMaLne obłożenie

 |   |  

www.sunrise-resorts.com

•	 Świetna lokalizacja 

  blisko Hurghady

•	Aquapark 

•	Kilka basenów

•	Bogate All inclusive

•	Renomowana sieć 

  Sunrise

Dlaczego warto?

SpRaWdŹ CenĘ na SunFun.pl
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  Egipt

pokoj SwiM up

pokoj SwiM up

hotel kluBoWy

animacje w języku polskim w terminie   
18.06-03.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

sPraWdź ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

WyŁączność 
Sun&Fun holIdayS

SpRaWdzona
jaKość
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Hotel

BuŁgaria  Nessebar

Aqua Paradise Resort 

LokaLizacja
•	 Centrum Ravdy ok. 3 km, 

centrum Nessebaru ok. 4 km
•	Sklepy, bary i restauracje ok. 1 km
•	Port lotniczy Burgas ok. 25 km

pLaża
•	 Publiczna, piaszczysta, ok. 500 m 

od hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	Parasole i leżaki - płatne

opiS
•	  Restauracje: główna i 2 tematyczne
•	5 barów, kawiarnia, amfiteatr
•	 Aqua Paradise Water Park - 50 m 

od hotelu (zależnie od pogody, 
od 15.09 w ograniczonym 
zakresie) - bezpłatnie

•	 4 baseny dla dorosłych
•	  Dla dzieci: 2 baseny, miniklub, 

minidisco, plac zabaw 
•	 Basen wewnętrzny 
•	Oficjalna kategoria hotelu 4* 

internet
•	 Wi-Fi w lobby i pokojach - 

bezpłatne

zakwaterowanie
pokój Standard ok. 27-28 m²
•	W budynku bocznym
•	Klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	TV-Sat, telefon 
•	 Mała lodówka - bezpłatna 
•	Sejf - bezpłatny
•	Minibar na zapytanie - płatny
•	 Zestaw do kawy/herbaty na 

zapytanie - bezpłatny
•	Balkon lub taras
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na 

zapytanie - bezpłatne
pokój Family ok. 52-62 m²
•	 Sypialnia, sypialnia połączona 

z pokojem dziennym i 2 łazienki
 
Sport i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dla dzieci 

i dorosłych, miniklub (4-12 lat), 
minidisco, fitness, jacuzzi, sauna, 
koszykówka, siatkówka, minipiłka 
nożna

•	 Odpłatnie: SPA (18+), hammam, 
masaże, gry, bilard, tenis stołowy, 
tenis, kręgle, sporty wodne 

wyżywienie
•	  all inclusive Splash: śniadanie, 

obiad, kolacja w formie bufetu. 
Napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia do 23:00, w Bowling 
Bar w godz. 18.00-02.00. 
Przekąski w godz. 10:00-18:30.  
Dwa śniadania i kolacje 
w restauracji włoskiej lub 
śródziemnomorskiej dla pobytów 
min. 6 dni - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. Wieczór tematyczny - 
codziennie. Food Corner w Aqua 
Parku - napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji oraz 
przekąski (fast food, sałatki, lody)- 
bezpłatne. 

MakSyMaLne obłożenie

 |   |   |   |  

www.aquaparadiseresort.bg

Wi-Fi
bezPłAtne

PORT lOTNiCZy
buRgAs ok. 25 km

WyżyWieNie
ALL InCLusIVe sPLAsh 

PLAżA 
OK. 500 M

•	Bestseller w Bułgarii

•	 Nieograniczony wstęp 

do dużego aquaparku

•	Doskonała kuchnia

•	Duże pokoje

•	Świetny serwis

Dlaczego warto?

iNFORMACje  |  CeNy  |  ROZSZeRZONA FOTOgAleRiA  |  ViDeO  |  jeSTeśMy NA  

sPRAWDŹ CenĘ nA sunFun.PL
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kLuboVý hoteL
Animace v češtině pro děti i dospělé 
zdarma. Více info o skvělé klubové 

dovolené viz strany xx–xx  
nebo na www.blue-style.cz

SPRAWDź OFeRTę NA    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

  BuŁgaria

hoteL kLuboWY

Animacje w języku polskim w terminie   
19.06-04.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

WyŁąCZNOść 
sun&Fun hoLIDAYs

sPRAWDzonA
jAKOść
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Hotel

BuŁgaria  Słoneczny Brzeg 

tiara beach 

Wi-Fi
bezPłAtne

PORT lOTNiCZy
buRgAs ok. 30 km

WyżyWieNie
ALL InCLusIVe 

PLAżA
 OK. 150 M

LokaLizacja
•	 Centrum miasta ok. 1 km
•	Nessebar ok. 4 km
•	 W pobliżu restauracje, bary 

i sklepy
•	Port lotniczy Burgas ok. 30 km

pLaża
•	 Publiczna, piaszczysta, ok. 150 m 

od hotelu 
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - płatne

opiS
•	Recepcja, wymiana walut
•	Restauracja
•	 3 bary: przy basenie, w lobby, 

snack bar
•	 Basen główny
•	 Basen ze zjeżdżalniami dla 

dorosłych i dzieci
•	Basen wewnętrzny
•	 Dla dzieci: basen, miniklub, 

minidisco, plac zabaw
•	Ręczniki kąpielowe - depozyt 
•	Centrum SPA - płatne
•	Minimarket - płatny
•	Salon urody, fryzjer - płatny

•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 Wi-Fi w lobby - bezpłatne
•	Wi-Fi w pokojach - płatne

zakwaterowanie
pokój Standard 25 m2

•	Klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	TV, telefon
•	Mała lodówka - bezpłatna
•	Sejf  - płatny
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka - 

na zapytanie
Studio 30 m2

•	 Bardziej przestronne
Suite ok. 50 m2

•	 Optycznie wydzielona część 
sypialna

•	Widok na morze

Sport i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dla dzieci i dorosłych, wieczorny 
show, rzutki, tenis stołowy, piłka 

nożna, miniklub, minidisco, bilard, 
rzutki, tenis stołowy, piłka nożna, 
centrum fitness

•	 Odpłatnie: centrum SPA, łaźnia 
turecka, masaż, salon urody, 
fryzjer, sporty wodne przy plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. 
lody w trakcie głównych 
posiłków w restauracji. Napoje 
bezalkoholowe i lokalne alkohole 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
08:00-24:00. Przekąski między 
posiłkami 14:30-17:00. Kawa 
i ciastka (lobby Bar) 16:00-18:00.

MakSyMaLne obłożenie

 |   |   |   

www.tiarabeach.eu

iNFORMACje  |  CeNy  |  ROZSZeRZONA FOTOgAleRiA  |  ViDeO  |  jeSTeśMy NA  

•	Piękna, długa plaża

•	Doskonała lokalizacja

•	Zjeżdżalnie

•	Świetny serwis

Dlaczego warto?

sPRAWDŹ CenĘ nA sunFun.PL
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  BuŁgaria

hoteL kLuboWY

Animacje w języku polskim w terminie   
19.06-04.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

WyŁąCZNOść 
sun&Fun hoLIDAYs

sPRAWDzonA
jAKOść
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Hotel

Sunmelia Beach Resort Hotel & Spa 

Turcja  Side - Kizilagac

•	Przy plaży

•	aquapark

•	Bogate all inclusive

•	Duży wybór pokoi

•	Oferta sportowa

•	Doskonałe opinie Gości

Dlaczego warto?

Wi-Fi
Bezpłatne

Port lotniczy
antalya ok. 70 km

WyżyWienie
all InClUSIVe 

BezPośrednio
pRzy plaży

Położenie
•	Miejscowość Kizilagac
•	centrum Manavgat ok. 10 km
•	 Port lotniczy Antalya ok. 70 km 

Plaża
•	 Szeroka, piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	 oznaczona certyfikatem 

Błękitna Flaga
•	 Serwis plażowy - bezpłatny 

oPis 
•	recepcja
•	 restauracja główna i 4 a’la carte: 

turecka, włoska, chińska, rybna
•	4 bary All inclusive + 2 płatne
•	 Baseny: duży główny, 

relaksacyjny, ze zjeżdżalniami, 
dla dzieci, wewnętrzny

•	lekarz, sklepy - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 5* 

internet
•	 Wi-Fi w lobby do 50 mb - 

bezpłatne
•	 W innych pomieszczeniach 

- płatne

ZaKwaterowanie
Pokój standard ok. 36 m²
•	Klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-Sat, telefon
•	 Minibar uzupełniany codziennie 

w napoje bezalkoholowe - 
bezpłatny

•	Sejf - płatny
•	Balkon 
Pokój standard eCo ok. 30 m²
•	nie posiadają balkonu
Pokój Bunkbed ok. 40 m²
•	1 łóżko podwójne oraz piętrowe
Pokój Family ok. 60 m²
•	 2 pomieszczenia połączone 

drzwiami
•	2 łazienki z prysznicem 

sPort i roZrywKa
•	 Bezpłatnie: animacje, wieczorne 

show, tenis stołowy, siatkówka 
plażowa, miniklub (4-12 lat), teeny 
klub (12-15 lat) - 6 dni w tygodniu, 
dyskoteka, hammam, sauna, 
fitness

•	odpłatnie: kort tenisowy, bilard, 

kręgle, playstation, rzutki, SPA, 
wypożyczalnia samochodów, 
fryzjer, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive:  śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu. Przekąski, desery w godz. 
12:00-16:00. Wieczorne przekąski 
w godz. 23:00-24:00. Kolacja 
w wybranej restauracji à la carte 
w godz. 19:00-21:00 raz na pobyt 
min. 7 dni - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia. Alkohole 
importowane - płatne. napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w godz. 24:00-02:00 - 
płatne w dyskotece (wstęp 18+).  

MaKsyMalne oBłożenie 

 |   |   |  

www.sunmeliabeachresort.com

inForMAcje  |  ceny  |  rozSzerzonA FotogAleriA  |  Video  |  jeSteśMy nA  

SpRaWDŹ CenĘ na SUnFUn.pl
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Hotel klUBoWy

Animacje w języku polskim w terminie   
19.06-05.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na  
www.sunfun.pl

WyŁączność 
SUn&FUn HolIDayS

SpRaWDzona
jAKość

  Turcja
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SAMOS  mykali

Sirenes Beach 
Hotel

WI-fI
Bezpłatne

Port lotnIczy
SamoS ok. 17 km

WyżyWIenIe
HB | aLL InCLUSIVe

pLaża
 ok. 30 m

LOkaLizacja
•	 spokojnie, blisko rezerwatu 

przyrody
•	tawerny ok. 1,5 km
•	miasto Pythagorion ok. 9 km
•	Port lotniczy samos ok. 12 km

PLaża
•	 Prywatna, kamienisto-żwirkowa 

przy hotelu
•	 Przejście niewielką lokalną drogą
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt
•	 W lodówce na plaży butelkowana 

woda - bezpłatnie
•	Prysznice, Wc
•	 Piaszczysta plaża Psili ammos ok. 

1,5 km

OPis
•	recepcja
•	restauracja
•	klimatyczny bar przy basenie
•	duży basen główny 
•	Basen dla dzieci
•	ogród
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	  Wi-fi w recepcji i lobby - 

bezpłatne
•	 siła sygnału i transfer danych 

mogą być zmienne (bliskość 
strefy przyrodniczej mycale)

zakwaterOwanie
Pokój standard
•	na parterze, taras
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	 klimatyzacja indywidualnie 

sterowana - bezpłatna
•	tV-sat - z polskimi kanałami 
•	 dostawka dla dziecka - 

rozkładane łóżko
•	mała lodówka - bezpłatna
•	sejf - bezpłatny
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na 

zapytanie - bezpłatne
Pokój superior
•	 Pokoje po remoncie 2022/23
Pokój superior Family
•	sypialnia i pokój dzienny 
•	częściowy widok na morze
Pokój superior Quadriple

•	 dostawka dla dzieci w formie 
łóżka piętrowego

sPOrt i rOzrYwka
•	 Bezpłatnie: animacje, miniclub, 

pokój zabaw dla dzieci, siatkówka 
plażowa, tenis stołowy

wYżYwienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad 

oraz kolacja w formie bufetu. 
lekkie przekąski (kawa, ciastka, 
lody, pizza, kanapki) w barach 
wyznaczonych przez hotel w 
wyznaczonych godz. Wybrane 
napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barze w godz. 
ich otwarcia między 10:00-24:00

MaksYMaLne ObłOżenie

 |   |   |  

www.sirenesbeach.gr

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

•	Bliskość rezerwatu 

   przyrody

•	 Malownicze położenie

   wśród gór

•	Zielony ogród

•	Duży basen

•	Blisko słynnej,

   piaszczystej  plaży 

   Psili Ammos

Dlaczego warto?

SpRaWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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  GrecjA

HoteL kLUBoWy

animacje w języku polskim w terminie   
20.06-02.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

WyŁączność 
SUn&FUn HoLIDayS

SpRaWDzona
jakość
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

SAMOS  samos

Blue Style Resort 

LOkaLizacja
•	restauracje i bary ok. 200 m
•	najbliższe sklepy ok. 500 m
•	centrum miasta samos ok. 1 km
•	Port lotniczy samos ok. 17 km

PLaża
•	żwirowa ok. 30 m od hotelu
•	oddzielona lokalną drogą
•	Łagodne wejście do morza
•	 leżaki, parasole i ręczniki - płatne
•	Prysznice

OPis
•	recepcja
•	restauracja
•	Bar
•	Basen zewnętrzny
•	 dla dzieci: basen, animacje, plac 

zabaw
•	 leżaki i parasole przy basenach - 

bezpłatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	  Wi-fi w lobby i w pokojach - 

bezpłatne

zakwaterOwanie
Pokój Double
•	klimatyzacja - bezpłatna 
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat
•	telefon
•	sejf - bezpłatny
•	minilodówka - bezpłatna 
•	Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon lub taras
Pokój Double Private Pool
•	 z dostępem do prywatnego 

basenu

sPOrt i rOzrYwka
•	 Bezpłatnie: plac zabaw
•	 Polecamy wypożyczenie 

samochodu lub roweru 
i odkrywanie piękna wyspy 

wYżYwienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
Poranna i popołudniowa 
przekąska. ciastka z kawą 
i herbatą przy basenie. napoje 

bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji (piwo, wino, ouzo) 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz.ich otwarcia między 
10:00-23:00.

•	  Hb: śniadanie i kolacja w formie 
bufetu. napoje do kolacji - płatne

MaksYMaLne ObłOżenie

 |   |  

www.bluestyleresort.gr

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

WI-fI
Bezpłatne

Port lotnIczy
SamoS ok. 17 km

WyżyWIenIe
HB | aLL InCLUSIVe

pLaża
 ok. 30 m

•	Doskonała lokalizacja 

   blisko centrum stolicy

•	Spokojne okolica

•	Przy plaży

•	Kameralna atmosfera

Dlaczego warto?

SpRaWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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HoteL kLUBoWy

animacje w języku polskim w terminie   
20.06-02.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

POkój stanDarD z PrYwatnYM baseneM

  GrecjAWyŁączność 
SUn&FUn HoLIDayS

SpRaWDzona
jakość
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Hotel

Informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy na  

kampos Village Resort 

SAMOS  Votsalakia – kampos

LOkaLizacja
•	centrum Votsalakia ok. 500 m
•	 tawerny, kawiarnie, supermarket 

w sąsiedztwie hotelu
•	 Przystanek autobusowy ok. 500 m
•	Port lotniczy samos ok. 45 km

PLaża
•	 Piaszczysto-żwirkowo-

kamienista, plaża Votsalakia ok. 
80 m od hotelu

•	 Wejście do morza łagodne, 
kamieniste

•	 droga na plażę przez lokalną 
uliczkę o małym natężeniu ruchu

•	 leżaki i parasole - płatne  
ok. 5 eUr/komplet

•	 ręczniki plażowe - kaucja  
ok. 10 eUr i za opłatą  
ok. 1 eUr/dzień

•	Prysznice

OPis
•	 3 części kompleksu: orteas, 

artemis i Poseidon
•	recepcja
•	restauracja
•	  Bar, kawiarnia - pool bar w sezonie 

•	ogród
•	 3 baseny z wydzieloną częścią 

dla dzieci
•	 leżaki i parasole przy basenach - 

bezpłatne
•	Plac zabaw
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	  Wi-fi w restauracji i recepcji - 

bezpłatne

zakwaterOwanie
Pokój standard ok. 25 m²
•	  klimatyzacja - platna 4 eUr/dzień
•	  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny ok. 15 eUr/tydzień
•	mała lodówka - bezpłatna
•	  Łóżeczko dla dziecka na zapytanie 

- bezpłatne (przy maksymalnym 
obłożeniu za opłatą  
ok. 4 eUr/dzień)

•	Balkon lub taras

sPOrt i rOzrYwka
•	 Bezpłatnie: miniklub (4-12 

lat) w miesiącach VI-VII, tenis 
stołowy, siatkówka, piłka nożna, 
rzutki, fitness, boccia

•	odpłatnie: bilard, piłkarzyki

wYżYwienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
Popołudniowa kawa, herbata, 
desery i lekkie przekąski, lody 
w wybranych godz. w ciągu 
dnia. Wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
w godz. 10:00-23:00.

MaksYMaLne ObłOżenie

 |   |   |  

www.kamposvillage.gr

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na www.sunfun.pl

WI-fI
Bezpłatne

Port lotnIczy
SamoS ok. 45 km

WyżyWIenIe
aLL InCLUSIVe

pLaża
 ok. 80 m

•		Malownicze	położenie	

wśród gór

•	Otoczenie zieleni

•	Kameralna	atmosfera

•	Pyszna kuchnia

• świetne opinie Gości 

Dlaczego warto?

SpRaWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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HoteL kLUBoWy

animacje w języku polskim w terminie   
20.06-02.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

  GrecjAWyŁączność 
SUn&FUn HoLIDayS



Hotel

CYPR PółnoCnY  Bafra

lokalizacja
•	Centrum Bafry ok. 4 km
•	Sklepy, restauracje i bary ok. 4 km
•	Famagusta ok. 42 km
•	Port lotniczy Larnaka ok. 97 km

Plaża
•	 Prywatna, piaszczysta przy hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	Leżaki i parasole - bezpłatne
•	Ręczniki plażowe - kaucja
•	Restauracja i bar - bezpłatne
•	Pomost, prysznice i WC

oPis
•	 Budynek główny, 6 budynków 

village
•	Restauracja główna, przy plaży
•	 Restauracje a‘la carte: grill 

i (śródziemnomorska),  - płatne
•	 Kawiarnia, 10 barów (w tym 6 

płatnych)
•	2 baseny,  Aquapark, strefa splash
   (do 30.09)
•	 Dla dzieci: zjeżdżalnie, miniklub, 

plac zabaw
•	Basen wewnętrzny - bezpłatny
•	 Dyskoteka, napoje - płatne, 

wstęp - bezpłatny
•	Market, casino - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-Fi na terenie obiektu 

i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój Holiday Village standard 
35-42 m²
•	 Budynki Holiday Village
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	LCD TV-Sat, telefon
•	 Minibar uzupełniany codziennie 

w wodę oraz napoje 
bezalkoholowe - bezpłatny

•	Zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	Sejf - bezpłatny
•	Balkon lub taras
Pokój standard 35-42 m²
•	 Budynek główny
•	Łazienka z wanną
Pokój Family ok. 70 m²
•	 2 pokoje standard połączone 

drzwiami

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, miniclub, 

centrum fitness, sauna, łaźnia 
parowa, łaźnia turecka, rzutki, 
tenis stołowy, boisko do piłki 
nożnej i koszykówki, kort 
tenisowy (oświetlenie - płatne)

•	 Odpłatnie: Spa, pinball, sporty 
wodne 

wyżywienie
•	 Ultra All Inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu; 
w ciągu dnia przekąski, desery 
i owoce w barze przy plaży; 
nocny bufet (zupa, przekąski) 
w godz. 00:00-01:00. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
między 10:00-01:00. Desery 
w kawiarni, świeżo wyciskane 
soki oraz lody - płatne.  

MaksyMalne  obłożenie

 |   

Noah‘s Ark Deluxe Hotel & Spa 

•	Przepiękna plaża

•	Aquapark

•	Duże baseny

•	  Piękny teren zabawy dla

    dzieci

•	Bogata oferta sportowa

Dlaczego warto?

WI-FI
bezpłAtNe

BeZPOśReDNIO
przy plAży

PORT LOTNICZy
lArNAKA oK. 97 Km

WyżyWIeNIe
UltrA All INClUSIVe

www.noahsark.com.tr

INFORMACje  |  CeNy  |  ROZSZeRZONA FOTOgALeRIA  |  VIDeO  |  jeSTeśMy NA  

SprAWDŹ CeNĘ NA SUNFUN.pl
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SPRAWDź OFeRTę NA    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

  CYPR PółnoCnY

Hotel KlUboWy

Animacje w języku polskim w terminie   
19.06-05.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

WyŁąCZNOść 
SUN&FUN HolIDAyS

SprAWDzoNA
jAKOść
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Hotel

CYPR PółnoCnY  Bafra

Kaya Artemis resort 

•	Piękna plaża

•	Aquapark

•	Ultra All inclusive

•	Doskonały serwis

•	Bogaty wybór pokoi

Dlaczego warto?

WI-FI
bezpłAtNe

BeZPOśReDNIO
przy plAży

PORT LOTNICZy
lArNAKA oK. 94 Km

WyżyWIeNIe
UltrA All INClUSIVe

lokalizacja
•	Famagusta ok. 32 km
•	Iskele ok. 12 km
•	Port lotniczy Larnaka ok. 94 km

Plaża
•	 Prywatna, piaszczysta, o dł. ok. 

250 m przy hotelu
•	Leżaki i parasole - bezpłatnie
•	Pomost
•	Beach bar - bezpłatny

oPis
•	 Recepcja
•	6 restauracji, w tym 4 a la carte 
- płatne
•	 7 barów w tym m.in. na plaży, 

przy basenie
•	Kawiarnia - płatna
•	3 baseny
•	 Aquapark - 7 zjeżdżalni dla dzieci 

i dorosłych (do 30.09)
•	 Dla dzieci: basen z małymi 

zjeżdżalniami, plac zabaw, 
miniklub

•	Sklepy, fryzjer - płatne
•	Salon piękności, spa - płatne
•	Kasyno, kantor

•	Pokój gier - płatny
•	Oficjalna kategoria 5*

internet
•	 Wi-Fi na terenie obiektu 

i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard Mb 34 m²
•	 Budynek główny, piętro 1-4
•	Klimatyzacja 
•	Łazienka z wanną lub 
prysznicem, suszarka do włosów
•	TV-Sat, telefon 
•	Sejf - bezpłatny
•	Kapcie, szlafrok
Pokój Holiday Village 34 m²
•	W części village
•	Wanna lub prysznic
•	Balkon
Pokój Duplex Family 78 m²
•	W części village
•	Dwupoziomowy, 2 łazienki
•	Sypialnia i część dzienna

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, boiska 

do koszykówki i do siatkówki, 

rzutki, sauna, tenis stołowy, korty 
tenisowe (oświetlenie - płatne), 
plac zabaw

•	 Płatnie: salon gier, Spa, masaże, 
sporty wodne 

wyżywienie
•	 Ultra All Inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie 
bufetu. Napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe lokalnej 
produkcji dostępne w barach 
wyznaczonych przez hotel 
w godz. 08:00-24:00. 
Przekąski i lody w miejscach 
wyznaczonych przez hotel 
w godzinach ich otwarcia. 4 
restauracje a‘ la carte m.in. 
włoska i turecka - wymagana 
wcześniejsza rezerwacja - płatne. 
Napoje w dyskotece - płatne. 

MaksyMalne  obłożenie

 |   |   |  

www.kayahotels.com.tr

INFORMACje  |  CeNy  |  ROZSZeRZONA FOTOgALeRIA  |  VIDeO  |  jeSTeśMy NA  

SprAWDŹ CeNĘ NA SUNFUN.pl
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SPRAWDź OFeRTę NA    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

  CYPR PółnoCnY

Hotel KlUboWy 

Animacje w języku polskim w terminie   
19.06-05.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

WyŁąCZNOść 
SUN&FUN HolIDAyS

SprAWDzoNA
jAKOść
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Hotel

CYPR PółnoCnY  Bafra

Concorde luxury resort 

INFORMACje  |  CeNy  |  ROZSZeRZONA FOTOgALeRIA  |  VIDeO  |  jeSTeśMy NA  

•	Hotel luksusowy

•	Piękna plaża

•	Aquapark

•	Doskonała kuchnia

•	Szereg atrakcji dla dzieci

Dlaczego warto?

WI-FI
bezpłAtNe

BeZPOśReDNIO
przy plAży

PORT LOTNICZy
lArNAKA oK. 95 Km

WyżyWIeNIe
UltrA All INClUSIVe

lokalizacja
•	 Spokojna, przy jednej   

z najdłuższych plaż na wyspie
•	Port Lotniczy Larnaka ok. 95 km

Plaża
•	Prywatna, piaszczysta przy hotelu
•	 Leżaki, parasole i ręczniki - 

bezpłatne
•	 Beach bar (godz. 10:00-18:00) - 

bezpłatny

oPis
•	 Recepcja
•	 Restauracja główna, 6 a‘la carte 

- płatne
•	2 bary z przekąskami
•	7 barów, w tym Karaoke 
•	Night Club, dyskoteka
•	 Cukiernia, Bistro 24 h,Vitamin Bar
   Havana Social Lounge - płatne
•	 6 basenów zewnętrznych, basen 

wewnętrzny,  Aquapark (do 30.09)
•	 Dla dzieci: basen, zjeżdżalnie, 

miniklub, plac zabaw
•	Sklepy, casino - płatne
•	Bankomat, wymiana walut
•	Oficjalna kategoria 5*

internet
•	 Wi-Fi na terenie obiektu 

i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój Deluxe ok. 45 m²
•	 Klimatyzacja 
•	 Łazienka z wanną, prysznicem, 

suszarka do włosów
•	LCD TV-Sat, telefon
•	Zestaw do kawy/herbaty
•	 Minibar uzupełniany w wodę, 

napoje bezalkoholowe i piwo - 
bezpłatnie

•	Sejf - bezpłatny
•	Balkon
Pokój Family Garden suite ok. 95 m²
•	 2 sypialnie (jedna z nich z częścią 

dzienną), 2 łazienki
•	Balkon, widok na ogród
Pokój Family tarrace suite ok. 95 m²
•	Taras, widok na ogród
Pokój Family lagoon suite ok. 95 m²
•	 Bezpośredni dostęp do basenu, 

taras
Pokój Family Pool suite ok. 95 m²
•	 Balkon, widok na basen

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, imprezy 

tematyczne, łaźnia turecka 
i parowa, sauna, centrum fitness, 
minipiłka nożna, tenis stołowy, 
koszykówka, siatkówka, tenis 
ziemny, rzutki, kino 

•	 Odpłatnie: Spa, fryzjer, casino, 
centrum gier, kręgle, pawilony na 
plaży i pomoście, sporty wodne

wyżywienie
•	  Ultra all inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu, 
późne śniadanie; przekąski 
w godz. 12:00-16:00, ciasta, 
kanapki w godz. 17:00-18:00; 
Nocny bufet oraz zupa. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji oraz wybrane 
importowane alkohole w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia 24h. 

MaksyMalne obłożenie

 |   |  

www.concordehotels.com.tr

SprAWDŹ CeNĘ NA SUNFUN.pl
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SPRAWDź OFeRTę NA    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

  CYPR PółnoCnY

Hotel KlUboWy

Animacje w języku polskim w terminie   
19.06-05.09.2023 bezpłatnie.

Więcej informacji na 
www.sunfun.pl

WyŁąCZNOść 
SUN&FUN HolIDAyS

SprAWDzoNA
jAKOść
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XXX  Xxx hotele Klubowe

lista hoteli klubowych

KIeRuNeK CC bC NAZwA hotelu StRoNA

tuNeZJa - DJerba

∞ ∞ CARIbbeAN wolRd djeRbA 4*+ 6–7

∞ ∞ AljAZIRA beACh & SpA 3*+ 8–9

∞ telemAque beACh & SpA 4* 10–11

∞ holIdAy beACh djeRbA 4* 12–13

tuNeZJa koNtyNeNtalNa

∞ ∞ moNARque SKANeS RIvAgeK 4* 14–15

∞ SKANeS SeRAIl & AquApARK 4* 16–17

∞ Club SAlAmmbo hAmAmmet & AquApARK 4* 18–19

egipt - hurghaDa

∞ ∞ SuNRISe gARdeN beACh ReSoRt & SpA 5* 20–21

∞ ∞ SuNRISe SeleCt RoyAl mAKAdI ReSoRt & SpA 5* 22–23

∞ AquA joy by SuNRISe 4*+ 24–25

buŁgaria 
sŁoNecZNy brZeg

∞ ∞ AquA pARAdISe ReSoRt 4*+ 26–27

∞ ∞ tIARA beACh 4*+ 28–29

turcJa ∞ ∞ SuNmelIA beACh ReSoRt hotel & SpA 5* 30–31

grecJa - samos

∞ ∞ SIReNeS beACh 4* 32–33

∞ blue Style ReSoRt 4* 34–35

∞ KAmpoS vIllAge ReSoRt 3* 36–37

cypr pÓŁNocNy

∞ ∞ NoAhS ARK deluXe hotel & SpA 5* 38–39

∞ ∞ KAyA ARtemIS 5* 40–41

∞ CoNCoRde luXuRy ReSoRt 5* 42–43

– CC

legeNdA:

– bC

Lista
hoteli klubowych
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Na wszelki wypadek... 
Zadbaj o bezpieczeństwo  
swoich bliskich!
Wybierz odpowiednie ubezpieczenie podróży.

www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

18_02_2021_reklama SunFun_1 strona.indd   1 2021-02-22   12:52:58



Lato pełne atrakcji 
w hoteLach kLubowych 

801 080 039 www.sunfun.pl

tuneZja - Djerba  /  tuneZja kontynentaLna  /  egipt  /  bułgaria  /  turcja  /  
grecja - saMos  /  cypr północny  / 


