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Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, że jeśli coś naprawdę kochamy, jesteśmy w stanie pokonywać największe 
przeszkody. I to możmy powiedzieć o podróżowaniu w ostatnim roku. Na dobre wróciliśmy do 
wakacji za granicą, oswajając się z towarzyszącymi pandemii standardami i procedurami bez-
pieczeństwa. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa i relacje z wyjazdów z Sun & Fun Holidays, 
które sprawiły, że z jeszcze większą energią i entuzjazmem przygotowaliśmy najnowszą ofertę 
i katalog na sezon Lato 2022. Jesteśmy pewni, że znajdziecie w nim Państwo wymarzone wakacje.

  Naszą ofertę kierujemy do miłośników dobrze zorganizowanych wakacji, którym zależy na 
wypoczynku w wyselekcjonowanych hotelach z dobrą infrastrukturą, urozmainonym all inclusive, 
ciekawym programem aktywności i opieką polskojęzycznych rezydentów. Tego lata wybiorą się 
z nami zarówno rodziny z dziećmi, na które czeka zabawa w obiektach klubowych Croco Club 
i Blue Club z polskimi animatorami, jak i osoby szukające spokoju i relaksu w hotelach tylko dla 
dorosłych. Nasza oferta to sprawdzone, ulubione kierunki wypoczynku Polaków, do których 
lubią wracać: Egipt, Bułgaria, Tunezja, Turcja, a także Grecja z wyspą Samos. Ta malownicza, 
zielona wyspa okazała się hitem ubiegłego lata, co skłoniło nas do rozszerzenia oferty na tym 
kierunku. W sezonie Lato 2022 będzie można udać się tam z nam nie tylko z Katowic, ale rów-
nież i z Warszawy. Dzięki wielu obiektom oferowanym na wyłączność, z własnym hotelem: 
Blue Style Resort 4*, proponujemy na Samos bardzo konkurencyjną ofertę. Rozwijamy się też 
mocno w Egipcie, szczególnie w słynącym z przepięknych raf koralowych regionie Marsa Alam, 
gdzie znajdziecie Państwo wiele atrakcyjnych obiektów.

  Zachęcając do zaplanowania wakacji już teraz, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na 
benefity cenowe i korzyści przy wcześniejszej rezerwacji oferty. Obok atrakcyjnych zniżek, 
naszym priorytetem jest przede wszystkim zapewnienie elastycznych warunków rezerwacji. 
W katalogu znajdą Państwo nasze kluczowe hotele, z pełną ofertą jaką przygotowaliśmy na 
sezon Lato 2022 można zapoznać się na stronie internetowej sunfun.pl lub w stacjonarnych 
punktach sprzedaży. 

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 ewidencyjny 

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
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Wyłączność Sun & Fun
Nasza długoletnia obecność na rynku 
i doświadczenie w branży turystycznej pozwa-
lają na oferowanie bogatego portfolio hoteli 
na wyłączność. To obiekty wyróżniające się 
lokalizacją i standardem obsługi, dostępne 
wyłącznie w ofercie Sun & Fun Holidays. 

Informacje o przelotach Wszystko dla Twojej wygody

Informacje o hotelu
Szczegółowy opis hotelu, rozszerzona galeria 
zdjęć i aktualna cena wycieczki dostępne są 
na stronie internetowej sunfun.pl. 

Wyżywienie na skróty

BO: bez wyżywienia,
BB: śniadania
HB: śniadania i obiadokolacje
FB: pełne wyżywienie
AI: all inclusive
AI 24h: all inclusive 24 godz. na dobę
UAI: ultra all inclusive

Hotele klubowe
BlUe ClUB to wakacje z mnóstwem zabawy, 
sportu i rozrywki z polskojęzycznym anima-
torem dla dzieci i dorosłych.

Więcej informacji na str. 12- 15 
i na www.sunfun.pl 

Hotele klubowe
CroCo Club czyli zabawa dla dzieci i czas 
wolny dla dorosłych. Hotele oferują animacje 
w języku polskim dla dzieci w wieku 4-12 lat.

Więcej informacji na str. 13- 15 
i na www.sunfun.pl 

Tylko dla dorosłych
W niektórych obiektach możliwe jest zakwa-
terowanie wyłącznie osób powyżej pewne-
go wieku. Jego granica podana jest zawsze 
powyżej głównego zdjęcia hotelu. Obiekty te 
polecamy przede wszystkim osobom poszu-
kującym spokoju podczas wakacji.

Sprawdzona jakość
sprawdź hotelowe bestsellery, które pokocha-
li nasi Klienci. Wyróżnia je lokalizacja, serwis 
i wyjątkowa atmosfera. tak oznaczone obiekty 
polecają zarówno nasi goście, jak i światowe 
poratle turystyczne. 

SPrAWDŹ CENĘ NA SuNFuN.Pl

DoKĄD SKĄD

  EGIPT / Hurghada z Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia

  EGIPT / Marsa Alam z Warszawy, Katowic, Poznania

  TUNEZJA / kontynent  z Warszawy, Katowic, Poznania 

  TUNEZJA / Djerba  z Warszawy, Katowic, Poznania

  TURCJA z Warszawy, Katowic

  BUŁGARIA / Burgas z Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia, Gdańska

  BUŁGARIA / Warna z Katowic 

  GRECJA / Samos z Warszawy, Katowic

Komfortowy przelot jest początkiem udanych wakacji. oferujemy wyloty z lotnisk 
lokalnych, współpracujemy z renomowanymi liniami lotniczymi. 

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

IKoNy v NAšEm 

KATAlogu
IKoNy W NASzym 

KATAlogu
jAK DolECISz 
NA WAKACjE?

jAK DolECISz 

NA WAKACjE?
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lISTA HOTElI

KlUBy
TylKO  DlA 
DOROSŁyCH

NAZWA HOTElU KATEGORIA  
BlUE STylE MIEJSCOWOść WyżyWIENIE DZIECI  

POByT GRATIS STRONA

KlUBy
TylKO DlA 

DOROSŁyCH
NAZWA HOTElU KATEGORIA  

BlUE STylE MIEJSCOWOść WyżyWIENIE DZIECI  
POByT GRATIS STRONA

EgIPT

HurgHADA

BC/CC Sunrise Royal Makadi Resort & Spa 5* Makadi Bay AI 14 14 30-31

BC/CC Sunrise Garden Beach Resort & Spa 5* Hurghada AI 14 14 32-33

BC/CC Sentido Mamlouk Palace Resort & Spa 5* Hurghada AI 14 14 34-35

16+ Meraki Beach Resort 4*+ Hurghada AI – – 36-37

Aqua Joy Resort By Sunrise 4*+ Hurghada AI 14 14 38-39

Fort Arabesque Resort & Spa 4*+ Makadi Bay PREMIUM AI, AI 13 13 40-41

16+ Sunrise Holidays Resort 5* Hurghada AI – – 42-43

16+ Sunrise Romance Resort 5* Sahl Hasheesh AI – – 44

Sunrise Grand Select Crystal Bay Resort 5* Hurghada AI 14 7 45

Jaz Aquamarine 5* Hurghada AI 13 3 46

Jaz Aquaviva 5* Makadi Bay AI 14 3 47

Jaz Makadina 5* Makadi Bay AI 13 3 48

Jaz Makadi Oasis Resort & Club 5* Makadi Bay AI 14 3 49

White Beach Resort 5* Hurghada AI 14 7 50

Albatros Citadel Resort 5* Sahl Hasheesh AI 14 7 51

Dana Beach Resort 5* Hurghada AI 14 7 52

Albatros Palace Resort 5* Hurghada AI 14 7 53

Albatros Beach Club 4*+ Sagafa AI 14 14 54

Jungle Aqua Park 4* Hurghada AI 14 14 55

Alf leila Wa leila 4* Hurghada AI 14 14 56

Golden Beach Resort 4* Hurghada AI 14 14 57

Sindbad Club Aqua Hotel & Spa 4* Hurghada AI 14 14 58

mArSA AlAm

Jaz Solaya 5* Madinat Coraya AI 14 6 62-63

Jaz lamaya Resort 5* Madinat Coraya AI 14 6 64

Jaz Maraya Resort 5* Madinat Coraya AI 14 6 65

Jaz Grand Marsa 5* Marsa Alam AI 14 6 66

Jaz Dar El Madina 5* Madinat Coraya AI 14 6 67

Fantazia Resort RMF 5* Marsa Alam AI 14 7 68

Iberotel Costa Mares 5* Marsa Alam AI 14 6 69

BC/CC Malikia Beach Resort Abu Dabbab 5* Marsa Alam AI 14 14 70-71

Novotel Marsa Alam 5* Marsa Alam AI 14 14 72

Club Calimera Akassia Swiss Resort 5* El Quseir AI 14 14 73

Albatros Sea World 5* Marsa Alam AI 14 14 74

Three Corners Fayrouz Plaza 5* Marsa Alam AI 14 14 75

Gorgonia Beach Resort 5* Marsa Alam AI 14 14 76

Solymar Reef Marsa 5* Madinat Coraya AI 14 6 77

Shams Alam Beach Resort 4* Marsa Alam AI 15 15 78-79

Pensée Royal Garden 4* El Quseir AI 14 14 80

Utopia Beach Club 4* El Quseir AI 14 14 81

Aurora Bay Resort Marsa Alam 4*+ Marsa Alam AI 15 15 82

TuNEzjA

TuNEzjA KoNTyNETAlNA

Mövenpick Resort & Marine Spa 5* Sousse AI 7 – 92

Jaz Tour Khalef 5* Sousse AI – – 93

Sentido Bellevue Park 5* Port El Kantaoui AI 24h 12 – 94

Medina Solaria & Thalasso 5* yasmine Hammamet AI – – 95

Iberostar Selection Diar El Andalous 5* Port El Kantaoui AI – – 96

Iberostar Selection Kuriat Palace 5* Skanes Monastir AI 7 – 97

One Resort Jockey & AquaPark 4*+ Monastir AI 24h 13 – 98

Seabel Alhambra Beach Golf & Spa 4* Port El Kantaoui AI 24h 12 12 99

Club Salammbo Hammamet & Aquapark 4* Hammamet AI 12 – 100-101

Caribbean World Mahdia 4* Mahdia AI 12 – 102-103

Caribbean World Monastir 4* Skanes Monastir AI 12 6 104-105

Skanes Serail & Aquapark 4* Skanes Monastir AI 24h 12 12 106-107

Primasol El Mehdi & Aquapark 4* Mahdia AI 24h 12 – 108

yadis Hammamet Club 4* Hammamet AI 12 – 109

lti Mahdia Beach & Aquapark 4* Mahdia AI 24h 13 – 110

16+ Aziza Thalasso Golf  4* Hammamet AI – – 111

Royal Kenz Thalasso & SPA 4* Port El Kantaoui AI 12 – 112

Marhaba Club 4* Sousse AI 6 – 113

Nerolia Resort & Spa 4* Monastir AI 12 – 114

Nesrine 4* Hammamet AI 12 6 115

Vincci Nozha Beach 4* Hammamet AI 12 – 116

Club Tropicana & Aquapark 3*+ Monastir AI 12 – 117

Hammamet Beach 3* Hammamet AI 6 – 118

DjErbA

Ulysse Djerba Resort & Thalasso 5* Sidi Mahrez AI – – 122

Radisson Blu Palace 5* Sidi Mahrez AI – – 123

Magic Iliade & Aquapark 4*+ Sidi yati AI 12 – 124-125

BC/CC Caribbean World Djerba 4*+ Sidi Mahrez AI 12 – 126-127

Fiesta Beach 4*+ Sidi Mahrez AI 12 – 128

yadis Djerba Golf Thalasso & Spa 4*+ Sidi Mahrez AI 12 6 129

BC/CC Holiday Beach Djerba & Aquapark 4* Sidi Mahrez AI 12 6 130-131

Calimera yati Beach Djerba 4* Sidi yati UAI 12 – 132-133

Seabel Rym Beach 4* Sidi yati AI 24h 12 – 134

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

lISTA 
HoTElI
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Welcome Meridiana 4* Sidi yati AI 12 – 135

Telemaque Beach & Spa 4* Sidi Mahrez AI 12 – 136

Bakour Beach by Checkin 4* Sidi Mahrez AI 14 – 137

Bakour Splash by Checkin 4* Sidi Mahrez AI 14 – 138-139

Al Jazira Beach & Spa 3*+ Sidi Mahrez AI 12 – 140-141

Djerba Golf Resort & Spa 4* Sidi Mahrez AI 12 – 142

Welcome Baya Beach & Thalasso 3*+ Sidi Mahrez AI 12 – 143

Meninx Resort & Aquapark 3*+ Sidi Mahrez AI 12 – 144

bułgArIA

SłoNECzNy brzEg

Wave Resort 5* Pomorie UAI 13 – 154

Sol Nessebar Palace 5* Nessebar AI 12 – 155

Paradise Beach 5* Elenite UAI 12 – 156

Perla Royal 5* Primorsko AI 12 – 157

BC/CC Aqua Paradise Resort 4*+ Ravda AI Splash 13 – 158-159

Tiara Beach 4*+ Słoneczny Brzeg AI 12 12 160

Melia Sunny Beach Resort 4*+ Słoneczny Brzeg AI 13 – 161

Dit Evrika Beach Club 4* Słoneczny Brzeg AI 2 – 162

Festa Via Pontica 4* Pomorie UAI 12 – 163

laguna Beach Resort & Spa 4* Sozopol AI 6 6 164-165

Kotva 4* Słoneczny Brzeg BB, AI 12 – 166-167

Diamant Residence Hotel & Spa 4* Słoneczny Brzeg AI 12 12 168

Ihotel Sunny Beach 4* Słoneczny Brzeg AI 12 12 169

Imperial Resort 4* Słoneczny Brzeg AI 12 – 170

laguna Park 4* Słoneczny Brzeg AI 12 – 171

Tiva Del Mar 4* Sveti Vlas AI 12 12 172

16+ Cook‘s Club Sunny Beach 4* Słoneczny Brzeg BB, AI – – 173

MPM Arsena 4* Nessebar UAI 13 – 174

MPM Astoria 4* Słoneczny Brzeg UAI 13 13 175

Rome Palace Deluxe 4* Słoneczny Brzeg AI 13 – 176

Burgas Beach 4* Słoneczny Brzeg AI 13 – 177

Riva Park/Riva 4*/3* Słoneczny Brzeg AI 13 – 178

Zefir 3* Słoneczny Brzeg HB, AI 24h 13 13 179

Nessebar Beach 3* Słoneczny Brzeg AI 13 – 180

Baikal 3*+ Słoneczny Brzeg AI 13 – 181

Bijou 3* Ravda HB 13 – 182

Elvira 2*+ Ravda AI 14 – 182

złoTE PIASKI

HVD Reina Del Mar 5* Obzor UAI 24h 13 – 186

HVD Club Hotel Miramar 4*+ Obzor UAI 24h 13 – 187

Obzor Beach 4* Obzor BO, BB, HB, AI 12 12 188

Grifid Hotel Vistamar 4*+ Złote Piaski UAI 24h 13 13 189

Grifid Hotel Bolero 4*+ Złote Piaski UAI 24h 13 13 190

Sentido Marea 4*+ Złote Piaski UAI 24h 13 13 191

BC/CC Marina Sunny Day 4* św. Konstantyn i Elena AI 12 12 192-193

luna 4* Złote Piaski HB, AI 12 – 194

Prestige Hotel & Aquapark 4* Złote Piaski AI 13 – 195

Primasol Ralitsa Superior 4* Albena AI+ 12 – 196

Primasol Ralitsa Aqua 4* Albena AI+ 12 – 197

Kristal 4* Złote Piaski AI 13 – 198

Berlin Golden Beach 4* Złote Piaski AI 24h 14 – 199

Park Hotel Golden Beach 4* Złote Piaski AI, AI+ 12 – 200

Detelina 3* Chaika BB, HB, AI 13 – 201

Paraiso Beach 3*+ Obzor AI 14 – 202

TurCjA
BC/CC Sunmelia Beach Resort Hotel & Spa 5* Side - Kizilagac UAI 24h 13 13 212-213

Club Mega Saray 5* Belek UAI 13 – 214

Selectum luxury Resort 5* Belek UAI 24h 13 – 215

limak Arcadia Sport Resort 5* Belek UAI 24h 15 7 216

lara Family Club 5* Antalya UAI 24h 13 – 217

Arcanus Side Resort 5* Side-Sorgun UAI 24h 13 13 218

Turquoise Hotel 5* Side-Sorgun UAI 24h 12 12 219

Amelia Beach Resort 5* Side-Kizilot AI 13 13 220

Alba Resort 5* Side- Colakli AI 24h 13 13 221

Seaden Sea Planet Resort & Spa 5* Side- Kizilot AI 13 13 222

long Beach Resort 5* Alanya - Turkler UAI 13 – 223

Meryan 5* Alanya - Okurcalar UAI 24h 13 – 224

Gypsophila Holiday Village 5* Alanya - Okurcalar AI 24h 13 – 225

lycus Beach 5* Alanya - Okurcalar AI 12 12 226

Insula Resort 5* Alanya - Konakli AI 12 – 227

lonicera Resort 5* Alanya - Turkler UAI 14 – 228

lonicera World 4* Alanya - Turkler UAI 14 14 229

Club Turtas 4* Konakli AI 12 6 230-231

Monte Carlo 4* Alanya -Oba AI 13 – 232

Kleopatra Celine 4* Alanya AI 12 12 233

Grand Uysal Beach 4* Alanya AI 12 – 234

grECjA

SAmoS
16+ Proteas Blue Resort 5* Pythagorion HB – – 244

Doryssa Seaside Resort 5* Pythagorion HB, AI – – 245

BC/CC Blue Style Resort 4* Samos HB, AI 12 – 246-247

Samian Mare Suites & Spa 4* Karlovasi AI 12 – 248

Erato by Samian Mare 4* Karlovasi BB, AI 6 – 249

Hydrele Beach 4*4 4**44* Pythagorion AI – – 250

Arion 4* Kokkari HB 14 – 251

Kampos Village Resort 3* Kampos AI 12 – 252-253

Saint Nicholas 3* Mykali AI 12 – 254

Kokkari Beach 3* Kokkari BB,HB 7 – 255

Votsalakia 3* Kampos - Votsalakia FB, HB 6 – 256

Pelagos Studios & Apartments 2*+ Kampos - Votsalakia BO 13 – 257

Sofia 2*+ Kampos - Votsalakia BB 13 – 257

Stella Aparments 2* Kampos BO 12 – 258

Mykali 2* Kampos BB 13 – 258

spraWdź ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  
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idealne wakacje dla dorosłych 

Chcesz w pełni cieszyć się wakacjami i odpocząć tak, jak na to zasługujesz? 
Hotele dla dorosłych to doskonałe miejsce, aby doświadczyć relaksu i zapomnieć 

o codzienności! 

Oferujemy hotele dla dorosłych lub takie, któ-
re na swoim terenie mają wydzieloną część 
dla dorosłych. Tu tempo życia jest wolniej-
sze a usługi na wysokim poziomie gwarantują 
komfortowe wakacje. Idealne dla osób szukają-
cych spokoju, pragnących cieszyć się relaksem 
we dwoje, samotnie czy w gronie znajomych.

jak znaleźć 
właściwy hotel?
Przegladając katalog zwróć uwagę na hote-
le oznaczone specjalną ikonką TYlkO dlA 
dOrOSłYCH. To obiekty gwarantujące wypo-
czynek bez obecności dzieci. 

tylko  
dla dorosłych
Hotele oznaczone tą ikonką dedykowane są 
Gościom, którzy osiagnęli wymaganą katego-
rię wiekową. Granica wieku podana jest zawsze 
w górnym rogu strony z hotelem. 

liSta HOteli tylKO Dla DOrOSłycH 

KIErUNEK NAZWA HOTElU sTrONA

eGipt / HurGHaDa

MErAKI BEACH rEsOrT 4*+ 36-37

sUNrIsE HOlIDAys rEsOrT 5* 42-43

sUNrIsE rOMANCE rEsOrT 5* 44

tunezja AZIZA THAlAssO GOlF 4* 111

BułGaria COOK‘s ClUB sUNNy BEACH 4* 173

Grecja / SamOS PrOTEAs BlUE rEsOrT 5* 244

Więcej szczegółów na www.sunfun.pl oraz na stronach hotelowych katalogu.

Rabat kwotowy w wysokości 2% ceny całkowi-
tej imprezy turystycznej dla każdego uczestni-
ka wskazanego w rezerwacji liczącej od 8 do 15 
osób. Nie łączy się z rabatem dla stałych Klientów.

rezerwuj bezpiecznie i elastycznie!

Już dziś zaplanuj lato 2022 korzystając z atrakcyjnych warunków First Call.  
Rezerwuj bezpiecznie i elastycznie! 

W wielu hotelach oferujemy pobyt dziecka i jego 
wyżywienie gratis. Promocja dotyczy dzieci w wie-
ku od 2 lat do wieku wskazanego w ramce przy 
opisie hoteli (w dniu wyjazdu nie mogą ukończyć 
tego wieku), zakwaterowanych z 2 osobami pełno-
płatnymi. Wysokość ustalonych cen dzieci zależy 
od wybranego kierunku i dotyczy tylko określonych 
hoteli, terminów, typów pokoi i opcji wyżywienia.

Podczas promocji First Call oferujemy zniżki dla 
dorosłych nawet do 35%. Ich wysokość zależy od 
wybranego miejsca zakwaterowania oraz terminu. 
Aktualne informacje dostępne są na stronie sun-
fun.pl przy ofertach poszczególnych hoteli, gdzie 
widoczna jest kwota rabatu oraz ostateczna cena 
po zniżce.

Rabat kwotowy w wysokości 2% ceny całkowitej 
imprezy turystycznej udzielany jest Klientom, któ-
rzy przedstawią dokument potwierdzający zakup 
i udział w co najmniej jednej imprezie turystycz-
nej z datą wyjazdu od 1.01.2015 r. organizowanej 
przez Blue Style Sp. z o.o. lub Sun & Fun Holidays 
Sp. z o.o. Nie łączy się z rabatem dla minigrup.

rabat 2% 
dla stałych Klientów

Sprawdź aktualne bonusy i warunki FirSt call - regulamin  
promocji na sunfun.pl i w stacjonarnych punktach sprzedaży

Wczesna rezerwacja to oszczędność w wakacyjnym 
budżecie i większy wybór oferty! to także elastyczne 

warunki rezerwacji takie jak np. niska zaliczka, gwaran-
cja niezmienności ceny czy możliwość bezkosztowej 

zmiany rezerwacji.
 

pobyt dziecka
GratiS!

rabat 2% 
dla minigrupy

zniżki do 35% 
dla dorosłych

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

latO 2022 
FirSt call

całKOWity 
relaKS
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Blue club croco 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 i rozrywki z polskimi  
animatorami dla całej rodziny.

Wyjątkowa koncepcja klubowego wypoczynku dla dzieci 
– zabawa dla najmłodszych i czas wolny dla dorosłych.

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.

aktywność

radośćprzyjaźń all inclusive

zajęcia kreatywne

radość zawody

uśmiech

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

HOtele 
KluBOWe

HOtele 
KluBOWe

aktywność zabawa

radośćprzyjaźń radość
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liSta HOteli KluBOWycH

KIErUNEK CC BC NAZWA HOTElU sTrONA

eGipt
HurGHaDa

∞ ∞ sUNrIsE rOyAl MAKADI rEsOrT & sPA 5* 30-31

∞ ∞ sUNrIsE GArDEN BEACH rEsOrT & sPA 5* 32-33

∞ ∞ sENTIDO MAMlOUK PAlACE rEsOrT & sPA 5* 34-35

eGipt / marSa alam ∞ ∞ MAlIKIA BEACH rEsOrT ABU DABBAB 5* 70-71

tunezja ∞ ∞   CArIBBEAN WOrlD DJErBA 4*+ 126-127

DjerBa ∞ ∞ HOlIDAy BEACH DJErBA & AQUAPArK 4* 130-131

BułGaria 
SłOneczny BrzeG

∞ ∞ AQUA PArADIsE rEsOrT 4*+ 158-159

BułGaria / złOte piaSKi ∞ ∞ MArINA sUNNy DAy 4* 192-193

turcja ∞ ∞ sUNMElIA BEACH rEsOrT HOTEl & sPA 5* 212-213

Grecja / SamOS ∞ ∞ BlUE sTylE rEsOrT 4* 246-247

– CC

lEGENDA:

– BC

* – kategoria Blue Style

priorytety croco club
ciekawy program ∞ relax dla rodziców ∞ Kompetentny animator ∞ zajęcia kreatywne
       Wrażliwość na wiek i potrzeby dzieci ∞ unikalna koncepcja ∞ Bezpieczeństwo

Przedstawiony powyżej program Croco Club ma charakter orientacyjny. Dokładne informacje w miejscu wypoczynku u animatora. Croco Club będzie otwarty 
w wybranych terminach w danych dniach tygodnia. Więcej informacji na temat działania poszczególnych Croco Clubs na stronie www.sunfun.pl.

taK mOże WyGlĄDać tyDzień tWOjeGO DziecKa W crOcO cluB

dzIeń dO pOłUdnIA  |  10.00–12.00 pO pOłUdnIU  |  15.00–17.00

PONIE-
DZIAŁEK

Dzień pirata

Przygotowanie do pirackiej wyprawy Poszukiwanie skarbów

WTOrEK DZIEń WOlNy

śrODA

Dzień BajKOWy

Przygotowanie masek wróżek spacer po bajkowym lesie,  
malowanie koszulek

CZWArTEK

Dzień zOO 

Odkrywanie zwierząt Na tropie zwierząt

PIąTEK

Dzień eGipSKi

Mały kurs języka arabskiego W krainie mumii

sOBOTA

WODny ŚWiat

Odkrywanie podwodnego świata Zawody w basenie

NIEDZIElA

Dzień inDiańSKi

Poznajemy życie Indian śladami Indian – malowanie twarzy

INFORMACJE  |  CENy  |  ROZSZERZONA FOTOGALERIA  |  VIDEO  |  JESTEśMy NA  

Wizyta 
W crOcO cluB

liSta  
HOteli  KluBOWycH

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



16 17

XXX  Xxx

INFORMACJE  |  CENy  |  ROZSZERZONA FOTOGALERIA  |  VIDEO  |  JESTEśMy NA  

rozdajemy radość, spełniamy marzenia!

vOucHery pODarunKOWe

Szukasz oryginalnego prezentu, a może nietuzinkowej nagrody dla pracowników?
Wybierz nasze vouchery i spełnij marzenia o wyjątkowych wakacjach!  

nasza  
elastyczność, 
twój komfort!

Voucher wakacyjny to 
zawsze trafiony prezent! 
Sam decydujesz o jego 
wartości.
Możesz zrealizować go 
w najbardziej korzystnym 
dla siebie momencie 
dowolnie wybierając 
kierunek, hotel czy termin 
wyjazdu.

Wybierz kupon
o dowolnej wartości 
i spraw radość!
Voucher wakacyjny to idealny prezent na 
specjalne okazje takie jak np. urodziny, 
ślub czy rocznica. 
To także doskonałe narzędzie motywu-
jące i forma podziękowania dla pracow-
ników czy partnerów biznesowych za 
osiągnięte wyniki. Taki prezent ocza-
ruje każdego miłośnika słonecznych 
wakacji!

marketing@sunfun.pl

grupy@sunfun.pl

Nic nie motywuje bardziej niż nagroda, a praca i integracja w stanie relaksu przynoszą 
spektakularne efekty. Naszą wizytówką jest wieloletnie doświadczenie w organizacji 

wyjazdów integracyjnych.

Wyjazdy grupowe

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

incentive
travel 
Na życzenie zorganizujemy event 
idealnie dopasowany do potrzeb 
danej grupy. 
Indywidualne podejście do każde-
go Klienta, współpraca z najlepszy-
mi hotelami i renomowanymi linia-
mi lotniczymi gwarantują serwis na 
najwyższym poziomie.

Zapewniamy:
• Indywidualne podejście do 
  każdego projektu
• Najlepsze hotele
• Niepowtarzalny program
•  W pełni wyposażone sale 
   konferencyjne
• Pełną logistykę i profesjonalną
  opiekę

zapytaj nas  
o swój event:

Wyjazdy 

motywacyjne

teambuilding

uroczystości,  

specjalne  

okazje 

Kongresy, 

konferencje, 

szkolenia

zapytaj nas  
o voucher:

17

vOucHery 
pODarunKOWe

eventy  
Szyte na miarĘ
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zaliczka  
tylko 

15%

Wyloty z 
Warszawy

Katowic  

zima W eGipcie!
Hurghada  

Marsa Alam

BezpłATnA, WIelOkrOTnA zMIAnA rezerWACJI  
     AŻ dO 21 dnI przed WYlOTeM



xxx  HurgHadaHurgHada  Letovisko
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Hurghada 28

Marsa Alam 60

BoGatE all InclusIvE
Ogromny wybór, doskonały smak  

i przekąski w ciągu dnia! Egipski  

All Inclusive należy do najlepszych.

aquaparkI
Poczuj  swobodę wyboru 

wspaniałego hotelu z aquparkiem 

i ciesz się zabawą wodnymi atrakcjami.

EgIpt
CAŁOROCZNY KOMFORT 
NAD MORZEM CZERWONYM

podmorskI śwIat
Nurkowanie na rafie w pobliżu 

brzegu, emocjonujące odkrywanie 

piękna podwodnego świata!
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egIpt  opis destynacji

więcej hoteli na

www.sunfun.pl

musIsz tEGo dośwIadczyć!
Historia tego wspaniałego kraju jest nadal jed-
ną z  jego największych atrakcji, jednak popular-
ne są tu różne rodzaje aktywności sportowych.  

Oprócz nurkowania, snorkelingu, kitesurfingu czy rejsów 
po Morzu Czerwonym, można również spędzić dzień pełen 
niezapomnianych wrażeń na egipskiej pustyni.

śrEdnIE 
tEmpEratury

czas przElotu

ok. 4h

EGIpt

pl

28° 24°

2524
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opis destynacji  egIptegIpt  opis destynacji 

ziemia faraonów
egipt jest krajem, który łączy w sobie starożytną historię od czasów faraonów z nowo-
czesną cywilizacją. oczaruje każdego nie tylko tajemnicą otaczającą piramidy, ale także 
unikalnymi warunkami wypoczynkowymi. plaże są tu piaszczyste a morze krystalicznie 
czyste, przybierające różne odcienie błękitu. jego kolory ożywiają tysiące gatunków 
ryb, koralowców, podwodnych jaskiń i wraków.

E gipt to raj dla każdego, kto 
chce cieszyć się urozmaico-
nymi wakacjami i  mieć wie-

le możliwości spędzania wolne-
go czasu! pływanie i  nurkowanie 
w morzu czerwonym, rejsy po Nilu 
do starożytnych świątyń i grobow-
ców, prawdziwe przygody na pusty-
ni, przejażdżki na wielbłądach i qua-
dach oraz wiele innych atrakcji czeka 
na turystów w tym cudownym kraju! 
ogromną zaletą tego kierunku jest 
całoroczny sezon.

Język
językiem urzędowym jest arabski. 
w większości miejsc porozumiemy 
się również w  języku angielskim, 
rosyjskim, a czasem także po fran-
cusku i niemiecku.

kuchnia
kuchnia egipska jest bardzo zróż-
nicowana. tym, którzy lubią mięso, 
szczególnie polecamy specjalnie 
przygotowaną baraninę (np. kebab). 
ze słodyczy warto spróbować zna-
nego deseru om ali przygotowywa-
nego z orzechów, mleka, rodzynek 
i kokosa, a także tradycyjną baklawę. 
prawdziwi muzułmanie nie mogą pić 
alkoholu, za to bardzo popularne jest 

serwowanie herbaty z liściem mięty.

waluta
walutą w egipcie jest funt egipski 
(Le), który dzieli się na 100 piastrów 
(pt). 1 eur = ok. 20 Le, 1 usd = 
ok. 17 Le, 1 pLN = ok. 5 Le. zaleca-
my przywieźć wystarczająco dużo 
gotówki w eur lub usd, ponieważ 
na targowiskach, w lokalnych sklepi-
kach i statkach na Nilu możliwa jest 
płatność wyłącznie gotówką. karty 
kredytowe są akceptowane przez 
większość hoteli i  większe sklepy. 
Nie zalecamy wymiany gotówki na 
czarnym rynku ze względu na ewen-
tualne sankcje ze strony władz lokal-
nych, a także ze względów bezpie-
czeństwa. Najlepiej wymienić walutę 
w  bankach, kantorach i  hotelach. 
przejeżdżając granicę unii, trze-
ba zgłosić gotówkę przekraczającą 
sumę 10 000 eur. polski złoty nie 
jest walutą wymienialną w egipcie.

Różnica czasu
w okresie zimowym + 1 godzina. 
w  okresie letnim obowiązuje ten 
sam czas co w polsce. oficjalnym 
dniem wolnym w tygodniu jest pią-
tek. Banki są zamknięte w  piątki 
i w soboty. ministerstwa i instytucje 

rządowe są zamknięte w czwartek 
i piątek lub w piątek i sobotę. skle-
py otwarte są zazwyczaj od godziny 
10.00 do 24.00, sklepy państwowe 
czasem zamykane są już ok. 21.00, 
ale międzynarodowe supermarkety 
często są otwarte nawet całą dobę.

paszporty, wizy, 
szczepienia
polacy muszą podróżować do egiptu 
z paszportem ważnym co najmniej 
6 miesięcy po powrocie z  egip-
tu. obywatele polscy muszą kupić 
wizę na lotnisku (cena 25 usd). jest 
ona wklejana do paszportu, ważna 
dla jednego wjazdu i pobytu wyno-
szącego maksymalnie miesiąc. wizę 
można otrzymać również składa-
jąc wniosek w ambasadzie egiptu 
w warszawie. jeśli lecimy do sharm 
el sheikh i nie zamierzamy korzystać 
z  dalszych wycieczek fakultatyw-
nych, nie mamy obowiązku wyku-
pienia wizy. wystarczy wtedy pod-
bić pieczątkę w  paszporcie, która 
uprawnia do 14-dniowego pobytu na 
półwyspie synaj. z  powodu możli-
wych zmian dotyczących poby-
tu w egipcie proponujemy spraw-
dzić wcześniej, czy warunki wjazdu 
i pobytu nie uległy zmianie. aktual-

popiersie królowej 
Nefertiti
arcydzieło sztuki starożytnego 
egiptu stworzone ok. 1350 r. 
p.n.e przez rzeźbiarza 
tutmozisa.

ważnE kontakty

śrEdnIE tEmEratury w cIąGu roku

mapa
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24 22 24 21 25 22 27 22 30 23 32 24 33 25 33 26 32 28 30 27 26 24 25 24

tabela dotyczy temperatur w ciągu dnia i ma charakter orientacyjny. warunki pogo-

dowe mogą się zmieniać w zależności od czynników zewnętrznych, na które nie mamy 

wpływu i nie możemy ich z góry przewidzieć. 

Sharm 
El Sheikh

Hurghada

Kair

Marsa Alam

EgIPT

MORZE śRóDZIEMNE

MORZE CZERWONE

ARAbIA  
SAuDYjSKA

jORDANIA

ne informacje na temat wizy moż-
na uzyskać w ministerstwie spraw 
zagranicznych (www.msz.gov.pl). 

przepisy celne
zabrania się przywożenia do egip-
tu żywności, alkoholu, pornografii, 
broni i wszelkiego rodzaju narkoty-
ków. zabronione jest eksportowanie 
zabytków i złota w surowej postaci. 
kary za sprzedaż oraz posiadanie 
narkotyków są surowe i  obejmują 
nawet kilkadziesiąt lat pozbawie-
nia wolności. za nielegalne rozpo-
wszechnianie narkotyków moż-
na zostać skazanym nawet na karę 
śmierci. wiele leków podlega ścisłej 
kontroli, zwłaszcza w  odniesieniu 
do ich wywozu z egiptu. do egip-
tu wwieźć można 250 papierosów 
lub 250 g tytoniu, dozwolony jest 
również 1 litr alkoholu wysokopro-
centowego (powyżej 22%) lub 2 litry 
wina lub 5 litrów piwa. władze egip-
skie próbują chronić naturalne boga-
ctwo morza czerwonego. surowo 
zabronione jest wywożenie muszli, 
korali i innych elementów rafy kora-
lowej pod sankcją kary nawet kilku-
set dolarów.

plaże, leżaki i parasole
plaże hotelowe są głównie prywat-
ne z własnymi parasolami i leżakami, 
które zazwyczaj są dla gości bez-
płatne. często na plażach dostęp-
ne są prysznice, bary, kluby nurko-
we i sporty wodne. Należy pamiętać, 
że plaże hotelowe są dostępne tylko 
dla gości hotelowych. Nie wszyst-
kie plaże to tylko piasek, niektóre są 
mieszaniną piasku, drobnych kamie-
ni, muszli i fragmentów koralowców. 
plaże w Hurghadzie są zazwyczaj 
mniejsze, a większość hoteli posia-
da własny pomost. w marsa alam 
wejście do wody z plaży jest czę-
sto płytkie, pokryte rafą o podło-
żu skalnym. dostęp do morza jest 

często możliwy tylko z pomostu. ze 
względu na często występujące na 
niektórych plażach jeżowce, zale-
camy buty do wody. rafy koralowe 
w morzu czerwonym są chronio-
ne, a zatem w pewnych miejscach 
jest zakaz uprawiania motorowych 
sportów wodnych. Na niektórych 
plażach dostęp do wody jest wyzna-
czony w konkretnym miejscu, cze-
go trzeba przestrzegać. odległości 
hoteli do plaży, wymienione w tym 
katalogu, są podane na podstawie 
aktualnej sytuacji i mogą ulec zmia-
nie w  trakcie sezonu. Natura jest 
nieustępliwa, więc na skutek przy-
pływów i odpływów może się zda-
rzyć, że głębsza woda będzie dalej 
od brzegu niż zwykle. Nie zmniejsza 
to jednak jakości plaży i nie może być 
przedmiotem reklamacji.

wiza egipska
wiza egipska za pośrednictwem 
partnera Blue style sp. z o.o. ofe-
rujemy możliwość nabycia wizy bez 
konieczności oczekiwania w długiej 
kolejce turystów. Nasz egipski part-
ner będzie posiadać dla naszych 
gości wizy w  cenie 27 usd (czy-
li o 2 usd więcej niż standardowo). 
ta dodatkowa usługa ma na celu 
zaoszczędzenie długiego czasu 
oczekiwania na lotniskach w egip-
cie w celu zakupu wizy. Niemniej jed-
nak, w dalszym ciągu można również 
zakupić ją w standardowej cenie 25 
usd w miejscach do tego wyznaczo-
nych wraz z pozostałymi turystami. 
 

różnica czasu
jak w Polsce w okresie letnim
+ 1 godzina w okresie zimowym

Waluta
Funt egipski
1 LE = 100 piastrów

Stolica
Kair

Napięcie 
elektryczne
220 V

Oficjalny język
arabski

Ambasada RP w Kairze
egipt, kair, 
5 aziz osman, zamalek

   +20 227 36 74 56 
+20 227 35 95 83

Ambasada Egiptu w Polsce
ul. alzacka 18 
03-972 warszawa

   +48 22 590 66 00
   egembassyofegyptwarsaw 
@hotmail.com

kompletne i aktualne informacje na temat przepisów wjazdowych, ambasady i formalności 

zdrowotnych (np. obowiązkowych szczepień) można znaleźć na www.msz.gov.pl 
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Hurghada
który z egipskich zakątków wybierzesz w tym roku? w porównaniu 
ze spokojnym marsa alam, Hurghada tętni życiem. obok nowo-
czesnych hoteli znajdziemy tu liczne restauracje, bary i dyskoteki. 
fantastyczne rafy koralowe, bajeczne plaże z łagodnym wejściem 
do ciepłego morza i nieograniczone możliwości uprawiania spor-
tów wodnych, przyciągają do kurortu turystów z całego świata! 

chociaż większość po- 
wierzchni egiptu zajmuje 
pustynia, Hurghada z pew-

nością ma wiele do zaoferowa-
nia wszystkim miłośnikom bez-
troskiego wypoczynku. przyjedź 
z  nami nad morze czerwone, 
którego walory są znane wśród 
turystów z całego świata. zrelak-
suj się w nowoczesnych hotelach 
z pięknymi plażami. ciesz się głę-
bokim smakiem arabskiej kawy 
i  fajki wodnej. poczuj atmosferę 
tego tętniącego życiem kurortu 
lub udaj się w podróż do jednego 
z wielu egipskich zabytków, które 
są wciąż owiane tajemnicą. z jed-
nej strony Hurghada jest otoczo-
na przez pustynie i góry, z drugiej 
przez morze czerwone. jej nie-
bywałym atutem jest słoneczna 
pogoda przez cały rok. Lokalne 
hotele zapewniają wiele możliwo-
ści relaksu i wysokiej jakości usłu-
gi. tym, którzy preferują aktywny 
wypoczynek, oferowane są roz-
maite sporty wodne, w tym nurko-
wanie i windsurfing lub pustynne 
wycieczki na wielbłądach i  jeepa-
mi. Hurghada jest bazą wypadową 
do zwiedzania cennych zabytków 
takich jak: kair, pobliskie pirami-
dy w gizie, Luksor, dolina królów 
i kompleks świątynny w karnaku. 
czyste i  przejrzyste morze czer-

wone jest głównym powodem, dla 
którego Hurghada cieszy się tak 
dużą popularnością. jest to miejsce 
idealne nie tylko dla doświadczo-
nych nurków, ale także dla począt-
kujących, którzy chcą poznać 
podwodny świat dzięki snurko-
waniu. rafy koralowe z barwnymi 
rybami i innymi podwodnymi stwo-
rzeniami można znaleźć przy prawie 
każdym hotelu. obszar wybrzeża 
obejmuje prawie 90 km linii brze-
gowej, wzdłuż której poza samą 
Hurghadą znajdują się takie kuror-
ty, jak el gouna, makadi Bay, soma 
Bay, safaga czy  sahl Hasheesh. 

kurorty 

• Hurghada – ten tętniący życiem 
ośrodek wypoczynkowy można 
podzielić na trzy części: nowe cen-
trum sakkala, stare centrum dahar 
i południową promenadę el mam-
sha. sakkala jest tą częścią miasta, 
gdzie można znaleźć hotele, sklepy, 
kawiarnie i herbaciarnie. Na koń-
cu sakkali znajduje się port, który 
jest idealnym miejscem na krótki 
spacer. tuż obok przystani można 
zobaczyć ciekawy meczet, który 
został ukończony kilka lat temu. 
jeśli jednak chcecie poczuć praw-
dziwą arabską atmosferę, skierujcie 
się do dahar. tutaj można zoba-

czyć codzienne życie egipcjan, 
kilka meczetów i tętniące życiem 
ulice miasta, które nie są wypeł-
nione wyłącznie turystami. jest 
też mnóstwo sklepów i straganów 
z  pamiątkami, fajkami wodnymi, 
papirusami, przyprawami i  innymi 
towarami, które można kupić po 
okazyjnych cenach. el mamsha jest 
spokojniejszym obszarem, poza 
hotelami znajdują się tu restauracje, 
bary i różne sklepy. ma ok. 20 km 
długości, a na jej końcu znajduje 
się centrum handlowe senzo mall, 
hipermarket i kino. do przemiesz-
czania się między tymi miejscami 
zalecamy skorzystanie z taksówki.

• makadi Bay – resort makadi Bay 
położony jest ok. 35 km na południe 
od Hurghady a znany jest głównie 
dzięki pięknej plaży i  rafie. jeśli 
jesteście miłośnikami podwodne-
go świata, nie będziecie rozczaro-
wani. Nurkowie często odwiedzają 
zatokę sharm el arab, która ucho-
dzi za jedno z najlepszych miejsc 
do nurkowania. w makadi Bay znaj-
duje się większość ekskluzywnych 
ośrodków, z  dużymi ogrodami 
i wysokiej jakości usługami. jest tu 
również niewielkie centrum, gdzie 
można posiedzieć w kawiarni lub 
kupić pamiątki.

Świeże  
soki
Nie tylko w hotelu, ale także
na miejskich straganach 
można spróbować soku 
z owoców tropikalnych.

opis destynacji  HurgHada

• El Gouna – około 30 km na pół-
noc od Hurghady znajduje się kurort 
el gouna, który można nazwać 
miniaturowym miastem lub egip-
ską wenecją. są tu: hotele, szpi-
tal, szkoła, pola golfowe, restaura-
cje, bary, małe muzeum, akwarium 
i inne atrakcje. Hotele zlokalizowa-
ne są wokół laguny. pływać można 
jednak nie tylko tam, ale również 
przy plaży, dokąd zabierze gości 
łódź hotelowa. Istnieją tu idealne 
warunki do surfowania. w konkret-
nych godzinach jest również możli-
wość dojazdu do Hurghady.

• soma Bay – ten ekskluzywny ośro-
dek położony jest na półwyspie na 
morzu czerwonym. miłośnicy nur-
kowania lub windsurfingu przyjeż-
dżają tu często na własną rękę.  
Na miejscowych plażach można 
skorzystać z oferty szerokiej gamy 
sportów wodnych. w soma Bay, przy 
hotelu sheraton, znajduje się pole 
golfowe cascades, które jest pią-
tym, najlepszym ośrodkiem golfo-
wym w afryce. 

• safaga – leży na południowym 
wybrzeżu regionu Hurghady i  jest 
popularna wśród miłośników nur-
kowania, snurkowania i  windsur-
fingu. ze względu na jej spokojny 
charakter jest idealnym miejscem 

dla rodzin z dziećmi, które mogą 
spędzać czas na jednej z  lokal-
nych, pięknych plaż. znajduje się 
tu również małe centrum handlo-
we z kilkoma sklepami, restauracja-
mi i kawiarniami. 

• sahl Hasheesh – kurort znajduje 
się ok. 20 km na południe od Hur-
ghady. jest to stosunkowo nowy 
ośrodek, który aspiruje do bycia 
największym i najbardziej luksuso-
wym kurortem w egipcie. miejsce to 
jest spokojne i ciche, dlatego pole-
camy je osobom poszukującym 
relaksu i spokojnego  wypoczynku.
 

MORZE  
CZERWONE

Safaga

Soma bay

Makadi bay
Sahl Hasheesh

El gouna

HuRgHADA

28 29



31INformacje  |  ceNy  |  rozszerzoNa fotogaLerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy Na  30

HotEl klUBoWY
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

wyłączNość 
sUN&FUN HolIdAYs

sprAWdzoNA
jakość

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat

zapytaj o ofertę    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

makadi Bay  HurgHadaHurgHada  makadi Bay

wI-fI
BEzpłAtNE

BezpośredNIo
przY plAżY

sunrise royal Makadi resort & spa  *****

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

port LotNIczy
HUrgHAdA ok. 32 kM

wyżywIeNIe
 All INClUsIVE

HotEl klUBoWY
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

HoteL

•	Rewelacyjny	dla	rodzin

•	Duży	aquapark

•	Sporty	wodne

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl
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Hotel

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl sprAWdzoNA
jakość

zniżki do 35 % dla dorosłych

wyłączNość 
sUN&FUN HolIdAYs

HotEl klUBoWY
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat

Hurghada  HurgHadaHurgHada  Hurghada

sunrise garden Beach resort & spa *****

wI-fI
BEzpłAtNE

BezpośredNIo
przY plAżY

port LotNIczy
HUrgHAdA ok. 15 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE

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

opIs
•  8 restauracji, 1 główna oraz 

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

•  7 barów, 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, program animacyjny, 
miniklub

•  salon piękności, fryzjer - płatne
• centrum spa - płatne
• dyskoteka, bankomat
•  goście mogą korzystać również 

z infrastruktury na terenie sentido 

mamlouk 5*
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi na terenie resortu - 

bezpłatne
• kafejka internetowa - płatna

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 40 m²
•  klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub 

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

w butelkę wody - bezpłatnie, 
pozostałe napoje - płatne

• zestaw do kawy/herbaty
• Balkon lub taras
pokój Family suite ok. 75 m²
• dwa pomieszczenia 
• widok na basen lub boczny na morze

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

•	Przyjazny	dla	rodzin

•	Duży	aquapark

•	Bogate	All	Inclusive

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl
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Hotel

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl sprAWdzoNA
jakość

zniżki do 35 % dla dorosłych

HotEl klUBoWY
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat

Hurghada  HurgHadaHurgHada  Hurghada

sentido Mamlouk palace resort & spa *****

wI-fI
BEzpłAtNE

BezpośredNIo
przY plAżY

port LotNIczy
HUrgHAdA ok. 15 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE

lokalIzacJa
• centrum Hurghady ok. 20 km
• sklepy, restauracje i bary ok. 50 m
• port Lotniczy Hurghada ok. 15 km

plaża
•  piaszczysta, szeroka, 

bezpośrednio przy hotelu
• wejście do morza stopniowe
• Leżaki i parasole - bezpłatne

opIs
•   8 restauracji: 1 główna oraz 

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

• 6 barów, w tym jeden odpłatnie
•  2 baseny (1 podgrzewany zimą)
•  dla dzieci: brodzik, plac zabaw, 

animacje, miniklub (3–12 lat)
•  spa, salon piękności, fryzjer - 

płatne
•  dyskoteka - po 24:00 napoje 

płatne
•  aquapark w hotelu sunrise 

garden Beach (dla dorosłych i dla 
dzieci od 120 cm wzrostu

• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi na terenie resortu 

i w pokojach - bezpłatne
•  kafejka internetowa - płatna

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 41 m²
•  klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
• zestaw do kawy/herbaty
• sejf - bezpłatny
•  minibar - uzupełniany 

w wodę codziennie, w napoje 
bezalkoholowe 1 raz w tygodniu

• Balkon lub taras
pokój Family suite ok. 52 m²
• dwa pomieszczenia

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: siłownia (od 16+), 

siatkówka plażowa, trawiaste 
boisko do piłki nożnej, tenis 
stołowy, boccia, rzutki, korty 
tenisowe (oświetlenie płatne), 
aerobik, waterpolo, program 

animacyjny 
•  odpłatnie: bilard, sporty wodne 

na plaży, windsurfing, centrum 
nurkowe, spa, jazda konna

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. przekąski 
w ciągu dnia w barze na plaży 
i przy basenie. Lody dla dzieci 
w określonych godz. Nocne 
przekąski (22:30-1:00). Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00. kawa, 
herbata oraz woda dostępne 
przez całą dobę. możliwość 
korzystania z niektórych 
restauracji a’la carte (wymagana 
rezerwacja) - bezpłatnie. 

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |   |   

www.sunrise-resorts.com

•	Rewelacyjny	dla	rodzin

•	Duży	aquapark

•	Bogate	All	Inclusive

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl
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HotEl klUBoWY
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

Hotel

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl sprAWdzoNA
jakość

•	Piękna	plaża

•	Tylko	dla	dorosłych	16+

•	Klubowa	atmosfera

dlaczego warto?

HurgHada  Hurghada

Meraki Beach resort *****

lokalIzacJa
•  centrum Hurghady ok. 7 km
• restauracje i sklepy ok. 50 m
• port lotniczy Hurghada ok. 13 km

plaża
•  piaszczysta, prywatna o dł. ok. 2,6 

km, bezpośrednio przy hotelu
• wejście do morza stopniowe
•  serwis plażowy - bezpłatny
•  2 zjeżdzalnie z wodą morską 
• Bar, prysznice i toalety

opIs
• Hotel dla dorosłych 16+
• recepcja czynna całą dobę
•  8 restauracji (w tym 1 główna 

i 3 a’la carte - arabska, azjatycka 
i grecka - wymagana rezerwacja)

• 7 barów, kawiarnia
• 2 baseny
• centrum spa - płatne
• siłownia
•  salon piękności - płatny
•  3 kluby czynne w określonych 

dniach i godzinach
• Lekarz (na telefon) - płatny
• pralnia - płatna

• Hotel tylko dla dorosłych 16+
• Imprezowa, klubowa atmosfera
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
IntErnEt
•  wi-fi na terenie obiektu 

i w pokojach - bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój double trouble ok. 25 m2

•  zakwaterowanie max. 2 osób
• łóżko typu Queen size
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• klimatyzacja
• tV-sat, telefon
•  minibar - płatny
• sejf - bezpłatny
• zestaw do kawy/herbaty
•  większość pokoi posiada balkon 

lub taras
• widok na ogród lub basen
pokój mega trouble ok. 36 m2

• zakwaterowanie max. 3 osób
•  1 łóżko typu Queen size i 1 łóżko 

pojedyńcze
 pokój Gypster ok. 27 m2  
• łóżko typu king size

•  Boczny widok na morze
• Nowoczesny i luksusowy pokój
• meble z litego drewna

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: dzienne i wieczorne 

programy animacyjne, piłka 
nożna, tenis (oświetlenie - płatne), 
tenis stołowy, rzutki, siatkówka 
plażowa, bilard, siłownia

•  odpłatnie: nurkowanie i sporty 
wodne na plaży, centrum spa

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. Napoje 
bezalkoholowe i lokalne napoje 
alkoholowe w restauracjach 
i w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia. 
restauracja z owocami morza 
oraz niektóre restauracje a’la carte 
w określonych godz. - płatne.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |    

www.merakiresort.com

Hurghada  HurgHada

wI-fI
BEzpłAtNE

BezpośredNIo
przY plAżY

port LotNIczy
HUrgHAdA ok. 13 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE

tyLko
dlA dorosłYCH

pArtY
HoteL

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

zniżki do 35% dla dorosłych  
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Hotel

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat

wyłączNość 
sUN&FUN HolIdAYs

sprAWdzoNA
jakość

HurgHada  Hurghada

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 kolacja 
w restauracjach a’la carte - 
wymagana rezerwacja.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |  

www.sunrise-resorts.com

Hurghada  HurgHada

Aqua Joy resort By sunrise  *****

pokoJ swIm up

pokoJ swIm up

wI-fI
BEzpłAtNE

BezpośredNIo
przY plAżY

port LotNIczy
HUrgHAdA ok. 5 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE

•	Rewelacyjny dla rodzin
•	Duży aquapark
•	bogate All Inclusive

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl
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Hotel

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

wyłączNość 
sUN&FUN HolIdAYs

sprAWdzoNA
jakość

HurgHada  makadi Bay

lokalIzacJa
• malownicza zatoka makadi Bay 
• Hurghada ok. 38 km 
• port lotniczy Hurghada ok. 35 km

plaża
•  szeroka, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu 
• rafa koralowa 
• serwis plażowy - bezpłatny

opIs
•  obiekt dzieli się na 3 sekcje: 

zachodnie skrzydło i Ville (tylko 
dla dorosłych) oraz wschodnie 
skrzydło (rodziny z dziećmi) 

• recepcja 
• 3 restauracje, 6 barów 
•  4 baseny (3 podgrzewane 

w porze zimowej), jeden brodzik 
• sklepy 
• siłownia, salon piękności - płatne 
• pralnia - płatna 
• apteka, lekarz - płatne 
•  Bus hotelowy do Hurghady 

- płatny 
• centrum spa & wellness - płatne
• oficjalna kategoria hotelu 4*

IntErnEt
•  wi-fi  w lobby - bezpłatne
• kafejka internetowa - płatna

zakwatErowanIE
pokój standard 
•  klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
•  minibar - płatny
• zestaw do kawy/herbaty
•  widok na morze lub boczny na 

morze
pokój superior
•  Bardziej przestronny
• widok na morze
pokój Family  
•  Bardziej przestronny
• Na parterze z tarasem 
pokój  villa one Bedroom  
•  sypialnia oraz salon 
• taras z dostępem do basenu 
•  zakwaterowanie tylko dla dwóch 

osób dorosłych 
•  pakiet premium all Inclusive 

w cenie

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie:  aquaaerobik, tenis 

stołowy, bule, siatkówka i football 
plażowe, program animacyjny, 
miniklub, plac zabaw, piłka nożna 

•  odpłatnie: siłownia, bilard, 
centrum nurkowe, spa

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja, przekąski w ciągu dnia. 
Lody w wybranych barach i godz. 
wskazanych przez hotel. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkohole 
lokalne w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00. restauracje 
a’la carte nie są objęte formułą all 
Inclusive. 

•  premium all Inclusive: szczegóły 
www.sunfun.pl.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |  

www.fortarabesque.com

makadi Bay  HurgHada

Fort Arabesque resort & spa  *****

pokoJ swIm up

pokoJ swIm up

wI-fI
BEzpłAtNE

BezpośredNIo
przY plAżY

port LotNIczy
HUrgHAdA ok. 35 kM

wyżywIeNIe
prEMIUM  AI  | All INClUsIVE

•	Przepiękny ogród
•	Rafa koralowa
•	bogata oferta sportowa

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl



43sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  INformacje  |  ceNy  |  rozszerzoNa fotogaLerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy Na  42

Hotel

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl Hurghada  HurgHada

pokoJ swIm up

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 3 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

HurgHada  Hurghada

lokalIzacJa
•  centrum Hurghady (sakkali) 

ok. 500 m
•  sklepy i kawiarnie w pobliżu 

hotelu
• port lotniczy Hurghada ok. 3 km

plaża
•  piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• stopniowe wejście do morza
•  Leżaki i parasole - bezpłatne

opIs
• Hotel dla dorosłych 16+
•  6 restauracji w tym 4 a’la carte 

(w jednej z nich także dania 
bezglutenowe i wegańskie)

•  5 barów m.in.: przy plaży i na 
basenie

• szisza - płatna
•  Basen podgrzewany w sezonie 

zimowym
• centrum spa - płatne
• salon piękności, fryzjer - płatne
• opieka medyczna - płatna
• Bankomat
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi na terenie całego obiektu - 

bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój standard sea view ok. 28 m² 
•  klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
•  minilodówka, raz dziennie 

uzupełniana w wodę, 
raz w tygodniu w napoje 
bezalkoholowe - bezpłatnie

• zestaw do kawy/herbaty
• Balkon, taras lub balkon francuski

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: program animacyjny 

w ciągu dnia i wieczorami, 
siłownia, tenis stołowy, siatkówka 
plażowa, rzutki, boccia, 
waterpolo, aerobik, joga, bilard, 

• odpłatnie: centrum urody, 
centrum nurkowe, windsurfing, 
sauna, masaże, łaźnia turecka, 

wycieczki morskie

wyżywIEnIE
•	  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. 
przekąski, lody w wyznaczonych 
godz. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel między 10.00-
24:00. kolacja w wybranej 
restauracji tematycznej 
lub a’la carte (z wyjątkiem 
restauracji z owocami morza) 
raz w tygodniu - bezpłatna, 
wymagana rezerwacja. po godz. 
24:00 napoje alkoholowe – 
płatne. soki ze świeżych owoców 
- płatne.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |   

www.sunrise-resorts.com

•	Tylko	dla	dorosłych	16+

•	Doskonała	lokalizacja

•	Wellness

dlaczego warto?

tyLko
dlA dorosłYCH

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

zniżki do 35% dla dorosłych  

sunrise Holidays resort  *****
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 7 lat

•		Luksusowy	hotel

•		Bogate	All	Inclusive

•			Wellness	&	SPA

dlaczego warto?

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 15 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 22 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

HurgHada  sahl Hasheesh Hurghada  HurgHada

sunrise grand select Crystal Bay resort  *****sunrise romance resort  *****

lokalIzacJa
•  centrum Hurghady ok. 20 km
• sklepy ok. 500 m 
• port lotniczy Hurghada ok. 15 km

plaża
•  długa, piaszczysta, bezpośrednio 

przy hotelu
• wejście do morza stopniowe
• Leżaki i parasole - bezpłatne

opIs
• recepcja
• restauracja główna i 5 a’la carte
•  8 barów (nie wszystkie w opcji all 

Inclusive)
•  3 baseny (1 podgrzewany zimą), 

jacuzzi 
•  dla dzieci: brodzik plac zabaw, 

animacje, miniklub
•  Voucher zniżkowy do spa oraz 

salonu piękności (od 16+),  
30 min. szkolenia z nurkowania 
w basenie - bezpłatne

• sklepy z pamiątkami
• salon piękności - płatny
• centrum spa - płatne
• kantor

• opieka medyczna - płatna
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi w większości miejsc 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

• kawiarenka internetowa - płatna

zakwatErowanIE
pokój deluxe ok. 42 m²
•  klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• telewizor Lcd, telefon
• sejf - bezpłatny
•  minibar - codziennie woda, 

napoje bezalkoholowe co kilka 
dni

•  zestaw do kawy/herbaty
• Bezprzewodowy internet
• Balkon lub taras
•  widok na ogród lub na basen lub 

boczny widok na morze

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: siłownia (od 16+), 

siatkówka plażowa, cymbergaj, 
bilard (od 12+), tenis stołowy, 
boccia, aerobik, rzutki, korty do 
tenisa, waterpolo, sauna, łaźnia 
parowa lub jacuzzi. dla dzieci: 
brodzik, plac zabaw, program 
animacyjny, miniklub (3-12 lat)

•  odpłatnie: sporty wodne na plaży, 
windsurfing, centrum nurkowe

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. 
przekąski, ciastka oraz lody 
w ciągu dnia w wybranych 
barach. restauracje a’la carte - 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
24h. w godz. 06:00-10:00 nie są 
serwowane napoje alkoholowe. 

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |    

www.sunrise-resorts.com

lokalIzacJa
• kurort sahl Hasheesh
•  centrum Hurghady ok. 25 km
• port lotniczy Hurghada ok. 22 km

plaża
•  szeroka, z drobnym piaskiem
•  oddzielona promenadą dla 

pieszych
•  serwis plażowy - bezpłatnie
• Napoje na plaży - bezpłatne

opIs
• Hotel dla dorosłych 16+
•  restauracja główna oraz 

5 restauracji tematycznych 
• 6 barów 
• Basen (podgrzewany zimą) 
• wypożyczalnia rowerów - płatna 
• usługi medyczne - płatne 
•  centrum spa & wellness - płatne 
• fryzjer, pralnia, sklepy - płatne 
• usługi concierga
•  wymagany odpowiedni dress 

code na kolacji
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi w większości miejsc 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwatErowanIE
superior room ok. 38 m²
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• klimatyzacja
• tV-sat, telefon
•  minilodówka
• sejf - bezpłatny
• zestaw do kawy/herbaty
• Balkon, widok na góry
promo room 
•  wielkość i wyposażenie jak 

w pokoju superior
deluxe ok. 39 m²
• łazienka z wanną lub prysznicem
• widok na morze lub na basen
swim up ok. 46 m² 
•  pokój z prywatnym wejściem 

do basenu
Jacuzzi room ok. 46 m² 
• pokój z prywatnym jacuzzi 
• Boczny widok na morze
deluxe Jacuzzi suite ok. 90 m²

• sypialnia i pokój dzienny
• jacuzzi na balkonie

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: przejażdżki rowerowe 

przy plaży, siłownia, sauna przy 
basenie, siatkówka plażowa, lekki 
program animacyjny

•  odpłatnie: sporty wodne przy 
plaży, centrum nurkowe

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja, przekąski w ciągu dnia. 
Napoje bezalkoholowe oraz 
alkohole lokalne w barach 
wskazanych przez hotel 
w godz.  ich otwarcia. możliwość 
skorzystania z restauracji a’la carte 
włoskiej, azjatyckiej, libańskiej 
i indyjskiej - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. all Inclusive 
obowiązuje w godz. 10:00-24:00.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   

www.sunrise-resorts.com

sprAWdzoNA
jakość

sprAWdzoNA
jakość

•	Luksusowy	hotel

•	Bogate	All	Inclusive

•	Romantyczna	atmosfera

dlaczego warto?

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

zniżki do 35% dla dorosłych  

tyLko
dlA dorosłYCH

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl
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sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 35 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

plAżA
ok. 2 km

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 3 lat

•	Duży	aquapark

•	Pole	golfowe

•	Urozmaicone	All	Inclusive

dlaczego warto?

•		Aquapark

•		Kompleks	basenów

•		Przyjazny	rodzinom

dlaczego warto?

makadi Bay  HurgHada

Jaz Aquaviva  *****

HurgHada  Hurghada

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 14 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

Jaz Aquamarine  *****

lokalIzacJa
•  Na południu Hurghady, centrum 

ok. 20 km
• port lotniczy Hurghada ok. 14 km

plaża
•  piękna, szeroka, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
• Leżaki i parasole - bezpłatne

opIs
• recepcja
• 2 restauracje, 5 barów
•  4 restauracje a’la carte - 

wymagana rezerwacja
•  18 basenów (część 

podgrzewanych w sezonie 
zimowym)

•  aquapark: czynny w określonych 
godzinach - 14 zjeżdżalni dla 
dorosłych i 8 dla dzieci

•  dla dzieci: klika brodzików 
(podgrzewane zimą), plac zabaw, 
miniklub, specjalne menu

• opiekunka do dzieci - płatna
• dyskoteka
• pokój gier - płatny
• centrum spa - płatne

• fryzjer, pralnia, sklepy - płatne
• Lekarz - płatny
• Bus do Hurghady - płatny
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi w lobby, nielimitowane o 

prędkości 1 mB - bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 30 m2

• dla maksymalnie dwóch osób
•  klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
• minibar - płatny
pokój superior ok. 35 m2

• Bardziej przestronny
•  dla maksymalnie 3 osób (2 + 1 

dziecko)
pokój superior Family ok. 45 m2

• dwa pomieszczenia 
•  dostawka dla osoby dorosłej max 

180 cm wzrostu

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, rzutki, 

boccia, siłownia, 4 korty tenisowe 
(oświetlenie - płatne), siatkówka, 
piłka wodna, silownia, jacuzzi na 
plaży, program animacyjny

•  odpłatnie: pokój gier, sporty 
wodne

wyżywIEnIE
•	  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja, późne kolacja. Lody 
podczas kolacji. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-24:00. 
Napoje importowane - płatne. 
restauracje a’la carte - płatne, 
wymagana rezerwacja.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |    

www.jazhotels.com

lokalIzacJa
•  Hurghada ok. 35 km  

(kursuje bus spod hotelu)
•  port lotniczy Hurghada ok. 30 km

plaża
•  piaszczysta, ok. 2 km od hotelu, 

dojazd bezpłatnym busem
• łagodne zejście do morza
• Leżaki i parasole - bezpłatne

opIs
• recepcja
•  restauracja główna i 7 a’la carte 
• 3 bary
•  3 baseny - główny, relaksacyjny 

i na dachu
•  dla dzieci: 2 brodziki, plac zabaw, 

kluby
•  aquapark o powierzchni 40 tys. m2

•  sklepy
• pralnia - płatna
•  wypożyczalnia samochodów - 

płatna
•  centrum urody - zabiegi płatne
•  pole golfowe - płatne
• szisza - płatna
• opiekunka do dzieci - płatna

• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi 150 mB na pokój/ pobyt   

- bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój superior ok. 34 m2

• klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• telewizor Lcd z tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
•  zestaw do kawy/herbaty - 

bezpłatny
•  woda uzupełniana codziennie
•  Balkon lub taras ze stolikiem 

i krzesłami
pokój Family ok. 43 m2

•  Bardziej przestronny, dostawka 
dla osoby dorosłej max 180 cm

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: kort tenisowy 

(oświetlenie - płatne), rzutki, 
siatkówka plażowa, koszykówka, 
aerobik, lekcje tańca, 
minifootball, siłownia, plac 

zabaw, kluby dla dzieci: mini (4-5 
lat), midi (6-7 lat), maxi (8-12 lat), 
junior (13-17 lat)

•  odpłatnie: centrum nurkowe, 
sporty wodne na plaży, golf, 
squash, jazda konna i na 
wielbłądach, centrum spa

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, 

późne śniadanie, obiad, 
kolacja w formie bufetu. Lody 
i przekąski w określonych godz. 
i w wyznaczonych miejscach. 
Napoje bezalkoholowe oraz 
alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-24:00. raz na pobyt 
kolacja w wybranej restauracji 
a’la carte - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |  

www.jazhotels.com
Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 3 lat
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

HurgHada  makadi Bay

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 30 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE

BezpośredNIo
przY plAżY

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 3 lat

•	Piękna	plaża

•	bogaty program animacji

•	Nurkowanie

dlaczego warto?

Jaz Makadina  *****

makadi Bay  HurgHada

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 30 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE

plAżA
ok. 300 m

Jaz Makadi oasis resort & Club  *****

lokalIzacJa
•  centrum Hurghady ok. 35 km 
• port lotniczy Hurghada ok. 30 km

plaża
• piaszczysta, ok. 300 m od hotelu
• stopniowe wejście do morza

opIs
•  restauracja główna, 7 restauracji 

tematycznych na terenie madinat 
makadi - płatne

• Lobby
• 2 bary
•  2 baseny (1 podgrzewany zimą)
•  dla dzieci: brodzik ze 

zjeżdżalniami, plac zabaw, 
miniklub, minidyskoteka

•  aquapark w hotelu jaz aquaviva 
- bezpłatny

• dyskoteka
• salon kosmetyczny - płatny
• Bankomat
•  wypożyczalnia samochodów - 

płatna
• apteka - płatna
• pralnia - płatna
•  Lekarz (na telefon) - płatny

• sklepy
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi z ograniczoną prędkością 

128 kB - bezpłatne
•  wi-fi o szybszej prędkości - 

płatne

zakwatErowanIE
pokój superior ok. 33 m2

•  klimatyzacja indywidualnie 
sterowana

•  łazienka z wanną lub 
prysznicem, suszarka do włosów

• tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
• minibar - płatny
• zestaw do kawy/herbaty
•  Balkon lub taras
pokój Family ok. 43 m2

• Bardziej przestronny 

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: aerobik, bilard, 

squash, boccia, minipiłka 
nożna, piłka wodna, rzutki, tenis 
stołowy, miniklub dla dzieci, 

dzienne i wieczorne animacje, 
kort tenisowy (oświetlenie - 
płatne), minidyskoteka, plac 
zabaw, nieograniczony wstęp do 
aquaparku znajdującego się przy  
hotelu jaz aquaviva

•  odpłatnie: siłownia, sauna, 
centrum nurkowe

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, 
popołudniowe przekąski 
i lody. Napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |    

www.jazhotels.com

lokalIzacJa
•  ok. 35 km od centrum Hurghady
• port lotniczy Hurghada ok. 30 km

plaża
• duża, prywatna, piaszczysta 
• Bezpośrednio przy hotelu
•  rafa koralowa, możliwość 

snurkowania i nurkowania
•  ręczniki, leżaki i parasole - 

bezpłatne

opIs
•  recepcja
•  7 restauracji a’la carte na terenie 

madinat makadi
•  2 baseny (1 podgrzewany zimą)
• aquapark - bezpłatny
• centrum spa - płatne
• apteka, sklepy - płatne
• Bankomat
•  wypożyczalnia samochodów - 

płatna
•  udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
z nieograniczonym dostępem 
i w pokojach dla 2 urządzeń 
z ograniczoną prędkością 256 kB 
na pobyt - bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój superior ok. 38 m2

•  klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• telewizor Lcd z tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
•  zestaw do kawy/herbaty  

oraz woda uzupełniana codziennie
•  Balkon lub taras z dużym 

panoramicznym oknem
pokój superior Family ok. 43 m²
•  Bardziej przestronny, dostawka 

dla osoby dorosłej max 180 cm 
wzrostu

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

piłkarzyki, tenis stołowy, rzutki, 
bilard, klub dla dzieci, plac zabaw, 

pokój dla dzieci ze sprzętem 
wideo

•  odpłatnie: golf (pole golfowe 
otoczone przez laguny), sporty 
wodne na plaży, korty tenisowe 
(czynne nocą), jazda konna i na 
wielbłądach, centrum nurkowe

wyżywIEnIE
•	  all Inclusive: śniadanie, 

późne śniadanie, obiad, 
kolacja serwowane w formie 
bufetu. przekąski między 
posiłkami, desery, lody. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00.  
7 restauracji a’la carte: raz na 
pobyt kolacja w jednej wybranej 
restauracji - bezpłatnie.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |    

www.jazhotels.com

•	Aquapark

•	Rafa koralowa

•	bogata oferta sportowa

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 3 lat
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 7 lat

•	Wysoki	standard	

•	Rafa	koralowa

•	Rewelacyjny	dla	rodzin	

dlaczego warto?

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 4,5 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 20 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

HurgHada  Hurghada

White Beach resort  ***** Albatros Citadel resort  *****

lokalIzacJa
• centrum Hurghady ok. 25 km
• port lotniczy Hurghada ok. 20 km

plaża
•  prywatna, piaszczysto-kamienista
• Bezpośrednio przy hotelu
• 2 zatoczki z rafą koralową
•  1 zatoczka z piaszczystym 

wejściem do morza
•  Leżaki, parasole i ręczniki - 

bezpłatne
• marina, bar

opIs
•  recepcja
•  6 restauracji (golden Booda - 

płatna)
•  10 barów (z shishą - płatny)
• kawiarnia
•  3 baseny zewnętrzne, basen 

dla dzieci (3 podgrzewane w 
sezonie zimowym), hydromasaż 
zewnętrzny

•  dla dzieci: basen, 2 place zabaw, 
program animacyjny, miniklub 
(4-12 lat), łóżeczko dla dziecka do 
2 lat, na zapytanie - bezpłatne

•  centrum spa, salon urody, fryzjer 
- płatne

• Bankomat
• pralnia, apteka, sklepy - płatne
• opieka medyczna - płatna
• oficjalna kategoria hotelu 5*
 
IntErnEt
•  wi-fi na terenie resortu - 

bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 57-64 m²
•  klimatyzacja 
•   łazienka z prysznicem, suszarka 

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

w wodę
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras
• widok na morze
pokój deluxe ok. 70 m²
•  sypialnia z częścią dzienną, 

łazienka 
pokój Family ok. 70 m² 
• 2 sypialnie, łazienka i garderoba

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: bogate animacje, 

siłownia, siatkówka plażowa, 
2 korty tenisowe, bilard, tenis 
stołowy, piłkarzyki, rzutki, 
boccia, waterpolo, aquaaerobik, 
gimnastyka

•  odpłatnie: play station, automaty 
do gier, sporty wodne na 
plaży, wycieczki łódką, bus do 
Hurghady

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad i 

kolacja w formie bufetu. wczesne 
śniadanie kontynentalne, późne 
śniadanie i kolacja. w ciągu dnia 
przekąski, lody i ciasta. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-00:00.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |   

www.pickalbatros.com

lokalIzacJa
•  centrum Hurghady ok. 14 km
• sklepy, restauracje i bary ok. 400 m
• port lotniczy Hurghada ok. 4,5 km

plaża
•  prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•  Leżaki, parasole i ręczniki - 

bezpłatne
• Bar - bezpłatny

opIs
• recepcja
•  5 restauracji i 7 barów (z shishą 

- płatny)
•  6 basenów, w tym 2 dla 

dorosłych (1 z sekcją 
hydromasażu) i 4 dla dzieci. 1 
basen dla dorosłych i 4 dla dzieci 
podgrzewane zimą 

•  dla dzieci: 16 zjeżdżalni, plac 
zabaw, program animacyjny, 
miniklub (4-12 lat), łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat, na zapytanie - 
bezpłatne

•  centrum spa - płatne
• salon urody, fryzjer - płatne

• sklepy, apteka, pralnia - płatne
• opieka medyczna - płatna
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi na terenie resortu oraz 

w pokojach - bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 40 m² 
•  klimatyzacja 
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon, czajnik
•  minibar - uzupełniany 

codziennie w wodę oraz napoje 
bezalkoholowe

• sejf - bezpłatny
•  Balkon lub taras
• widok na ogród/basen
pokój standard z widokiem na 
morze ok. 40 m²
Junior suite ok. 70 m²
• duża sypialnia z częścią dzienną
•  łazienka z kabiną prysznicową 

z hydromasażem

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: bogate animacje, 

siatkówka plażowa, kort 
wielofunkcyjny (sprzęt 
i oświetlenie - płatne), siłownia, 
tenis stołowy, minigolf, rzutki, 
boccia, waterpolo, aqaaerobik, 
gimnastyka

•  odpłatnie: bilard, sporty wodne 
na plaży, centrum nurkowe

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. 
wczesne śniadanie, późne 
śniadanie i kolacja. w ciagu dnia 
przekąski, lody i naleśniki. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |    

www.pickalbatros.com

sahl Hasheesh  HurgHada

•	Kompleks	basenów	

•	Atakcje	dla	dzieci	

•	Przyjazny	rodzinoma

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 7 lat
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Hotel Hotel

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 15 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 7 lat

•	Luksusowy	hotel

•	Piękna	plaża	

•	Program	sportowy	

dlaczego warto?

Hurghada  HurgHada

Albatros palace resort  *****

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 10 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

HurgHada  Hurghada

dana Beach resort   *****

lokalIzacJa
•  centrum Hurghady ok. 20 km
• port lotniczy Hurghada ok. 10 km

plaża
•  prywatna, piaszczysta
• Bezpośrednio przy hotelu
•  Leżaki i parasole na plaży - 

bezpłatne

opIs
•  recepcja
•  7 restauracji m.in.: włoska, 

azjatycka, meksykańska
• 8 barów, shisha corner - płatny
•  3 baseny ze słodką wodą dla 

dorosłych
• Basen dla dorosłych z jacuzzi
•  dla dzieci: basen ze słodką wodą, 

5 zjeżdżalni, plac zabaw
• centrum spa - płatne
• pralnia - płatna
•  apteka, lekarz - płatne
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi w lobby - bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 36 m2

•  klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon, czajnik
• minibar
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras
• widok na ogród
• łóżeczko dla dzieci na zapytanie 
- bezpłatne
 pokój  standard z widokiem na 
morze  
pokój standard Bunkbed ok. 36 m² 
• jeden większy pokój
• łóżko piętrowe dla dzieci

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: piłka wodna, aerobik, 

rzutki, boccia, siatkówka plażowa, 
boisko do piłki nożnej, tenis 
stołowy, minigolf oraz 2 korty 
tenisowe w Beach albatros 
resort (oświetlenie i sprzęt - 
płatne), siłownia, animacje

•  odpłatnie: bilard, pokój gier, 
centrum spa, masaże, sauna, 

jacuzzi, łaźnia parowa, łaźnia 
turecka, hamman, sporty wodne 
na plaży

wyżywIEnIE
•	  all Inclusive: śniadanie, 

obiad, kolacja, przekąski i lody 
w wybranych godz. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |   |   

www.pickalbatros.com

•	Zajeżdżalnie
•	Pyszna kuchnia
•	Rewelacyjny dla rodzin 

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

lokalIzacJa
•  centrum Hurghady ok. 20 km
•  Bus do centrum Hurghady - 

płatny
• port lotniczy Hurghada ok. 15 km

plaża
•  prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•  Leżaki, parasole i ręczniki - 

bezpłatne

opIs
• recepcja
•  6 restauracji w tym (restauracje: 

międzynarodowa, niemiecka, 
włoska, orientalna, azjatycka)

• 2 restauracje z przekąskami
•  10 barów, z shishą - płatny 
•  4 baseny (3 z wydzieloną częścią 

dla dzieci, podgrzewane zimą)
•  dla dzieci: basen zewnętrzny z 7 

zjeżdżalniami, basen wewnętrzny 
z 2 zjeżdżalniami, plac zabaw, 
animacje, miniklub (dzieci 4-12 
lat), łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
na zapytanie - bezpłatne

• dyskoteka

• Bankomat
• pralnia, sklepy - płatne
• Lekarz, apteka - płatne
• oficjalna kategoria hotelu 5*

IntErnEt
•  wi-fi na terenie resortu oraz 

w pokojach - bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 20-25 m² 
•  klimatyzacja 
•  łazienka z prysznicem, suszarka 

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

w wodę i napoje bezalkoholowe
• Balkon lub taras
• widok na ogród lub basen
pokój standard ok. 20-25 m² 
z widokiem na morze
pokój superior ok. 45 m²
• jeden większy pokój
• widok na ogród/ basen
pokój Family ok. 45 m²
• 2 sypialnie, łazienka 

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: program animacyny, 

2 boiska do siatkówki plażowej, 
1 kort wielofunkcyjny, 3 korty 
tenisowe (sprzęt i oświetlenie 
- płatne), rowery wodne, 
waterpolo, aquaaerobik, aerobik 
i gimnastyka, rzutki, tenis stołowy, 
boccia, minigolf, siłownia

•  odpłatnie: centrum spa, sporty 
wodne na plaży, centrum 
nurkowe, jazda konna, bilard, gry 
elektroniczne

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, wczesne/

późne śniadanie, obiad, kolacja, 
późne kolacja. przekąski, 
lody w ciągu dnia. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |   |    

www.pickalbatros.com

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 7 lat
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Hotel Hotel

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat

•	 Imponujący aquapark

•	Rewelacyjny	dla	rodzin

•	Bogata	oferta	sportowa

dlaczego warto?

•	Rewelacyjny	dla	rodzin	

•	Piękna	plaża

•	Aktywny	wypoczynek

dlaczego warto?

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 48 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

Hurghada  HurgHada

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 15 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

plAżA
ok. 900 m

Jungle Aqua park  ****

HurgHada  sagafa

Albatros Beach Club  *****

lokalIzacJa
•  safaga ok. 5 km, makadi Bay ok. 

15 km
• centrum Hurghady ok. 58 km
• port lotniczy Hurghada ok. 48 km

plaża
•  prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•  Leżaki, parasole i ręczniki - 

bezpłatne
• Bar - bezpłatny

opIs
• recepcja
• 3 restauracje, 8 barów
• 2 baseny dla dorosłych
•  dla dzieci: 3 baseny (2 z nich 

połączone z basenem dla 
dorosłych), plac zabaw, animacje, 
miniklub (4-12 lat)

•  centrum spa (masaże, jacuzzi, 
sauna, łaźnia parowa, łaźnia 
turecka, hamam), salon urody, 
fryzjer - płatne

• apteka, sklepy, pralnia - płatne
• opieka medyczna - płatna
• oficjalna kategoria hotelu 4*

IntErnEt
•  wi-fi na terenie hotelu - 

bezpłatne 

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 37 m2

•  klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon, czajnik
• minibar - uzupełniany codziennie 
w wodę
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras
• widok na basen
pokój standard z widokiem na 
morze
pokój deluxe z tarasem 
i widokiem na morze
pokój Family ok. 45 m²
•  jedna większa sypialnia
• taras, widok na basen
pokój Family  twobedrooms ok. 
70 m²
•  2 pokoje standard połączone 

drzwiami
• widok na basen lub morze
 

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, siatkówka plażowa, 
kort tenisowy (oświetlenie i sprzęt 
- płatne), tenis stołowy, siłownia, 
waterpolo, aquaaerobik, aerobic 
i gimnastyka, rzutki, boccia

•  odpłatnie: bilard, sporty wodne 
na plaży, centrum nurkowe

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. wczesne 
i póżne śniadanie, późne kolacja. 
w ciągu dnia przekąski i lody. 
Napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia 24h. 

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |   |  

www.pickalbatros.com

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

lokalIzacJa
•  centrum Hurghady ok. 22 km
• port lotniczy Hurghada ok. 15 km

plaża
• ok. 900 m  przy hotelu dana Beach 
•  Bus hotelowy na plażę - 

bezpłatny
•  Leżaki i parasole na plaży - 

bezpłatne

opIs
•  recepcja
•  7 restauracji
• 11 barów
•  21 basenów (także ze sztuczną 

falą), w tym 4 dla dzieci
•  Imponujący aquapark - 21 

zjeżdżalni dla dorosłych i 14 dla 
dzieci

•  dla dzieci: miniklub, plac zabaw, 
baseny

• sklepy - płatne
• Bankomat
• centrum spa - płatne
• opieka lekarska - płatna
• apteka - płatna
• oficjalna kategoria hotelu 4*

IntErnEt
•  wi-fi w lobby - bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój standard
•  klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon
• czajnik
• minibar
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras
pokój Family 
• jeden większy pokój

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: miniklub dla dzieci, 

plac zabaw, waterpolo, aquagym, 
aerobik, siatkówka plażowa, piłka 
nożna i golf, rzutki, boccia

•  odpłatnie: centrum nurkowania, 
sporty wodne, 2 korty tenisowe, 
bilard, pokój gier

wyżywIEnIE
•	  all Inclusive: śniadanie, 

obiad, kolacja, przekąski i lody 

w wybranych godz. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |   |   

www.pickalbatros.com
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Hotel

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 13 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

plAżA 
ok. 900 m

HurgHada  Hurghada

Alf leila Wa leila  ****

lokalIzacJa
• centrum Hurghady ok. 24 km
• port lotniczy Hurghada ok. 13 km

plaża
•   przy hotelu dana Beach, ok. 900 m 

od hotelu
•  Bus hotelowy na plażę - 

bezpłatny
•  Leżaki, parasole i ręczniki - 

bezpłatne
• Bar - bezpłatny

opIs
•   5 restauracji
• 10 barów, z sziszą - płatny
•  5 basenów zewnętrznych, 3 

z nich z wydzieloną częścią dla 
dzieci i 2 baseny dla dzieci 

•  dla dzieci: 6 zjeżdżalni (4-10 lat), 
plac zabaw, animacje, miniklub 
(4-12 lat), łóżeczko dla dziecka do 
2 lat na zapytanie - bezpłatne

•  centrum spa, salon urody, fryzjer 
- płatne

•  wstęp do hotelowego muzeum 
dziedzictwa egipskiego

• pralnia, sklepy - płatne

•  opieka medyczna, apteka - 
płatne

• oficjalna kategoria hotelu 4*

IntErnEt
•  wi-fi na terenie resortu 

i w pokojach - bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 32 m²
•  klimatyzacja 
•  łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon, czajnik
• minibar - uzupełniany w wodę
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras
• widok na basen lub ogród
pokój Family ok. 50 m²
•  1 większe pomieszczenie, 

część dla dzieci wydzielona 
przesuwnymi drzwiami

• widok na basen lub ogród

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: animacje, wstęp na 

alf Leila wa Leila fantasia show, 
siatkówka plażowa, boisko do 

piłki nożnej, kort wielofunkcyjny 
(sprzęt i oświetlenie - płatne), 
2 korty tenisowe (30 min 
dziennie - bezpłatne), tenis 
stołowy, minigolf, siłownia, 
waterpolo, aquaaerobik, aerobik 
i gimnastyka, rzutki, boccia, jazda 
konna (1 przejażdżka dziennie - 
bezpłatna)

•  odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, centrum nurkowe 
i sporty wodne na plaży 

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. późne 
śniadanie i kolacja. w ciągu dnia 
przekąski, lody i naleśniki. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00. kawa 
i herbata 24h.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |   

www.pickalbatros.com

•	Zjeżdżalnie

•	Duża	strefa	basenów	

•	Rewelacyjny	dla	rodzin	

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Bogate	all	inclusive	

•	Zjeżdżalnie

•	Rewelacyjny	dla	rodzin

dlaczego warto?

Hurghada  HurgHada

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 20 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

BezpośredNIo
przY plAżY

golden Beach resort  ****

lokalIzacJa
• centrum Hurghady ok. 15 km
• centrum el gouna ok. 10 km
• port lotniczy Hurghada ok. 20 km

plaża
•  piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu, pomost
• łagodne zejście do wody 
• Leżaki i parasole - bezpłatne
•  ręczniki plażowe - wymagany 

depozyt

opIs
• recepcja
•  7 restauracji, w tym 5 restauracji 

a’la carte - bezpłatnie
 9 barów (Vitamin i bar 
w dyskotece - płatne)

•  6 basenów, w tym basen 
relaksacyjny, tylko dla dorołych, 
brodzik oraz sztuczna rzeka 
łącząca 2 baseny

•  statek piracki (5 zjeżdżalni, w tym 
3 małe dla dzieci, sala strachów)

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

• kino

• spa, salon piękności - płatne
• pralnia, sklepy, lekarz - płatne
• oficjalna kategoria hotelu 4*

IntErnEt
•  wi-fi w lobby - bezpłatne

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 28 m²
•  klimatyzacja indywidualnie 

sterowana
•  łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszatrka do włosów
• tV-sat, telefon
•  minibar - płatny (woda 

bezpłatnie)
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras
• widok na ogród lub basen
pokój Family ok. 37 m² 
•  większa powierzchnia 
• Brak balkonu
• widok na góry lub okolicę
pokój Family ok. 55 m²
•  2 pokoje standard połączone 

drzwiami
• widok na ogród lub basen

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: siatkówka, tenis 

(oświetlenie i sprzęt - płatne), 
siłownia, piłka wodna, tenis 
stołowy, minigolf, aerobik, joga, 
animacje, wieczorne show

•  odpłatnie: spa, sauna, jacuzzi, 
łaźnia turecka, masaże, bilard, 
sporty wodne na plaży 

wyżywIEnIE
•	  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. przekąski 
w określonych godz. w barze 
przy plaży. 5 restauracji a’la 
carte - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. Napoje alkoholowe 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia do godz. 24:00. 
Napoje bezalkoholowe oraz 
przekąski w godz. nocnych. 
alkohole importowane - płatne. 

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |   |  

www.goldenbeachresort.net Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.plsprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl sprAWdŹ CENĘ NA sUNFUN.pl

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych
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Hotel

wycieczki  HurgHada

PODRóżuj I ODKRYWAj

mahmya

podczas tej podróży będziemy mogli cie-
szyć się snurkowaniem oraz pobytem na 
prywatnej plaży mahmya, która jest częścią 
parku Narodowego na wyspie giftun. rano 
wypłyniemy niewielką łodzią na wyspę, 
rejs trwa ok. 60 minut. Na miejscu można 
wypożyczyć bezpłatnie sprzęt i snurkować 
wśród raf koralowych. po powrocie lunch 
w lokalnej restauracji (napoje nie są wli-
czone w cenę). po południu zapraszamy 
na relaks, pływanie i nurkowanie, a około 
15.30 udamy się w drogę powrotną. 

luxor

wyjazd w godzinach porannych. w Lukso-
rze czeka nas zwiedzanie zespołu świątyń, 
gdzie centralne miejsce zajmuje najwięk-
sza na świecie świątynia boga amona-re 
z salą kolumnową w karnaku. potem lunch 
(napoje są dodatkowo płatne) w restauracji 
nad brzegiem Nilu. Następnie zobaczymy 
kolosy memnona, dolinę królów (wejście 
do grobowca tutanchamona jest płatne 
dodatkowo ok. 200 Le), a także świąty-
nię kobiety-faraona Hatshepsut. poznamy 
też techniki wyrobu papirusu i alabastro-
wych pamiątek. przyjazd do hotelu nastąpi 
w późnych godzinach nocnych.

kair - 1 dzień
wyjazd w  godzinach nocnych, przed 
nami ok. 490 km drogi. do kairu doje-
dziemy w godzinach porannych. w pro-
gramie zwiedzanie muzeum egipskiego 
(wejście do sali z mumiami jest dodatko-
wo płatne). Następnie obiad w restauracji 
- szwedzki stół (napoje płatne). kolejnym 
punktem wycieczki jest giza - 3 wiel-
kie piramidy faraonów: cheopsa, che-
frena i  mykerynosa, oraz największy 
posąg świata - sfinks. Następnie chwila 
w wytwórni esencji perfumeryjnych oraz 
papirusu. możliwość krótkiego relaksu 
podczas rejsu po Nilu (ok. 5$). powrót do 
hotelu w godzinach nocnych. wycieczka 
ta dostępna jest również drogą samolo-
tową, dodatkowo oferujemy też dwu-
dniową wycieczkę autokarową do kairu 
- ta opcja zawiera zakwaterowanie, wizy-
tę w cytadeli, meczecie alabastrowym 
i piramidy schodkowe w sakkarze.

sahara park

w  godzinach popołudniowych zapra-
szamy na wspaniałą przygodę - podróż 
jeepami w głąb pustyni. dojedziemy do  
wioski beduińskiej, gdzie zapoznamy 
się z ich codziennym życiem i tradycja-
mi, a nawet będziemy mieć możliwość 
przejażdżki na wielbłądzie lub quadem 
(dodatkowo płatne). Na miejscu może-
my też zobaczyć muzeum ceramiki oraz 
minizoo z ciekawymi okazami żyjącymi 
w terrarium. wieczór zakończy się ber-
beryjską kolacją ze specjalnym egipskim 
pokazem folklorystycznym, podczas 
którego można podziwiać fakira, taniec 
brzucha i występ derwisza.

Blue aquarium
rejs łodzią z obniżonym kadłubem, pod-
czas którego będziemy mogli podziwiać 
przepiękny podwodny świat morza czer-
wonego. 

pokaz delfinów
to niezapomniane widowisko polecamy 
szczególnie rodzinom z dziećmi. podczas 
ok. 45 min. pokazu możemy podziwiać: 
morsa, lwy morskie, foki i delfiny. możli-
we jest wykupienie zdjęcia lub filmu z del-
finami.

royal jacht
ekskluzywna wycieczka - rejs luksusowym 
jachtem. pierwszy postój - snurkowanie 
(sprzęt w cenie). w trakcie drugiego - nur-
kowanie z instruktorem. kolejny postój - 
łowienie ryb metodą „drop line”. Będzie-
my płynąć przez miejsce o nazwie fanos, 
gdzie istnieje możliwość zobaczenia delfi-
nów. finałem wycieczki będzie rejs łodzią 
z obniżonym kadłubem. Na jachcie oferu-
jemy 10-minutowy masaż oraz smaczny 
obiad z napojami w cenie.

łódź podwodna 
wspaniała wycieczka, która z pewnością 
zapadnie w pamięć, bowiem nie co dzień 
mamy możliwość podróżowania tego typu 
jednostką pływającą (zanurzającą się na ok. 
15 m). Na początku udamy się do miejsca, 
gdzie cumują okręty podwodne i wejdzie-
my na pokład łodzi. wycieczka trwa oko-
ło 3 godzin, z czego prawie godzinę spę-
dzimy pod wodą, eksplorując niesamowite 
morskie głębiny, podziwiając rafy koralowe 
i różnobarwne ryby. 

Opisy wycieczek mają charakter 
informacyjny i nie są wiążące.  
Więcej informacji na temat 

szczegółowych programów otrzymają 
Państwo na miejscu u rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl

wycieczki

zniżki do 35 % dla dorosłych

•	Blisko	centrum

•	Aquapark

•	Aktywny	wypoczynek

dlaczego warto?

wI-fI
BEzpłAtNE

port LotNIczy 
HUrgHAdA ok. 5 kM

wyżywIeNIe
All INClUsIVE 

plAżA
ok. 200 m

First Call
REZERWuj WCZEśNIEj I ZYSKAj:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat

HurgHada  Hurghada

sindbad Club Aqua Hotel & spa  ****

lokalIzacJa
• centrum Hurghady ok. 7 km
•  port lotniczy w Hurghadzie ok. 

5 km

plaża
•  piaszczysta, ok. 200 m od hotelu
• serwis plażowy - bezpłatny

opIs
• recepcja
• windy
•  restauracja główna oraz 2 

restauracje a’la carte (włoska 
i azjatycka) - bezpłatne, 
wymagana rezerwacja

•  5 barów - w określonych godz. 
w ramach all Inclusive

• Basen główny
•  3 zjeżdżalnie
•  12 zjeżdżalni na terenie sindbad 

aqua park
•  dla dzieci: brodzik, plac zabaw, 

miniklub 
• sejf w recepcji - bezpłatny
• pralnia, fryzjer - płatne
•  centrum spa - płatne
• salon piękności - płatny

•  opieka medyczna - na telefon, 
płatna

• sala konferencyjna - płatna
•  Na paterze 6 pokoi 

przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych - wymagana 
rezerwacja

• oficjalna kategoria hotelu to 4*

IntErnEt
• wi-fi w lobby - bezpłatne 

zakwatErowanIE
pokój standard ok. 27 m2

•  klimatyzacja
•  łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
•  minibar - uzupełniany w wodę
•  Nie wszystkie pokoje posiadają 

balkon lub taras
pokój Family one Bedroom ok. 
65 m² 
• 1 większy pokój
• 2 duże łóżka typu king size

sport I rozrywka
•  Bezpłatnie: piłka plażowa, tenis 

(oświetlenie - płatne), piłka 
nożna, siłownia, tenis stołowy, 
brodzik, plac zabaw, miniklub , 
program animacyjny, zjeżdżalnie, 
bilard

•  odpłatnie: windsurfing, kajaki, 
łaźnia turecka, centrum nurkowe, 
łódź podwodna 

wyżywIEnIE
•  all Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja, przekąski w ciągu dnia 
w wybranych barach. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-
24:00. restauracje a’la carte: 
włoska i azjatycka - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja.

maksymalnE oBłożEnIE

 |   |  

www.sindbadclub.com

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl
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Marsa Alam
marsa alam to kameralne miejsce wypoczynku dla tych, którzy nie 
mają ochoty na przepełnione hotele czy zatłoczone plaże. tutaj 
dzika fauna i flora morza czerwonego łączą się z historią sięga-
jącą głęboko w przeszłość. w marsa alam przeżyjesz prawdziwą 
nurkową przygodę, zrelaksujesz się na fantastycznych plażach 
i po prostu będziesz cieszyć się spokojną, słoneczną atmosferą. 

Marsa alam to jeden z naj-
bardzie j  atrakcy jnych 
regionów turystycznych 

na świecie. to prawdziwa oaza 
spokoju i  relaksu położona we 
wschodniej części egiptu. znaj-
dziemy tu piękne, naturalne kra-
jobrazy, urokliwe brzegi zatok 
z  lazurowym morzem i  hotele 
niczym pałace z opowieści z tysią-
ca i  jednej nocy. ze względu na 
swój niepowtarzalny urok i stabil-
ną pogodę, stanowi świetne miej-
sce do wypoczynku przez cały rok.  
w porównaniu z tętniącymi życiem 
Hurghadą czy sharm el sheikh, 
marsa alam jest dużo spokojniej-
szym regionem. w sezonie nie ma 
tu takich tłumów, a krajobraz jest 
bardziej dziewiczy. jego walorem 
jest przede wszystkim podwod-
ny świat, który przyciaga tu tury-
stów z całego świata. przepiękne 
rafy koralowe zachęcają do nur-
kowania. w głębiach morza czer-
wonego można podziwiać ogro-
dy koralowe, a  także prawdziwe 
bogactwo ryb, rekiny, żółwie czy 
delfiny. w tym celu warto udać się 
do jednego z unikalnych miejsc, 
które przedstawiamy dalej, choć 
nurkować można także przy wielu 
hotelach. większość z nich posiada 
pomosty, z których wchodzi się do 
wody po schodkach lub drabince. 

region marsa alam zapewnia per-
fekcyjne warunki także do wind-
surfingu, kitesurfingu czy snorke-
lingu. oferta sportów wodnych jest 
tu szeroka i kierowana do osób na 
różnym poziomie zaawansowania. 
Na tych, którzy szukają prawdziwe-
go relaksu i wypoczynku w słoń-
cu, czekają piękne plaże i  kom-
fortowe hotele. z  małej wioski 
rybackiej, której mieszkańcy trud-
nili się hodowlą zwierząt i wydo-
bywaniem kamieni szlachetnych, 
marsa alam stało się dynamicz-
nie rozwijającym się regionem, 
będącym alternatywą dla oddalo-
nej o ok. 270 km Hurghady. jego 
znaczenie wzrosło tuż po wybu-
dowaniu w  2001 r. międzynaro-
dowego portu lotniczego. wtedy 
to zaczęto budować luksusowe 
kurorty, które stopniowo otworzy-
ły bramy dla klientów poszukują-
cych nieznanych dotąd terenów 
nad morzem czerwonym. tutejsze 
hotele wyróżnia standard i wysoka 
jakość świadczonych usług. znaj-
dziemy w nich wszystko co nie-
zbędne do komfortowych wakacji: 
bary i restauracje serwujące pysz-
ną kuchnię w formule all inclusive, 
bogatą infrastrukturę rekreacyjną 
i sportową z basenami, zjeżdżal-
niami czy aquaparkami. dużym 
walorem są piękne, piaszczyste lub 

piaszczysto-żwirowe plaże. wej-
ście do morza często wychodzi 
bezpośrednio na rafy i kamieniste 
podłoże skalne, więc warto mieć 
ze sobą specjalne buty do wody.  
wypoczywając w  marsa alam 
warto przerwać jednak plażowa-
nie i  udać się nieco dalej niż do 
lokalnej restauracji czy baru. cały 
obszar jest doskonałą bazą wypa-
dową do odkrywania górnego 
egiptu - miejsca bogów, pięknych 
okolic w  dorzeczu Nilu i  niesa-
mowitych zabytków znajdujących 
się w pięknej scenerii świętej rze-
ki. dzięki wspaniałym zabytkom, 
takim jak świątynia w  Karnaku, 
Kolosy memnona i dolina Królów, 
luksor jest uważany za bezcenny 
skansen. 

Kurorty 

• El Quseir – miasteczko o  spo-
kojnej atmosferze, pełne lokalnych 
kawiarni, które znajdują się bez-
pośrednio przy plaży, gdzie moż-
na obejrzeć zachód słońca, czując 
zapach lokalnej kawy i herbaty mię-
towej. wcześniej był to ważny port, 
z którego muzułmańskie pielgrzym-
ki wypływały do świętego miasta - 
mekki. cały obszar charakteryzuje 
się podwodnymi ścianami skalny-
mi oraz ciekawą fauną, obfitującą 

Kult kota  
bogini
Koty były postrzegane  
w starożytnym egipcie jako 
wcielenie bogini Bastet, która 
była obrończynią ludzkości. 

opis destynacji  Marsa alaM

w piękne i barwne koralowce. do 
najbardziej znanych raf w tym miej-
scu należą elphinstone, abu dabbab 
oraz erg monika.

• Marsa Alam – ścisłe centrum 
miasteczka jest bardzo małe, two-
rzy je kilka niewielkich supermar-
ketów, kawiarnie, stacja benzyno-
wa i dworzec autobusowy. marsa 
alam należy jednak do najszybciej 
rozwijających się ośrodków tury-
stycznych w egipcie i  już dziś jest 
konkurentem Hurghady. 

• Port Ghalib – sztucznie stwo-
rzone miasteczko z  portem dla 
łodzi przewożących nurków i dla 
statków wycieczkowych. lokalne 
centrum handlowe posiada kawiar-
nie i restauracje, w których często 
gośćmi są turyści z wielu pobliskich 
hoteli. miasto stale się rozwija, aby 
zaspokoić potrzeby turystów, więc 
pojawiają się nowe centra handlo-
we, sportowe, kulturalne i  pola 
golfowe. miasto port ghalib jest 
idealnym miejscem wypoczynku 
dla tych, którzy już znają egipt, ale 
chcą doświadczyć czegoś innego 
niż pobyt w Hurghadzie czy sharm 
el sheikh. 

Morze czerwonesafaga

el Quseir

Madinat coraya
Port Ghalib

Marsa alam

Marsa alaM

rocky Island
zabargad

sataya
Dolphin reef

abu Galawa

shaab samadai

elphistone reef
abu Dabbab

Nurkowanie
region marsa alam 
cieszy się dużą popularnością ze 
względu na tropikalny klimat, dzięki 
któremu jest tu zawsze ciepło i sło-
necznie, a morze obfituje w boga-
tą faunę i florę. Niezrównaną zaletą 
tego malowniczego miejsca są rafy 
koralowe, czyste morze i tajemni-
cze wraki, które można oglądać 
podczas podwodnych wypraw. 

nAjbArdziEj MAlowniczE 
MiEjscA: 
•  Elphistone ree – leży 12 km od 

abu dabbab. średnia głębokość 
wynosi około 20 m, można tu 
dotrzeć łodzią i snurkować. w naj-
głębszym miejscu, według miej-
scowej legendy, znajduje się sar-
kofag nieznanego faraona. 

•  brothers island – jedno z najpięk-
niejszych miejsc do nurkowania, 
odpowiednie dla zaawansowa-
nych i doświadczonych nurków, 
gdyż, zwłaszcza w sezonie letnim, 
jest tu dużo ryb i drapieżników. 

•  Abu dabbab – około 30 km 
na północ, na skraju 
obszaru hoteli marsa 
alam. rafy koralowe 

mają tu charakterystycz-
ny kształt podkowy i słyną 

z rzadkich dużych żółwi i diu-
goni.

•   daedelus reef – około 96 km od 
marsa alam. średnia głębokość 
wynosi około 25 m i jest ozna-
czona przez latarnię 
morską dla statków. 
miejsce to jest znane 
dzięki wielu rzadkim 
gatunkom ukwiałów. 

•  satayah – dolphin reef - 
średnia głębokość około 18 m, 
miejsce popularne dzięki delfi-
nom. 

•  Abu Galawa – wraki statków sta-
ły się tu domem dla lokalnej fau-
ny i fory.

•  zabargad – wyspa otoczona 
przez koralowce i kilka wraków. 
mówi się również, że była wyko-
rzystywana przez starożytnych 
egipcjan do przechowywania 
skarbów. 

•  shaab samadai – laguny utwo-
rzone przez rafy koralowe. 
jest to popularne 

miejsce, gdzie delfiny 
uczą swoje młode 
polować na ryby.

•  shaab sharm - tu 
można spotkać kilka 
gatunków rekinów. 
• ponadto rocky island i shaab 

Marsa Alam.
 lokalne centra nurkowe 
oferują m.in. nurkowa-
nie rozpoznawcze,  lek-
cje dla początkujących, 

a nawet dla zaawansowa-
nych nurków z możliwością otrzy-

mania certyfikatów. Kluby wypo-
życzają również sprzęt za opłatą. 
w egipcie pozwala się na maksymal-
ną możliwą głębokość nurkowania 
rekreacyjnego do 30 m. zabronio-
ne jest dotykanie skarbów pod-
wodnego świata oraz zabieranie ze 
sobą noży wodnych i harpunów. Na 
osoby, które nie przestrzegają zaka-
zu, czekają wysokie kary pieniężne.
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Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 6 lat

•	Aquapark	

•	Doskonały	serwis	

•	Nurkowanie

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 5 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe

BezpośredNIo
przy plAży

Marsa alaM  madinat coraya

Jaz solaya *****

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

 madinat coraya  Marsa alaM

junior suitEPoKój suPErior

loKAlizAcjA
•  w kompleksie madinat coraya
• port lotniczy marsa alam ok. 5 km 

PlAŻA
•  piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• rafa koralowa 
• leżaki i parasole - bezpłatne 
 
oPis
•  restauracja główna, 4 restauracje 

a’la carte w kompleksie 
hotelowym coraya - płatne, 
wymagana rezerwacja

• 6 barów, kafejka z sziszą - płatna
• 3 baseny (2 podgrzewane zimą)
•  dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•  aquapark (kilkanaście zjeżdżalni 

dla dzieci i dorosłych) 
w kompleksie coraya - bezpłatny

•  amfiteatr, dyskoteka - napoje 
płatne

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

intErnEt
•  wi-fi - limitowane, pierwsze 150 

mb na pokój/pobyt - bezpłatne 

zAKwAtErowAniE
Pokój superior ok. 34 m²
• Klimatyzacja
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat 
• sejf - bezpłatny
•  minibar - uzupełniany w butelkę 

wody codziennie; raz na pobyt 
napoje bezalkoholowe - 
bezpłatnie

• zestaw do kawy/herbaty
• Balkon lub taras
Pokój Family ok. 41 m²
•  2 pomieszczenia nieoddzielone 

drzwiami
•  dostawka dla os. dorosłej max. 

180 cm wzrostu

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: tenis ziemny 

(oświetlenie - płatne), siatkówka 
plażowa, siłownia, boccia, 

łucznictwo, ścieżka do biegania, 
tenis stołowy, bilard, wieczorny 
program rozrywkowy, miniklub 
(4-12 lat), plac zabaw

•  odpłatnie: masaże, centrum spa, 
salon piękności  

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. późne 
śniadanie, przekąski, ciasto i lody 
w wybranych godz. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-24:00. 
1 kolacja na pobyt w restauracji 
a’la carte - bezpłatna, wymagana 
rezerwacja. Bezpłatne wejście do 
dyskoteki w środy i niedziele.  

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |  

www.jazhotels.com

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl wyŁączNość 
sUn&FUn HolIDAys

sprAWDzonA
jaKość
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

VizuAlizAcE

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.plSzczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 6 lat

•	nowoczesny wystrój

•	nurkowanie

•	Wstęp	do	aquaparku

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 4 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe

BezpośredNIo
przy plAży

Jaz maraya resort *****

PoKój suPErior

loKAlizAcjA
• w kompleksie madinat coraya
•  shuttle bus do port ghalib - 

płatny
• port lotniczy marsa alam ok. 4 km

PlAŻA
•  piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
• rafa koralowa
• leżaki i parasole - bezpłatne
 
oPis
•  restauracja główna 
•  restauracja a’la carte na plaży - 

płatna, 4 a’la carte w kompleksie 
hotelowym coraya - płatne, 
wymagana rezerwacja 

•  2 baseny (podgrzewane zimą) 
•  2 brodziki (1 podgrzewany zimą) 
•  wstęp do aquaparku „aqua 

coraya”- bezpłatny 
•  Bar typu swim-up, bar na dachu 
•  Łóżeczko dziecięce na zapytanie 

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

intErnEt
• wi-fi limitowane - bezpłatne 

zAKwAtErowAniE
Pokój superior z widokiem na 
ogród ok. 42 m²
•  Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
•  zestaw do kawy/herbaty
•  minibar - płatny, woda bezpłatne 

uzupełniana codziennie
Pokój superior Family ok. 52 m²
•  2 pomieszczenia nieoddzielone 

drzwiami 
•  możliwość pokoi z widokiem na 

ogród, na basen lub na morze
Pokój deluxe Family ok. 63 m² 
•  2 pomieszczenia nieoddzielone 

drzwiami
•  możliwość pokoi z widokiem na 

ogród, na basen lub na morze

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: muzyka na żywo, 

wieczorne pokazy, tenis stołowy, 
siatkówka plażowa, boccia, rzutki, 
bilard, ścieżka do joggingu

•  odpłatnie: nurkowanie  

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. po 
południu lody i ciasta. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-24:00. 
restauracje a’la carte - włoska, 
orientalna, śródziemnomorska, 
azjatycka - płatne, 1 kolacja/ 
pobyt - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. Bezpłatne wejście do 
dyskoteki w środy i niedziele.  

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |   

www.jazhotels.com

madinat coraya  Marsa alaMsprAWDzonA
jaKość

•	Rewelacyjny	dla	rodzin	

•	Rafa	koralowa

•	Program	sportowy

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 5 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe 

BezpośredNIo
przy plAży

Jaz lamaya resort *****

loKAlizAcjA
•  w madinat coraya
• port lotniczy marsa alam ok. 5 km 

PlAŻA
•  piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• rafa koralowa
• leżaki i parasole - bezpłatne 
 
oPis
• recepcja 24h
•  restauracje główna, przy 

plaży i 3 a’la carte (włoska, 
orientalna, śródziemnomorska) 
w kompleksie hotelowym coraya

• 3 bary
•  4 baseny (3 podgrzewane zimą), 

brodzik
•  aquapark (31 zjeżdżalni dla dzieci 

i dorosłych) w kompleksie coraya 
• amfiteatr
• dyskoteka
• centrum spa - płatne
• lekarz, apteka, sklepy - płatne
• Bankomat
• oficjalna kategoria hotelu 5* 

intErnEt
•  wi-fi w lobby i w pokojach, limit 

do 150 mB - bezpłatne 

zAKwAtErowAniE
Pokój superior ok. 37 m²
• Klimatyzacja
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

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

w butelkę wody, pozostałe 
produkty - płatne

• zestaw do kawy/herbaty
• Balkon lub taras
• detektor dymu
• pokój z widokiem na basen
Pokój Family ok. 45 m²
•  większa powierzchnia niż 

w pokoju superior
Pokój deluxe Family ok. 45 m²
• 2 pokoje oddzielone drzwiami

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, boccia, 

joga, aerobik, siatkówka, piłka 

nożna, łucznictwo, bilard, tenis 
ziemny (oświetlenie - płatne), 
plac zabaw i kidsclub dla dzieci, 
siłownia, animacje, korzystanie 
z aquaparku

•  odpłatnie: squash, nurkowanie, 
sporty wodne, masaże, zabiegi 
w spa  

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja, 
przekąski i lody w określonych 
godz. 1 kolacja/ pobyt 
w restauracji a’la carte (włoskiej 
albo orientalnej) - bezpłatna, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-24:00. 
Importowane alkohole - płatne. 

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |  

www.jazhotels.com

PoKój suPErior

Marsa alaM  madinat coraya

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

sprAWDzonA
jaKość

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 6 lat

•	Wstęp	do	aquaparku	

•	rafa koralowa 

•	Doskonała	kuchnia	

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 5 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe

plAżA 
oK. 400 m

Jaz Dar el madina *****

PoKój suPErior

madinat coraya  Marsa alaM

loKAlizAcjA
•  w madinat coraya
• port lotniczy marsa alam ok. 5 km 

PlAŻA
•  piaszczysta, ok. 400 m od hotelu
• leżaki i parasole - bezpłatne 
• rafa koralowa
 
oPis
• recepcja 24h
•  restauracja główna oraz 3 

restauracje a’la carte sofra, 
Ninò s i momo

• 3 bary, kafejka z sziszą - płatna
•  aquapark (27 zjeżdżalni dla dzieci 

i dorosłych) w kompleksie coraya 
nieopodal hotelu - bezpłatny

•  2 baseny (podgrzewane zimą)
• dla dzieci: miniklub, plac zabaw
•  amfiteatr
•  dyskoteka - wstęp w środy 

i niedziele - bezpłatny 
• Bankomat 
• salon piękności, fryzjer - płatne 
• lekarz, apteka - płatne 
• sklepy - płatne 
• oficjalna kategoria hotelu 4* 

intErnEt
•  wi-fi pierwsze 150 mB na pokój/

pobyt - bezpłatne 

zAKwAtErowAniE
Pokój superior ok. 34 m²
•  Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  Łazienka, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
•  minibar - uzupełniany w butelkę 

wody codziennie, reszta napojów 
- płatna

• zestaw do kawy/herbaty
• Balkon lub taras
• widok na ogród
Pokój superior z widokiem na basen
Pokój Family ok. 44 m²
•  2 pomieszczenia nieoddzielone 

drzwiami
Pokój Family z widokiem na basen

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: siłownia, tenis ziemny 

(oświetnienie - płatne), ścieżka 
do biegania, tenis stołowy, rzutki, 
łucznictwo, boccia, program 

animacyjny, multiboisko, a dla 
dzieci plac zabaw i miniklub 

•  odpłatnie: centrum spa, masaże, 
sauna, jacuzzi, centrum nurkowe, 
sporty wodne  

wYŻYwiEniE
•	  All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja, przekąski w określonych 
godz. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
09:00-24:00. 3 restauracje 
a’la carte (orientalna. włoska, 
azjatycka): raz na pobyt kolacja 
w wybranej z nich - bezpłatna, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
importowane - płatne.  

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |  

www.jazhotels.com

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 6 lat

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

•	Rafa	koralowa

•	Wstęp	do	aquaparku	

•	Bogata	oferta	sportowa

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 5 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe 

BezpośredNIo
przy plAży

Jaz Grand marsa *****

PoKój suPErior

Marsa alaM  marsa alam

loKAlizAcjA
•  miasto el Quseir ok. 70 km
•  port lotniczy marsa alam ok. 5 km

PlAŻA
•  prywatna, bezpośrednio przy 

hotelu
•  leżaki, parasole i ręczniki 

plażowe - bezpłatne 
• rafa koralowa
 
oPis
•  restauracja główna, 2 a’la carte 

- płatne 
•  4 bary: przy basenie typu swim-

up, na plaży, 2 lobby bary (1 płatny)
•  3 baseny - w tym 1 dla dzieci i 

brodzik
•  Udogodnienia dla 

niepełnosprawnych - na 
zapytanie

•  Łóżeczko dla dziecka na 
zapytanie - bezpłatnie

• Bankomat
• oficjalna kategoria hotelu 5* 
 
intErnEt
•  wi-fi limitowane, w recepcji  

- bezpłatne
•  wi-fi limitowane, w pokojach - 

płatne 

zAKwAtErowAniE
Pokój superior ok. 36 m²
•  Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  Łazienka z prysznicem lub 

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

w butelkę wody, raz na pobyt 
butelka wody - bezpłatnie

• zestaw do kawy/herbaty
• Balkon lub taras
Pokój superior z widokiem na 
morze 
Pokój Family ok. 45 m²
•  widok na ogród
•  możliwość 4 osób (2+2, 3+1), 

dostawka dla os. dorosłej max. 
180 cm wzrostu

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: animacje, waterpolo, 

aerobik i gimnastyka w wodzie, 

lekcje tańca, rzutki, kule, siłownia, 
sauna, tenis stołowy, bilard, 
miniklub, minidyskoteka, plac 
zabaw. aqua park w coraya - 
wymagana rezerwacja w recepcji 
hotelu 

•  odpłatnie: masaże, kort tenisowy, 
centrum nurkowe  

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja. 
przekąski i lody w wybranych 
godz. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-24:00. szisza (18:00-24:00) 
i napoje w butelkach - płatne, 
restauracje a’la carte - 1 kolacja 
na pobyt w wybranej restauracji 
- bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. 

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |  

www.jazhotels.com

sprAWDzonA
jaKość

zniżki do 35 % dla dorosłych

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.plsprAWDzonA
jaKość
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłychzniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 6 lat

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 12 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe 

BezpośredNIo
przy plAży

•	Wysoki	standard

•	Rafa	koralowa

•	Przyjazny	dla	rodzin

dlaczego warto?

Marsa alaM  marsa alam

Iberotel Costa mares *****

sprAWDzonA
jaKość

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

loKAlizAcjA
•  centrum miasta ok. 10 km
•  port lotniczy marsa alam ok. 12 

km

PlAŻA
•  piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• leżaki i parasole - bezpłatne
• ręczniki plażowe - bezpłatne
• restauracja na plaży - płatna
 
oPis
•   recepcja
•  2 restauracje: główna, na plaży 

- płatna
• 1 bar
• 2 baseny (1 podgrzewany zimą)
• dla dzieci: miniklub, brodzik
• strefa spa - płatna
• salon piękności - płatny
• Kantor
• lekarz na telefon - płatny
•  Bus hotelowy do centrum miasta 

- płatny
•  wypożyczalnia samochodów - 

płatna
• oficjalna kategoria hotelu 5* 

intErnEt
•  wi-fi limitowany - bezpłatne 

zAKwAtErowAniE
Pokój superior ok. 37 m²
•  Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon 
• sejf - bezpłatny
•  minibar - płatny
•  Łóżeczko dziecięce na życzenie 

- bezpłatne
• zestaw do kawy/herbaty
•  pokój superior z widokiem na 

ogród lub na zatokę 
•  pokój superior z widokiem na 

basen i na morze 
Pokój deluxe Family ok. 45 m² 
•  2 pomieszczenia - oddzielna 

sypialnia
•  pokój deluxe family z widokiem 

na zatokę 
•  pokój deluxe family z widokiem 

na basen i na morze 

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: aerobik, tenis 

stołowy, piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka plażowa, 
boccia, rzutki, joga, siłownia

•  odpłatnie: bilard, centrum spa, 
sporty wodne na plaży, centrum 
nurkowe  

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w ciągu dnia 
w barze przy basenie. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia. 
alkohole importowane - płatne. 

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |  

www.jazhotels.com

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.plSzczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

 marsa alam  Marsa alaM

•	Rafa	koralowa

•	Malownicze	położenie

•	Program	sportowy	

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
85 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe 

BezpośredNIo
przy plAży

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 7 lat

Fantazia resort rmF *****

loKAlizAcjA
• centrum marsa alam ok. 24 km
•  port lotniczy marsa alam ok. 85 km

PlAŻA
•  szeroka, piaszczysta o długości 

ok. 600 m, bezpośrednio przy 
hotelu

•  leżaki, parasole i ręczniki - 
bezpłatne

•  wejście do morza żwirowe /
koralowe - zalecane obuwie

• pomost

oPis
•  restauracja główna, restauracja 

a’la carte na plaży z owocami 
morza - płatna

• 5 barów, w tym na plaży 
• Kafejka z sziszą - płatna
• 2 baseny (1 podgrzewany zimą)
•  dla dzieci: brodzik (podgrzewany 

zimą), miniklub, plac zabaw
• dyskoteka - wstęp bezpłatny
•  centrum spa - płatne
• lekarz, pralnia, sklepy - płatne
część deluxe
•  Nowa dla gości z pokoi deluxe

• Basen z jacuzzi
• oddzielna restauracja i bary 
•  oficjalna kategoria hotelu: 

w trakcie kategoryzacji

intErnEt
•  wi-fi w miejscach 

ogólnodostępnych - bezpłatne

zAKwAtErowAniE
Pokój standard ok. 46 m² 
• Klimatyzacja
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon
•  sejf - bezpłatny
• minibar - płatny
• Balkon lub taras
• Boczny widok na morze
Pokój superior 
• Nowoczesne umeblowanie 
Pokój deluxe ok. 46 m²
• w części deluxe
• Nowoczesne meble i design
• zestw do kawy i herbaty
• minibar - uzupełniony w wodę
• widok na morze

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: animacje, siłownia 

(16+), siatkówka plażowa, boccia, 
miniboisko do piłki nożnej, tenis 
stołowy, plac zabaw, miniklub

•  odpłatnie: salon piękności, 
masaże, łaźnia parowa, jacuzzi, 
grota solna, centrum nurkowe, 
pokój gier, bilard, jazda konna i na 
wielbłądach 

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, obiad , 

kolacja w formie bufetu. w ciągu 
dnia przekąski. lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00. Napoje 
w dyskotece do 24:00 - 
bezpłatne. goście części deluxe 
- możliwość korzystania z barów 
i restauracji całego kompleksu.

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |    

www.fantaziamarsaalam.com

sprAWDzonA
jaKość

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl



7170 71sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  INformacje  |  ceNy  |  rozszerzoNa fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy Na  

Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 14 lat

•	Rafa	koralowa

•	Zjeżdżalnie	

•	Idealny	dla	rodzin

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 30 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe

BezpośredNIo
przy plAży

Marsa alaM  marsa alam

malikia Beach resort Abu Dabbab *****

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

 marsa alam  Marsa alaM

junior suitEPoKój suPErior

loKAlizAcjA
•  w zatoce abu dabbab
• centrum marsa alam ok. 34 km
•  port lotniczy marsa alam ok. 30 

km 

PlAŻA
•  piaszczysta, szeroka, 

bezpośrednio przy hotelu
• Łagodne zejście do morza
• piękna rafa koralowa
• serwis plażowy - bezpłatny 
 
oPis
•  restauracje: główna 

z panoramicznym widokiem, 
na plaży, a’la carte la luna - 
wymagana rezerwacja

•  Kilka barów m.in.: przy basenie, 
przy plaży

•  wielopoziomowy basen 
zewnętrzny (podgrzewany 
w sezonie zimowym)

•  dla dzieci: plac zabaw, miniklub, 
basen (podgrzewany zimą)

• 7 zjeżdżalni (w tym 4 dla dzieci)
• centrum spa - płatne
• pralnia, sklepy - płatne

• Bankomat
• opieka medyczna - płatna
• oficjalna kategoria hotelu 5* 

intErnEt
•  wi-fi w lobby - bezpłatne 

zAKwAtErowAniE
Pokój standard ok. 30 m²
• Klimatyzacja sterowana 
indywidualnie
• Łazienka z prysznicem lub 
wanną, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
• minibar - płatny
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras z widokiem na 
ogród, basen lub morze
Pokój Family ok. 40 m²
•  jeden większy pokój
•  pokój z widokiem na ogród lub 

basen

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

tenis stołowy, tenis ziemny 
(oświetlenie - płatne), rzutki, 
siłownia, program animacyjny

•  odpłatnie: centrum nurkowe, 
sporty wodne na plaży, bilard, 
sauna, masaże 

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, 

obiad, kolacja. przekąski i lody 
w wybranych godz. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-23:00. wino 
serwowane tylko podczas obiadu 
i kolacji.  

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |  

www.malikiaabudabbab.com

sprAWDzonA
jaKość

Hotel KlUBoWy
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłychzniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 14 lat

•	Nowoczesny	design	

•	Piękna	plaża

•	Pyszna	kuchnia

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 60 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe 

BezpośredNIo
przy plAży

Marsa alaM  marsa alam

novotel marsa Alam *****

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 50 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe

BezpośredNIo
przy plAży

•	Bogata	oferta	sportowa

•	Aquapark

•	Doskonały	dla	rodzin

dlaczego warto?

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 14 lat

el Quseir  Marsa alaM

Club Calimera Akassia swiss resort *****

loKAlizAcjA
•  miejscowość el Quseir ok. 27 km
• port lotniczy marsa alam ok. 50 km 

PlAŻA
•  piaszczysta o długości ok. 500 m, 

bezpośrednio przy hotelu
• rafa koralowa
• 2 pomosty
• serwis plażowy - bezpłatny
 
oPis
•  recepcja
•  restauracja główna, 3 restauracje 

a’la carte - płatne
• 3 bary, pub, orientalne namioty
•  7 basenów zewnętrznych 

(większość podgrzewanych 
zimą), w tym basen olimpijski 
oraz ze sztuczną falą

•  dla dzieci: 2 brodziki, plac zabaw, 
minikluby

• aquapark - 22 atrakcje 
•  apteka, lekarz - płatne
• salon piękności - płatny
• dyskoteka - napoje płatne
• oficjalna kategoria hotelu 5* 
 

intErnEt
•  wi-fi na terenie całego hotelu - 

bezpłatne
•  Korzystanie z komputera 

stacjonarnego - bezpłatne 

zAKwAtErowAniE
Pokój standard 
• Klimatyzacja
•  Łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
• minilodówka 
• zestaw do kawy/herbaty
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras
Pokój beach Front
• Blisko plaży
Pokój Family
•  dwa pomieszczenia

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: bilard (1h/pobyt), tenis 

ziemny (sprzęt i oświetlenie - 
płatne), boccia, łucznictwo, rzutki, 
waterpolo, siatkówka plażowa, 
boisko do piłki nożnej, animacje, 
miniklub (3-12 lat), klub dla 

nastolatków (12-16 lat), aquapark, 
siłownia 

•  odpłatnie: sauna, masaże, 
przejażdżki konne lub na 
wielbłądzie, quady, centrum 
nurkowe  

wYŻYwiEniE
•	  All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja. 
przekąski w formie bufetu, ciastka 
i lody. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00. 1 kolacja 
na pobyt w restauracji a’la 
carte „panorama” lub „castello” 
- bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. Napoje i posiłk 
w siostrzanym hotelu ltI akassia 
Beach - płatne.  

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |   |  

www.calimera.com
Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

loKAlizAcjA
• miejscowość el Quseir ok. 19 km
• Hurghada ok. 165 km
•  port lotniczy marsa alam ok. 60 km

PlAŻA
•  piaszczysta, szeroka, 

bezpośrednio przy hotelu
• leżaki i parasole - bezpłatne
• Bar - bezpłatny
• pomost

oPis
• recepcja
•  restauracja główna, restauracja 

włoska a’la carte 
• 3 bary, z sziszą - płatny
•  3 baseny (1 podgrzewany 

w sezonie zimowym)
•  dla dzieci: basen, animacje. 

miniklub (4-12 lat), plac zabaw, 
minidisco

• centrum spa - płatne
•  opieka medyczna, apteka - 

płatne
• Bankomat
• pralnia, sklepy - płatne
• oficjalna kategoria hotelu 5*

intErnEt
•  wi-fi na terenie resortu 

i w pokojach - bezpłatne
•  premium wi-fi - płatne (90 egp/

dzień/2 urządzenia)
• Kącik internetowy - płatny

zAKwAtErowAniE
Pokój superior ok. 36 m² 
• Klimatyzacja
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon
•  minibar - uzupełniany codziennie 

w wodę
• zestaw do kawy / herbaty
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras
• widok na ogród
Pokój superior sV ok. 36 m² 
z widokiem na morze
Pokój superior beachfront ok. 
36 m²
• w pierwszej linii brzegowej
Pokój Family sV ok. 72 m²
•  pokój dzienny i sypialnia 

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: animacje, siatkówka 

plażowa, aerobik, aquaaerobik, 
yoga, boisko wielofunkcyjne, 
siłownia

•  odpłatnie: sporty wodne na 
plaży, centrum nurkowe 

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski, ciasta, ciastka 
i lody w ciągu dnia. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-
24:00. Kolacja w restauracji a’la 
carte, raz na pobyt minimum 7 
nocy - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja.

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |    

www.novotel.com

sprAWDzonA
jaKość

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.plsprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłychzniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 14 lat

•	rafa koralowa 

•	Aquapark

•	Bogata	oferta	sportowa

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 60 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe 

BezpośredNIo
przy plAży

Marsa alaM  marsa alam

Albatros sea World  *****

loKAlizAcjA
• el Quseir ok. 20 km
• marsa alam ok. 110 km
•  port lotniczy marsa alam ok. 60 km

PlAŻA
•  piaszczysta o długości ok. 500 m, 

bezpośrednio przy hotelu
• Łagodne zejście do morza
•  rafa koralowa, zalecane obuwie 

ochronne
• pomost
• serwis plażowy - bezpłatny

oPis
• recepcja, bankomat
•  4 restauracje a’la carte: chińska, 

orientalna, włoska, niemiecka
•  Kilka barów m.in. przy plaży 

i basenie
•  17 basenów (w tym podgrzewane 

zimą)
•  dla dzieci: 5 basenów (2 ze 

zjeżdzalniami), miniklub, plac 
zabaw

•  aquapark - 4 zjeżdżalnie dla 
dorosłych i 5 dla dzieci

•  amfiteatr, pub/dyskoteka, napoje 

po 24:00 - płatne
• lekarz, fryzjer, pralnia - płatne
•  salon piękności - płatne
• apteka, sklepy - płatne
• oficjalna kategoria hotelu 5*

intErnEt
•  wi-fi w pokojach i w miejscach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zAKwAtErowAniE
Pokój standard ok. 47 m² 
• Klimatyzacja
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon
•  minibar codziennie uzupełniany 

w wodę i napoje bezalkoholowe
• sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras
Pokój Family ok. 70 m²
•  2 pomieszczenia oddzielone 

przesuwanymi drzwiami
• 2 balkony lub 2 tarasy
Pokój junior suite ok. 60 m²
•  przestronny pokój z częścią 

wypoczynkową

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: tenis ziemny 

(oświetlenie - płatne), minigolf, 
szachy, rzutki, boccia, waterpolo, 
aerobik, siatkówka plażowa, 
małe boisko do piłki nożnej, 
plac zabaw, miniklub (4-12 lat), 
aquapark, siłownia, animacje

•  odpłatnie: bilard, sauna, masaże, 
centrum nurkowe, sporty wodne 
na plaży, jazda konna 

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja 
i późne kolacja w formie bufetu. 
przekąski w food court. lody 
w godzinach 11:00-16:00. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00.

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |   |    

www.pickalbatros.com
Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 6 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe

BezpośredNIo
przy plAży

•	elegancki wystrój 

•	Piękne otoczenie

•	Bogate	all	inclusive

dlaczego warto?

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 14 lat

marsa alam  Marsa alaM

three Corners Fayrouz plaza *****

loKAlizAcjA
•  Blisko centrum port ghalib
•  port lotniczy marsa alam ok. 6 km 

PlAŻA
•  prywatna, bezpośrednio przy 

hotelu
• piaszczysta o dł. ok. 900 m
• pomost
• leżaki i parasole - bezpłatne  

oPis
•  recepcja
•  5 restauracji: główna, przy plaży, 

belgijska (zniżka ok. 30 le), 
orientalna i włoska

• 4 bary m.in. przy basenie i plaży
•  2 baseny dla dorosłych oraz 1 

basen dla dzieci (podgrzewane 
zimą)

•  dla dzieci: basen, miniklub, plac 
zabaw

• centrum spa - płatne
•  opieka medyczna - płatna
• apteka - płatne
• pralnia - płatna
• sklepy - płatne
• oficjalna kategoria hotelu 5* 

intErnEt
•  wi-fi limitowane w lobby i przy 

basenie - bezpłatne
•  Kawiarenka internetowa - płatna 

zAKwAtErowAniE
Pokój Premium ok. 28 m²
•  Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
• minibar - płatny
• Balkon lub taras
Pokój Grant ok. 32 m²
•  1 duży pokój przedzielony 

drzwiami przesuwnymi
• Na parterze w budynku głównym

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: rzutki, tenis stołowy, 

siłownia, piłka wodna, piłka 
plażowa, aerobik, program 
animacyjny, miniklub i plac zabaw 
dla dzieci

•  odpłatnie: sauna, jacuzzi oraz 
masaże, przejażdżki konne 

i na wielbłądzie, quady, bilard, 
wycieczki łodzią ze szklanym 
dnem, centrum nurkowe  

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja, przekąski w wybranych 
godz. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00. restauracje 
a’la carte: włoska i orientalna - 
bezpłatne, wymagana rezerwacja. 
soki ze świeżych owoców 
i napoje importowane - płatne.  

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |  

www.threecorners.com

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

sprAWDzonA
jaKość

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.plsprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych zniżki do 35 % dla dorosłych

•	Przyjazny dla rodzin 

•	Piękna	plaża	

•	Rafa	koralowa	

dlaczego warto?

wI-fI port lotNIczy 
110 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe 

BezpośredNIo
przy plAży

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 14 lat

Gorgonia Beach resort *****

Marsa alaM  marsa alam

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

madinat coraya  Marsa alaM

solymar reef marsa *****

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

loKAlizAcjA
• centrum marsa alam ok. 48 km
•  port lotniczy marsa alam ok.  

110 km

PlAŻA
•  szeroka, piaszczysta o długości 

ok. 800 m 
•  wejście do morza żwirowe 

miejscami z podłożem 
koralowym, zalecane obuwie

• pomost
• serwis plażowy - bezpłatny

oPis
•  recepcja 24H
• restauracja głowna i 2 a’la carte
• 7 barów, w tym płatna
• 3 baseny, w tym 1 dla dzieci
• dla dzieci: basen, miniklub
• dyskoteka
• pralnia - płatna
• apteka - płatna
• sklepy z pamiątkami -płatne
• Bankomat
• opieka medyczna - płatna
•  oficjalna kategoria hotelu 5*

intErnEt
•  wi-fi w miejscach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - płatne

zAKwAtErowAniE
Pokój standard  
• Klimatyzacja
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon
•  sejf - bezpłatny
• minibar - płatny
• Balkon lub taras
Pokój standard sea View 
• widok na morze

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatne: bogaty program 

animacyjny, siatkówka plażowa, 
tenis stołowy, boccia, miniklub, 
tenis ziemny (oświetlenie - 
płatne)

•  odpłatnie: salon piekności, 
masaże, łaźnia parowa, spa, 
centrum nurkowe, sporty wodne, 
pokój gier, bilard 

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. przekąski 
dostępne w wyznaczonych godz 
w hotelowych barach. Kolacja 
i w restauracji a la carte raz na 
pobyt - bepłatna, wymagana 
rezerwacja. lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
09:00-24:00.

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |    

www.gorgoniabeach.com

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 6 lat

•	rewelacyjny dla rodzin 

•	Wstęp	do	aquaparku

•	Program sportowy 

dlaczego warto?

wI-fI
BezpłAtne

port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 5 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe

BezpośredNIo
przy plAży 

loKAlizAcjA
• miasto el Quseir ok. 70 km
• port lotniczy marsa alam ok. 5 km

PlAŻA
•  prywatna, bezpośrednio przy 

hotelu
• leżaki i parasole - bezpłatne
 
oPis
•  recepcja
•  restauracja główna - śniadanie 

i kolacja, obiad w world snack bar 
przy plaży

• 4 bary, szisza - płatna
•  3 baseny (2 podgrzewane 

w sezonie zimowym)
•  dla dzieci: brodzik, plac zabaw 

dla dzieci, miniklub
•  wstęp do aquaparku madinet 

coraya (kilkanaście zjeżdżalni dla 
dzieci i dorosłych) w kompleksie 
coraya niedaleko hotelu - 
bezpłatny

• salon urody - płatny
•  opieka medyczna, sklepy - 

płatne 
• oficjalna kategoria hotelu 4* 

intErnEt
• wi-fi limitowane - bezpłatne 

zAKwAtErowAniE
Pokój standard ok. 25 m² 
•  Klimatyzacja 
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat, telefon
• sejf - bezpłatny
•  minibar - płatny
•  Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie
•  możliwość zakwaterowania 

maksymalnie 3 os.
• Balkon lub taras
• widok na ogród
Pokój z widokiem na basen 
Pokój z widokiem na morze 
Pokój Family ok. 30 m² 
•  dla rodzin 2+2 lub 3+1 
•  większa powierzchnia niż 

w pokoju standard

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: tenis ziemny 

(oświetlenie - płatne), siatkówka 
plażowa, siłownia, boccia, rzutki, 

tenis stołowy, bilard, wieczorny 
program rozrywkowy, miniklub 
(4-12 lat), plac zabaw

•  odpłatnie: masaże, centrum spa, 
salon piękności

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja. 
w ciągu dnia kawa, herbata, 
słodkości, lody, przekąski. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00. Napoje 
alkoholowe po godz.24.00 - 
płatne.  

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |   

www.jazhotels.com

sprAWDzonA
jaKość

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl
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Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 15 lat  
2. dziecko do 15 lat

•	Klimatyczne	wnętrza

•	Kameralna atmosfera

•	nurkowanie i windsurfing

dlaczego warto?

wI-fI port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 115 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe

BezpośredNIo
przy plAży

Marsa alaM  marsa alam

shams Alam Beach resort ****

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

 marsa alam  Marsa alaM

junior suitEPoKój suPErior

loKAlizAcjA
•  w sercu parku wadi gemal
• marsa alam ok. 50 km
•  port lotniczy marsa alam  

ok. 115 km 

PlAŻA
•  piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• długa na ok. 900 m
• serwis plażowy - bezpłatny  

oPis
• recepcja
• 2 restauracje
• Bar na plaży, coffee shop
• Basen zewnętrzny
• dla dzieci: brodzik, plac zabaw
• szisza - płatna
• centrum spa - płatne
•  opieka lekarska - płatna
• sklepy - płatne 
• oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
intErnEt
• wi-fi w lobby - płatne
• Kawiarenka internetowa - płatna 

zAKwAtErowAniE
Pokój standard
•  Klimatyzacja
• Łazienka z wanną
• suszarka do włosów na zapytanie
• tV-sat
• telefon
• minibar - płatny
• Balkon lub taras
•  z widokiem na morze, basen lub 

ogród 
Pokój superior
•  pokoje po renowacji
Pokój Family
•  2 pomieszczenia - pokoje 

połączone drzwiami

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

tenis stołowy, piłka nożna, plac 
zabaw, siłownia, rzutki

•  odpłatnie: masaże, sauna, 
jazda konna, bilard, squash, 
centrum nurkowe, motorowe 
sporty wodne na plaży, centrum 
windsurfingu

 

wYŻYwiEniE
•  All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. 
przekąski w wyznaczonych 
godz. w hotelowych barach. 
Kawa, herbata, ciasta, lody. 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-24:00. 

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |  

www.shamshotels.com 

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl wyŁączNość 
sUn&FUn HolIDAys

sprAWDzonA
jaKość
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Hotel Hotel

zniżki do 35 % dla dorosłychzniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 14 lat

loKAlizAcjA
•  el Quseir ok. 20 km
•  port lotniczy marsa alam ok. 40 km 

PlAŻA
•  piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• leżaki i parasole - bezpłatne
• rafa koralowa
 
oPis
• recepcja
•  restauracja główna - śniadanie 

oraz kolacja, restauracja el 
fayrouz Beach grill przy plaży - 
obiad i pizza

•  3 restauracje a’la carte: włoska, 
meksykańska i rybna 

• 3 bary
•  3 baseny (podgrzewane zimą)
• zjeżdżalnia
•  dla dzieci: brodzik, plac zabaw, 

miniklub
• szisza - płatna
• sejf
• dyskoteka
• salon urody - płatny
• opieka medyczna - płatna

• oficjalna kategoria hotelu 4* 

intErnEt
• wi-fi w lobby - płatne
• Kawiarenka internetowa - płatna 

zAKwAtErowAniE
Pokój standard ok. 25 m²
• Bungalow z klimatyzacją
•  Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
• tV-sat
• mała lodówka
• sejf - bezpłatny 
• Balkon lub taras
Pokój superior ok. 30-33 m² 
•  w budynku głównym 

Pokój Family ok. 43 m²
•  dwie sypialnie

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, 

siatkówka plażowa, rzutki, 
siłownia, aerobik, dzienny 
i wieczorny program animacyjny, 
miniklub

•  odpłatnie: centrum nurkowe, 
bilard, sauna, masaże 

wYŻYwiEniE
•	  All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja i przekąski. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-24:00. 
espresso, napoje importowane, 
świeżo wyciskane soki oraz 
lody - płatne. 1 kolacja na 
pobyt w wybranej restautacji 
a’la carte meksykańskiej lub 
włoskiej - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. restauracja rybna - 
płatna.  

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |   

www.utopiabeachclub.com

•	Przyjazny	dla	rodzin

•	Piękna	plaża

•	Rafa	koralowa

dlaczego warto?

wI-fI port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 40 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe

BezpośredNIo
przy plAży

el Quseir  Marsa alaM

Utopia Beach Club ****

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat  
2. dziecko do 14 lat

•	Piękna	plaża

•	Sporty	wodne

•	Przyjazny	dla	rodzin

dlaczego warto?

wI-fI port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 40 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe 

plAżA 
oK. 50 m

Marsa alaM  el Quseir

pensée royal Garden ****

loKAlizAcjA
• el Quseir ok. 20 km
•  port lotniczy marsa alam ok. 40 km

PlAŻA
•  prywatna, piaszczysta ok. 50 m
• rafa koralowa
• zalecane obuwie ochronne
• leżaki i parasole - bezpłatne

oPis
• recepcja
•  2 restauracje 
• 4 bary
•  3 baseny (1 podgrzewany zimą)
•  dla dzieci: basen, miniklub, plac 

zabaw
• amfiteatr
•  Łóżeczko dla dzieci na zapytanie 

- bezpłatne
• opiekunka na zapytanie - płatna 
• pralnia - płatna
• sklepy z pamiątkami 
•  centrum spa - płatne
• sala konferencyjna - płatna
•  wypożyczalnia samochodów - 

płatna 
• oficjalna kategoria hotelu 4*

intErnEt
• wi-fi - płatne

zAKwAtErowAniE
Pokój superior ok. 36 m² 
• w budynku głównym
• Klimatyzacja
•  Łazienka, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
•  minibar - butelka wody po 

przyjeździe, pozostałe napoje - 
płatne 

•  zestaw do kawy/herbaty
• Balkon lub taras
Pokój Family 
•  2 sypialnie 

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: tenis, bilard, siłownia, 

siatkówka, piłka nożna, tenis 
stołowy, plac zabaw, miniklub, 
dzienny i wieczorny program 
animacyjny

•   odpłatnie: centrum spa, masaże, 
jacuzzi, łaźnia parowa, sauna, 
jazda konna i na wielbłądzie, 
centrum nurkowe

wYŻYwiEniE
•	  All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w ciągu dnia. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-23:00. piwo 
w godz. 11:30-23:00, lokalne 
wino podczas obiadu i kolacji. 

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |   |   

www.penseeroyalgarden.com

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

sprAWDzonA
jaKość
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Hotel Hotel

Zniżki do 35 % dla dorosłychzniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
rezerwUJ wczeŚnIeJ I zYsKaJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 15 lat  
2. dziecko do 15 lat

•	Piękna	zatoka

•	Bogate	animacje

•	Duże	pokoje	rodzinne

dlaczego warto?

wI-fI port lotNIczy 
mArsA AlAm oK. 45 Km

wyżywIeNIe
All InClUsIVe 

plAżA 
oK. 200 m

Marsa alaM  marsa alam

Aurora Bay resort marsa Alam *****

loKAlizAcjA
• Na południu marsa alam
•  w pobliżu ważne punkty 

nurkowe
•  port lotniczy marsa alam ok. 45 km

PlAŻA
• rafa koralowa 
• prywatna, ok. 200 m od hotelu
• przejście przez ulicę
• leżaki i parasole - bezpłatne

oPis
• recepcja
•  restauracja główna i 2 

restauracje a‘la carte - płatne
• 4 bary
•  4 baseny (1 podgrzewany zimą)
•  dla dzieci: brodzik, miniklub, 

animacje
• sklepy - płatne 
•  zabiegi kosmetyczne, masaże, 

łaźnia parowa - płatne
• oficjalna kategoria hotelu 4*

intErnEt
• wi-fi - płatne
• Kafejka internetowa - płatna

zAKwAtErowAniE
Pokój classic ok. 25 m² 
• Klimatyzacja
•  Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• tV-sat, telefon
• minilodówka
•  2 pokoje classic współdzielą 

salon z aneksem kuchennym 
oraz balkon

Pokój superior ok. 75 m²
•  sypialnia i pokój dzienny 
• Balkon francuski lub taras 
•  z widokiem na ogród lub 

z widokiem na basen/morze 
Pokój Family ok. 120 m²
•  2 pomieszczenia - 2 pokoje 

classic i salon
• aneks kuchenny
• Balkon lub taras
• z widokiem na ogród
• z widokiem na basen/morze 

sPort i rozrYwKA
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, 

siatkówka plażowa, koszykówka, 
piłka nożna, miniklub, rzutki, 
wieczorami w amfiteatrze 

tematyczne show, bardzo dobrze 
wyszkolona ekipa animacyjna - 
w ciągu dnia gry i zabawy

•   odpłatnie: siłownia, bilard, 
cymbergaj, masaże, centrum 
nurkowe

wYŻYwiEniE
•	  All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja i przekąski w określonych 
godzinach. 2 restauracje a‘la carte 
- libańska oraz z owocami morza 
- płatne, wymagana rezerwacja. 
lody dla dzieci - płatne. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-23:00.

MAKsYMAlnE obŁoŻEniE

 |   |   |    

www.aurorahospitality.com

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

wycieczki  Marsa alaM

wycieczki

Asuan
Nad ranem wyjedziemy na południe, gdzie 
zobaczymy jedną z najlepiej zachowanych 
świątyń w edfu - świątynię Horusa. po zwie-
dzaniu przewidziany jest obiad (napoje są 
dodatkowo płatne). Kolejnym punktem 
wycieczki będzie słynna wielka tama asu-
ańska, następnie popłyniemy na wyspę file, 
gdzie znajduje się świątynia bogini Izydy. 
powrót do hoteli nastąpi w późnych godzi-
nach wieczornych.

luksor
o poranku wyjedziemy do luksoru, który 
znajduje się w odległości ok. 320 km (po 
drodze planowana jest 30 min. przerwa). 
w luksorze czeka nas zwiedzanie zespo-
łu świątyń, gdzie centralne miejsce zajmu-
je największa na świecie świątynia z salą 
kolumnową, poświęcona bogu amono-
wi - re w Karnaku. Następnie zapraszamy 
na obiad (napoje są dodatkowo płatne), 
w restauracji nad brzegiem Nilu. Kolejny-
mi punktami wycieczki są: Kolosy mem-
nona, dolina Królów (wejście do grobow-
ca tutanchamona jest płatne dodatkowo 
ok. 100 le), a  także świątynia wspania-
łej kobiety-faraona Hatshepsut. pozna-

my też techniki wyrobu papirusu i  ala-
bastrowych pamiątek. powrót do hoteli 
nastąpi w późnych godzinach nocnych. 

Abu dabbab - snurkowanie
półdniowa wycieczka na snurkowanie 
z brzegu. okolica znana jest z występo-
wania rzadkich gatunków dużych żółwi, 
a także diugoni (zwanych także krowami 
morskimi). cena obejmuje transfer, gorące 
napoje i wodę mineralną.

ViP sun & Fun 
wyprawa statkiem z portu ghalib. w pro-
gramie jest dwukrotne snurkowanie oraz 
jedno intro na najpiękniejszej rafie koralo-
wej znanej z występowania żadkich gatun-
ków żółwi oraz diugoni - zwanych krowa-
mi morskimi. Istnieje również szansa, że 
zobaczymy delfiny. transport, obiad, napo-
je bezalkoholowe oraz sprzęt do snurko-
wania i nurkowania są w cenie. 

super safari
półdniowa wycieczka rozpoczyna się po 
południu jazdą jeepami na pustynię. Na 
miejscu czekają na nas przekąski i prze-

jażdżka na wielbłądzie, można też zapalić 
tradycyjną arabską fajkę wodną - sziszę. 
Następnie zwiedzimy beduińską wioskę, 
gdzie poznamy miejscowe zwyczaje. 
dla chętnych - przejażdżka quadem. po 
zachodzie słońca udamy się na beduińską 
kolację przyrządzoną na ruszcie oraz na 
ciekawe orientalne show. Będziemy mieli 
niezapomnianą okazję podziwiania tańca 
wirującego derwisza, arabskiego folkloru 
oraz sztuczek fakira.

nefertari 
romantyczna wycieczka morska podczas 
zachodu słońca. popołudniowa wyprawa 
piękną łodzią w stylu faraońskim z 3 pokła-
dami i obniżonym kadłubem. planowany 
jest postój i  podziwianie raf pięknego, 
podwodnego świata. Kolacja z owocami 
morza, a następnie niesamowity pokaz na 
statku zwany galabiya party. pod koniec 
wycieczki będzie czas na zakupy w port 
ghalib, wieczorem powrót do hoteli. 

PoDrÓŻUJ I oDKrYwaJ

Opisy	wycieczek	mają	charakter	
informacyjny	i	nie	są	wiążące.	
więcej informacji na temat 

szczegółowych	programów	otrzymają	
Państwo	na	miejscu	u	rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl

sprAWDŹ CenĘ nA sUnFUn.pl



Djerba 120

Tunezja kontynentalna 90

Tunezja

AtrAkcyjne plAże
Piękne plaże z drobnym piaskiem 

i stopniowym wejściem do morza są 

typowe dla całej Tunezji i docenią je 

zwłaszcza rodziny z dziećmi.

Dzień nA pustyni
Wyrusz w podróż pełną 

niezapomnianych wrażeń! 

Wspaniała jazda na wielbłądach, 

koniach lub quadach!

AquApArki
W kompleksach hotelowych 

czekają aquaparki z atrakcjami 

wodnymi dla dzieci i dorosłych. 

Ciesz się dniem pełnym zabawy!

KRAJ AFRYKAŃSKIEGO SŁOŃCA,  
uśmIEChu I TRAdYCJI



TunEzJA  Opis destynacji

Więcej hoteli na

www.sunfun.pl

musisz tego DoświADczyć!
Podczas wycieczki na pustynię, zapewne spotka-
my się z Różą Pustyni. ma kolce, nigdy nie umiera, 
a zasługuje na swoją nazwę przez ciekawe kształty 

przypominające płatki róż. Każdy z tworzących ją kamieni 
ma inny kształt, wagę i rozmiar. Powstają w piaskach pusty-
ni, gdzie „rosną“ w wyniku różnicy temperatur dnia i nocy.

śreDnie 
temperAtury

czAs przelotu

Ok. 3 h

tunezjA

pl

28° 22°
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TunEzJA  Opis destynacji

mięta i jaśmin
tunezja to kraj afrykańskiego słońca, uśmiechu i tradycji. złote plaże z drobnym pia-
skiem, krystaliczne morze i zabytkowe miasteczka podbijają serca turystów. a do tego 
spacery krętymi uliczkami pachnącymi jaśminem, herbata miętowa i lokalne specjały, 
a wszystko przy dźwiękach muzyki orientalnej. tu można poczuć się jak w raju!

t unezja jest jednym z  naj-
bardziej atrakcyjnych miejsc 
turystycznych, nie tylko ze 

względu na atrakcyjne ceny, ale 
przede wszystkim setki kilome-
trów pięknych, piaszczystych plaż 
na wybrzeżu morza śródziemne-
go. po około trzech godzinach 
lotu jesteśmy na innym konty-
nencie, w  miejscu o  innej trady-
cji, kulturze i religii. tutejsze hotele 
mają bardzo przyjazną atmosfe-
rę i  serwują aromatyczne dania 
kuchni lokalnej. miłośników przy-
gód może zainteresować prze-
jażdżka jeepem po piaszczystych 
wydmach pustyni lub wyprawa na 
grzbiecie wielbłąda. golfiści mają 
do dyspozycji kilka profesjonalnych 
pól golfowych. Na osoby aktyw-
ne czeka oferta sportów na pla-
ży m.in.: windsurfing, żeglarstwo. 
tunezja to region pełen słoń-
ca, relaksu, egzotycznej kuchni, 
zachwycający bogatą historią i kul-
tura arabską.

język 
językami oficjalnymi są arabski 
i francuski. językiem urzędowym 
jest język arabski. W  regionach 
turystycznych można się również 

porozumieć w języku angielskim, 
niemieckim i rosyjskim.

kuchnia
tunezja słynie z  pikantnych 
potraw, do których często dodaje 
się harissy - ostrej pasty z pikant-
nych papryczek rozmieszanych 
z oliwą z oliwek. typowe przeką-
ski to: mechouia - sałatka tunezyj-
ska, brik - smażone, nadziewane 
ciasto. Warto spróbować tradycyj-
nego dania kuskus - z baraniną lub 
wołowiną i warzywami. dla ochło-
dy polecamy świeżo wyciskany sok 
pomarańczowy lub szklankę mięto-
wej herbaty. 

waluta
Walutą jest dinar tunezyjski (tNd), 
który dzieli się na 1000 milimów.  
1 tNd wynosi około 1,30 plN. 
tunezyjska waluta nie jest swobod-
nie wymienialna. Wymiana walut 
obcych jest możliwa w  bankach, 
hotelach i kantorach w jednolitych 
stawkach, bez żadnych opłat. Naj-
łatwiej jest wymienić euro, dolary 
i  funty. zakazane jest wywożenie 
dinara tunezyjskiego poza granice 
kraju. Należy zachować paragon 
wymiany waluty na dinary, gdyż bez 

niego nie będzie można wymienić 
pieniędzy przed wyjazdem z tunezji. 
Nie ma obowiązku deklarowania na 
granicy wwożonych środków płatni-
czych do równowartości 5000 tNd.

przepisy wjazdowe
jeśli obywatele polscy podróżują 
do tunezji z biura podróży, mają 
zagwarantowane bilety i zakwate-
rowanie (voucher), nie potrzebu-
ją wizy. Ważność paszportu musi 
przekraczać co najmniej 3 miesią-
ce od daty planowanego opuszcze-
nia tunezji. przy wejściu do stre-
fy celnej i paszportowej musi być 
przedstawiona dodatkowo wypeł-
niona karta rejestracyjna (otrzymuje 
się ją na pokładzie samolotu). Oficer 
paszportowy zwróci jej część, która 
musi zostać oddana w dniu wyjaz-
du. Od indywidualnych turystów, 
zwłaszcza z wykorzystaniem lotów 
czarterowych i nie dłużej niż 90 dni, 
wymagana jest wiza. ze względu na 
możliwe zmiany w odniesieniu do 
wjazdu i  pobytu w  tunezji suge-
rujemy sprawdzić wcześniej, czy 
warunki wjazdu i pobytu nie zmie-
niły się.

Wyjątkowy kuskus
tradycyjny tunezyjski kuskus 
na bazie okrągłej semoliny 
ma niezliczone warianty. 
różnią się one w zależności 
od regionu, rodziny i okazji, 
na jaką przygotowywane jest 
jedzenie.

podstawowe informacje  TunEzJA

śreDnie temperAtury w ciągu roku

mApA

tabela dotyczy temperatur w ciągu dnia i ma charakter orientacyjny. Warunki pogodowe 

mogą się zmieniać w zależności od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu 

i nie możemy ich z góry przewidzieć..
przepisy celne
Bezcłowo można wwieźć do tune-
zji: 2 litry napoi alkoholowych do 
25% zawartości alkoholu, 1 litr alko-
holu powyżej 25%, 400 papierosów, 
100 cygar lub 250 gramów tytoniu, 
perfumy 0,25 l i 1 l wody toaletowej 
na osobę. ponadto można wwieźć 
2 aparaty fotograficzne i  20 fil-
mów na własny użytek, 1 kamerę 
i 20 kaset, sprzęt sportowy, instru-
menty muzyczne, jedną maszynę 
do pisania, 2 wózki, jeden rower, 
jeden osobisty komputer, odtwa-
rzacz cd itp. przywiezione przed-
mioty muszą zostać ponownie 
wywiezione. zabrania się wwozić 
broni wszelkiego rodzaju, mate-
riałów wybuchowych, środków 
odurzających i substancji  psycho-
tropowych, a  także pornografii, 
produktów i towarów, które mogą 
stanowić zagrożenie dla bezpie-
czeństwa, zdrowia, moralności 
i uczuć religijnych społeczeństwa. 
Wywóz lokalnej fauny i flory możli-
wy jest wyłącznie za pozwoleniem 
ministerstwa rolnictwa, a wywóz 
starożytnych przedmiotów za zgo-
dą ministerstwa kultury. 

podatek turystyczny
W  tunezji obowiązuje podatek 
turystyczny płatny na miejscu 
po przyjeździe do obiektu. jego 
wysokość zależy od standardu 
obiektu zakwaterowania. W hotelu 
5* i 4* jest to ok. 3 tNd/os./noc, 

w  hotelu 3* ok. 2 tNd/os./noc, 
a w hotelu 2* około 1 tNd/os./noc. 
maksymalna wysokość podatku 
turystycznego liczona jest dla 7 
kolejnych dób hotelowych nawet 
w  przypadku dłuższego pobytu. 
Osoby poniżej 12 roku życia są 
zwolnione z  obowiązku płacenia 
podatku turystycznego. 
uwaga: stawka podatku może ulec 
zmianie w trakcie sezonu. 

plaże, leżaki i parsole
Na hotelowych plażach leżaki 
i  parasole są zazwyczaj bezpłat-
ne, na plażach publicznych można 
wypożyczyć je za około 5-10 tNd/
dzień. W większości barów hotelo-
wych przy plaży w tunezji nie jest 
serwowany alkohol.

uwaga
Wszystkie urządzenia wykorzystu-
jące fale (np. monitory dziecięce) 
można przewieźć jedynie za zgodą 
lokalnych władz usług telekomu-
nikacyjnych agence Nationale des 
fréquences.
W tunezji niektóre baseny, w tym ze 
zjeżdzalniami mogą być napełnione 
słoną wodą.
W  chwili publikacji katalogu nie 
obowiązywały dodatkowe podat-
ki wyjazdowe lub inne obciążenia 
podatkowe dla turystów.  

różnica czasu
taki sam w okresie zimowym
- 1 godzina w okresie letnim

waluta
dinar tunezyjski 
1 Tnd=1000
milimów

stolica
Tunis

napięcie  
elektryczne
220 V

oficjalny język
arabski i francuski

wAżne kontAkty

iV V Vi Vii Viii iX X Xi

22 18 25 20 30 22 33 25 33 26 30 24 26 23 21 20

Enfidha

Tunis

djerba

TunEzJA
LIbIA

Ambasada RP w Tunezji 
Tunezja, Tunis, 
Le Grand boulevard de la 
Corniche 2045 
Les berges du Lac II

   +216 71 196 193
fax +216 71 196 203

  tunis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  www.tunis.msz.gov.pl

Ambasada Tunezji w Polsce 
ul. myśliwiecka 14
00-459 Warszawa

   +48 22 628 63 30  
+48 22 628 25 86

fax +48 22 621 62 95
  at.varsovie@ambtun.pl

OnTT - Tunezyjski urząd d/s Turystyki 
ul. bagno 2/53
00-112 Warszawa

   +48 22 500 17 00
fax +48 22 826 23 13

  www.tunezja.org.pl

kompletne i aktualne informacje na temat przepisów wjazdowych, ambasady i formal-

ności zdrowotnych (np. obowiązkowych szczepień) można znaleźć na www.msz.gov.pl

ALGIERIA

mORzE  
śRódzIEmnE
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tunezja  
kontynentalna
tętniące życiem nadmorskie kurorty, złociste plaże z drobnym 
piaskiem, zabytki wpisane na listę UNescO, wszechobecny zapach 
jaśminu i fenomenalna kuchnia sprawiają, że kontynentalna tune-
zja to miejsce idealne na wakacje. po zaledwie trzech godzinach 
lotu znajdziemy się w słonecznym kraju, który można nazwać 
pomostem między kulturą europejską a afrykańską.

setki kilometrów złocistych plaż,  
niezwykła przyroda z gajami 
oliwnymi, palmami, cyprysa-

mi czy jaśminami, różnorodność 
krajobrazowa: słone jeziora, zmie-
niająca się pustynia ozdobiona 
zielonymi oazami, a także koloro-
we wioski berberyjskie, starożytne 
miasta i targowiska, zapach przy-
praw i pyszne dania z wyśmienitym 
winem - wszystko to czeka na Was 
w tunezji, a jednocześnie utwierdza 
w przekonaniu o dobrze wybranym 
miejscu wakacji. jej wizytówką jest 
okazałe wybrzeże o długości około 
1300 km. tunezja to także leżąca 
na południu magiczna sahara, która 
jest największą pustynią świata (ok. 
9 000 000 km²). Od ponad trzech 
tysięcy lat na terenie kraju mieszka 
wiele grup etnicznych. Niezależnie, 
gdzie pojedziemy, wszędzie spotka-
my się z życzliwością i gościnnością 
lokalnej ludności. 

tunis - stolica
tunis jest często nazywany pary-
żem afryki północnej. tak jak sto-
lica francji ma swoją tradycję oraz 
unikalny, charakterystyczny urok. 
Orientalne dźwięki, które są słysza-
ne niemal na każdym kroku, nada-
ją miastu niepowtarzalny i nieza-
pomniany smak egzotyki. Okolica 
oferuje turystom bogaty dorobek 

kulturowy i piękne plaże. Na sta-
rym mieście (medina) znajduje się 
charakterystyczny bazar (souk). 
W miejscu, gdzie kiedyś była kar-
tagina, jest dziś przedmieście 
domów mieszkalnych. miejscem 
robiącym ogromne wrażenie są 
termy antoniusza. Niezapomnia-
ne wrażenia pozostawia również 
stare, biało-niebieskie miasteczko 
sidi Bou said. Będąc w tunisie, war-
to podróżować metrem tgm, które 
łączy praktycznie wszystkie ważne 
punkty miasta.

kurorty 

∞ Hammamet – miasto znajduje się 
ok. 63 km na południowy-wschód 
od stolicy tunezji. zostało założone 
w  XIII wieku i  jest najstarszym 
kurortem tunezji. W  XIX wieku, 
ze względu na swoją malowniczą 
scenerię i panujący tu spokój, stało 
się centrum dla wielu artystów, 
takich jak gustave flaubert, guy 
de maupassant i  Oscar Wilde. 
W ciągu ostatnich lat w znacznym 
stopniu rozwinęła się tu turystyka, 
w  czym ogromną zasługę ma 
george sébastien. aktualnie w jego 
willi mieści się międzynarodowe 
centrum kulturalne tunezji. Hotele 
wkomponowane są w  krajobraz 
i  położone bezpośrednio przy 

piaszczystych plażach w otoczeniu 
dużych parków z eukaliptusami, 
palmami i cyprysami. Na południe 
od Hammametu leży znana strefa 
turystyczna Hammamet-yasmine, 
gdzie można urozmaicić sobie 
czas w parku rozrywki czy wodnym 
carthageland. dostępne są również 
dwa pola golfowe.

∞ monastir – wizytówka leżącego 
ok. 190 km na południowy–wschód 
od tunisu miasta jest piękna medina 
i imponujący ribat. Od sousse do 
monastiru ciągną się najpiękniejsze 
plaże tunezji.

∞ sousse – perła tunezji. piękna 
medina zaprasza na bazary pełne 
przypraw i pamiątek, a piaszczyste 
plaże i  czyste morze dają możli-
wość aktywnego wypoczynku. to 
tętniące życiem miasto jest naj-
liczniej odwiedzane i lubiane przez 
turystów. znajduje się tu wiele dys-
kotek, pubów, barów i  restaura-
cji. Warto wybrać się do portu el 
kantaoui. Niewielki port jachtowy 
otoczony niskimi, biało-niebieski-
mi domkami oraz licznymi restau-
racjami to naprawdę urocze miejsce 
w północnej części sousse. W oko-
licy znajdują się pola golfowe oraz 
park rozrywki, które z pewnością 
urozmaicą wypoczynek.

najlepsze daktyle 
na świecie
palma daktylowa może 
osiągnąć wysokość do 30 
metrów, a jej słodkie owoce 
są bogatym źródłem potasu, 
chloru, żelaza i witamin  
z grupy B.

Opis destynacji  TunEzJA KOnTYnEnTALnA

∞ port el kantaoui – jest jednym 
z najbardziej ekskluzywnych kuror-
tów w tunezji, położonym ok. 10 
km na północ od sousse. jego 
wizytówką jest nowoczesny port 
jachtowy z uroczą przystanią. Na 
turystów czekają tu wąskie, bruko-
wane uliczki otoczone bujną roślin-
nością, mnóstwo kawiarni, restau-
racji i  sklepów. a  także zoo, park 
wodny i pole golfowe z 18 dołkami.

∞ nabeul – pierwotnie nazwane 
Neapolis, znajduje się około 15 km 
od Hammamet na żyznym pół-
wyspie cap Bon pokrytym gaja-
mi pomarańczowymi, oleandrami 
i dużymi winnicami. z tego obsza-
ru pochodzą najlepsze tunezyjskie 
wina. miasto słynie z  tradycyjne-
go rzemiosła i produkcji tunezyj-
skiej ceramiki. jego tradycja sięga 
dominacji rzymskiej. W każdy pią-
tek w Nabeul odbywa się tradycyj-
ny bazar z ceramiką, a także innymi 
wyrobami, jak piękne koronki i per-
fumy. z koszy straganiarzy roznosi 
się zapach jaśminu i kwiatu poma-
rańczy. dzięki bujnej roślinności, 
szerokim piaszczystym plażom, 
Nabeul zyskało przydomek „raj-
ski Ogród”.

∞ mahdia – jest miastem, gdzie 
znajdziemy typowe bielone kopu-

ły w  stylu mauretańskim i  smu-
kłe minarety meczetów. stało się 
słynne po odkryciu zatopione-
go statku greckiego z  ładunkiem 
wielu przedmiotów artystycznych, 
które są obecnie przechowywane 
w  muzeum Bardo w  tunisie. dziś 
mahdia ma około 30 tys. mieszkań-
ców i  jest najważniejszym portem 
rybackim. słynie z  jednych z  naj-
piękniejszych plaż w tunezji. 

Tunis

nabeul
hammamet

Sousse
Port El Kantaoui

mahdia

Skanes monastir
monastir

EnFIdhA

mORzE
śRódzIEmnE

TunEzJA
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•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

Dlaczego tutaj?

wyżywienie
ALL INCLUSIVE 

bezpośreDnio
Przy PLAży

•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

•	Obiekt luksusowy

•	doskonała lokalizacja

•	Centrum SPA

Dlaczego warto?

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 17 kM

sousse  TunEzJATunEzJA  sousse

lokAlizAcjA
•	kilka minut do centrum sousse
•	sklepy, kawiarnie i bary przy 

hotelu
•	port lotniczy monastir ok. 17 km

plAżA
•	piaszczysta, z drobnym piaskiem 

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

30 tNd

opis
•	recepcja
•	kilka barów
•	kilka restauracji, w tym a‘la carte 

- płatne
•	2 baseny zewnętrzne
•	dla dzieci: brodzik, plac zabaw, 

miniklub
•	profesjonalne centrum spa - 

płatne
•	sklep - płatny
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	Wi-fi w wyznaczonych miejscach 

hotelu i w pokojach - bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard ok. 30-34 m²
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	tV, telefon
•	Łazienka z wanną lub prysznicem
•	minibar - płatny
•	zestaw do kawy/herbaty
•	sejf - bezpłatny
•	Balkon lub taras
•	z widokiem na miasto lub ogród
•	z widokiem na basen lub 

częściowym na morze 
•	z widokiem na basen i morze
connecting room
•	2 połączone pokoje

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: dzienny program 

animacyjny, wieczorne show, 
siatkówka plażowa, rzutki, boccia

•	Odpłatnie: zabiegi i masaże 
w centrum spa

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, 

obiad, kolacja w formie 
bufetu w restauracji głównej. 
Wczesne lub późne śniadanie, 
lekkie śniadanie. przekąski 
w ciągu dnia oraz wieczorem 
w określonych godz. kolacja 
w restauracji a’la carte  raz na 
pobyt min. 7 dni - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia. alkohole 
importowane - płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |  

www.movenpick.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

jaz Tour khalef  *****

lokAlizAcjA
•	sousse ok. 1 km
•	restauracje oraz bary ok. 

100 metrów
•	port lotniczy monastir ok. 18 km

plAżA
•	prywatna, piaszczysta 

bezpośrednio przy hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne

opis
•	recepcja
•	4 restauracje, w tym a’la carte - 

płatne
•	kilka barów
•	Baseny zewnętrzne z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	kryty basen z woda morską - 

płatny
•	dla dzieci: zjeżdzalnia, plac 

zabaw, miniklub
•	fitness
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	Wi-fi w całym hotelu - bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój superior 24 m²
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub wanną
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	zestaw do kawy/herbaty
•	minibar - płatny
•	Balkon, niektóre pokoje mogą 

posiadać balkon francuski
pokój Family
•	Większa powierzchnia
pokój superior connecting
•	2 pomieszczenia

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

waterpolo, boccia, rzutki, tenis 
stołowy, minifootball, aerobik, 
tenis ziemny

•	Odpłatnie: bilard, sporty wodne 
na plaży, zabiegi w centum spa

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. przekąski 
w ciągu dnia w wybranych 
godz. Napoje bezalkoholowe 

i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz.ich otwarcia. 
między 10.00-24.00. W barze 
na plaży wyłącznie napoje. 
restauracja a’la carte jobi Beach 
- płatna. kolacja w restauracji 
l’Oliveraie raz na pobyt min. 
7 dni - bezpłatna, wymagana 
rezerwacja.

mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

www.jaztourkhalef.net

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 18 kM

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe  

BezpOśredNIO
przy pLaży

Dlaczego warto?

•	dla wymagających

•	Piękna plaża

•	doskonały serwis

Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Mövenpick resort & Marine spa  *****

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 7 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pLspraWDŹ CenĘ na sunFun.pL

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

spraWDzona
jakOść

First Call
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ:

zniżki do 35% dla dorosłych  

spraWDzona
jakOść
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•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

Dlaczego tutaj?

wyżywIenIe
ALL INCLUSIVE 24H 

wI-fI
bEzpłAtNE

port lotnIczy
MoNAStIr ok. 26kM

bezpośrednIo
przy pLAży

Tunezja	  port el Kantaoui

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

Medina Solaria & thalasso  *****

lokalizacja
•	zabytkowy port el Kantaoui ok. 

2 km
•	sousse ok. 15 km
•	sklepy ok. 400 m
•	port lotniczy monastir ok. 26 km

Plaża
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

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

oPis
•	recepcja, bary
•	restauracja główna i 1 a’la carte 

- płatna
•	baseny dla dorosłych i dla dzieci
•	centrum spa - płatne
•	dla dzieci: basen, miniklub, plac 

zabaw
•	sklepy - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 35 m2 
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	zestaw do kawy/herbaty
•	minibar - płatny
•	Łóżeczka dla dziecka - bezpłatne
•	balkon lub taras
•	widok na ogród lub na morze
Pokój standard z widokiem na
morze 
Pokój superior Family ok. 56 m² 
•	dwie sypialnie

sPort i rozrywka
•	bezpłatnie: program animacyjny, 

tenis stołowy, tenis ziemny 
(sprzęt - wymagany depozyt), 
fitness, siatkówka plażowa, 
boccia, rzutki, aquaaerobik

•	odpłatnie: bilard, spa, sporty 
wodne

wyżywienie
•	all inclusive 24H: śniadanie,  

późne śniadanie kontynentalne, 
obiad i kolacja w formie 
bufetu. 3 razy w tygodniu 
kolacja tematyczna. Kawa 
i herbata i ciastka w godz. 
popołudniowych. wybrane 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach 
wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia 24h. 
Kolacja w restauracji a’la 
carte - bezpłatnie, wymagana 
wcześniejsza rezerwacja. 
alkohole importowane - płatne.

MaksyMalne obłożenie

 |   |   |  

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

wI-fI
bEzpłAtNE

port lotnIczy
MoNAStIr ok. 97 kM

wyżywIenIe
ALL INCLUSIVE 

pLAżA
oK. 50 m

•	Doskonała	lokalizacja

•	Piękna	plaża

•	Przyjazny	dla	rodzin

Dlaczego warto?
lokalizacja
•	w dzielnicy yasmine Hammamet
•	sklepy i kawiarnie w pobliżu 

hotelu
•	park carthageland ok. 400 m
•	port lotniczy monastir ok. 97 km

Plaża
•	piaszczysta, ok. 50 m od hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt ok. 

10 tnd

oPis
•	recepcja
•	restauracje
•	bary
•	2 baseny
•	dla dzieci: brodzik ze zjeżdżalnią, 

miniklub, park rozrywki
•	park rozrywki carthageland - 

bezpłatny (park wodny aqua 
land otwarty w terminie  
01.06-30.09) 

•	centrum wellness - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

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

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon, radio
•	sejf - płatny ok. 3,5tnd /dzień, 

depozyt ok. 20 tnd
•	minibar - płatny
•	balkon

sPort i rozrywka
•	bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

fitness, aerobik, rzutki, tenis 
ziemny (oświetlenie - płatne), 
wstęp do parku rozrywki 
carthageland

•	odpłatnie: bilard, spa, masaże, 
gry elektroniczne

wyżywienie
•	all inclusive: śniadanie, lunch 

i kolacja w formie bufetu. 

przekąski w wybranych barach 
w godz. 15.30-17.00. napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
między 10.00-24.00. alkohole 
importowane - płatne.

•	Dine around: możliwość 
korzystania z restauracji a‘la 
carte w kompleksie medina 
(solaria, belisaire, diar lemdina), 
- bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja.

MaksyMalne obłożenie

 |   |  

www.medinahotelsandresorts.com

Uwaga:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call 
RezeRWuj	WCzeŚnIej	I	zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

95sprawdź ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

Hotel

Sentido bellevue park  *****

Szczegóły	dotyczące	oferty	na	www.sunfun.pl

SprAWDŹ CENĘ NA SUNFUN.pLSprAWDŹ CENĘ NA SUNFUN.pL yasmine Hammamet 	Tunezja

•	Przyjazny	dla	rodzin

•	Doskonała	lokalizacja

•	Bogate	all	Inclusive

Dlaczego warto?

First Call
RezeRWuj	WCzeŚnIej	I	zYSKaj:

zniżki do 35% dla dorosłych  
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•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

Dlaczego tutaj?

wyżywienie
ALL INCLUSIVE 

bezpośreDnio
Przy PLAży

•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 29 kM

•	doskonała lokalizacja

•	Luksusowy obiekt

•	Polecany dla par

Dlaczego warto?

TunEzJA  port el kantaoui skanes monastir  TunEzJA

iberostar selection kuriat palace  *****

spraWdź Ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

iberostar selection Diar el andalous  *****

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 1 kM

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe  

BezpOśredNIO
przy pLaży

lokAlizAcjA
•	centrum miasta sousse ok. 11 km
•	port el kantaoui ok. 1,5 km
•	Najbliższe restauracje i sklepy ok. 

500 m
•	port lotniczy monastir ok. 29 km

plAżA
•	prywatna, bezpośrednio przy 

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

depozyt 

opis
•	recepcja 24H
•	restauracja, w tym płatne
•	kilka barów, w tym płatne
•	kawiarnia mauretańska
•	2 baseny
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	minimarket - płatny
•	kantor
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	Wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard ok. 27 m2

•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	minilodówka - bezpłatna
•	zestaw do kawy/herbaty
•	Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - 

bezpłatne, na zapytanie
•	Balkon lub taras
pokój Family 
•	max. dla 3 os.
Double interconnecting
•	2 połączone pokoje; max. dla 

6 os.
pokój superior ok. 30 m²
•	Wyposażenie jak w pokoju 

standard
•	Bardziej przestronny
junior suite ok. 47m²
•	Oddzielny pokoj dzienny; max. 

dla 4 os.

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: kort tenisowy, 

siatkówka plażowa, tenis stołowy, 
aerobik, gimnastyka w wodzie, 
plac zabaw, miniklub

•	Odpłatnie: spa, bilard, golf

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad oraz kolacja 
w formie bufetu. W ciągu dnia 
przekąski. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
8:00-24:00 w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia. 
alkohole importowane - płatne.

 mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

www.iberostar.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

Dlaczego warto?

•	Wysoki standard

•	Piękna plaża

•	Pyszna kuchnia

Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

lokAlizAcjA
•	centrum monastiru ok. 7 km
•	port lotniczy monastir ok. 1 km

plAżA
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

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

depozyt

opis
•	recepcja
•	restauracje, w tym płatne
•	kilka barów
•	Basen
•	dla dzieci: basen, miniklub, plac 

zabaw
•	spa - zabiegi płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	Wi-fi w recepcji i w miejscach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard ok. 36 m²

•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	zestaw do kawy/herbaty
•	minilodówka - bezpłatna
•	sejf - bezpłatny
•	Balkon
•	max. dla 2 os. dorosłych + 1 

dziecka
pokój Family ok. 45 m²
•	max. dla 3 os. dorosłych i 1 

dziecka
pokój superior ok. 42 m²
•	max. dla 3 osób
pokój Family superior ok. 58 m²
•	max. dla 4 osób

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: aerobik, siatkówka, 

tenis stołowy, korty tenisowe, 
karaoke, windsurfing, żeglarstwo, 
kajaki

•	Odpłatnie: bilard, strefa wellness 
i spa, łażnia turecka, jazda konna

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja, 

przekąski. Wybrane napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 8:00-24:00. alkohole 
importowane - płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

www.iberostar.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 7 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL

First Call
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ:

zniżki do 35% dla dorosłych  
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Hotel Hotel
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•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

Dlaczego tutaj?

bezpośreDnio
Przy Plaży

•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

•	Przyjazny dla rodzin

•	duży aquapark

•	bogate All Inclusive

Dlaczego warto?

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe 24H

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 3 kM

TunEzJA  monastir port el kantaoui  TunEzJA

seabel alhambra beach Golf & spa  ****

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 28 kM

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe 24H 

BezpOśredNIO
przy pLaży

one resort jockey & aquapark  *****

lokAlizAcjA
•	centrum monastiru ok. 5 km
•	sklepy i restauracje ok. 2 km
•	pole golfowe ok. 6 km
•	port lotniczy monastir ok. 3 km

plAżA
•	prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	Łagodne zejście do morza
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - wymagany 

depozyt ok.10 eUr

opis 
•	recepcja
•	4 restauracje, w tym a’la carte - 

płatne
•	kilka barów
•	3 baseny zewnętrzne
•	Basen wewnętrzny
•	aquapark
•	plac zabaw
•	miniklub
•	centrum spa - zabiegi płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w recepcji i pokojach - 

bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	minilodówka - bezpłatna
•	Balkon lub taras
pokój Family
•	Bardziej przestronny

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: koszykówka, 

siatkówka, rzutki, piłka nożna, 
tenis stołowy, tenis ziemny 
(oświetlenie - płatne) 

•	Odpłatnie: masaże, bilard, gry 
elektroniczne, golf, zabiegi spa, 
sporty wodne

wyżywienie
•	All inlcusive 24h: śniadanie 

obiad, kolacja, serwowane 

w formie bufetu w restauracji 
głównej. przekąski w określonych 
godz. oraz barach. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia. alkohole 
importowane - płatne

 mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

www.hotel-one-resort-monastir.
vivehotels.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

•	Piękna plaża

•	duży aquapark

•	Komfortowe pokoje

Dlaczego warto?

•	Piękne otoczenie

•	bogata oferta sportowa

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Dlaczego warto?

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

lokAlizAcjA
•	centrum port kantaoui ok. 1km
•	medina sousse ok. 10 km
•	Najbliższe kawiarnie, sklepy ok. 

150 m
•	port lotniczy monastir ok. 28 km

plAżA
•	piaszczysta, prywatna 

bezpośrednio przy hotelu
•	Wejście do morza stopniowe
•	Bar - czynny w sezonie
•	leżaki i parasole - bezpłatnie 
•	ręczniki plażowe - depozyta ok. 

10 tNd

opis
•	3 restauracje, 4 bary
•	dyskoteka
•	2 baseny
•	dla dzieci: brodzik, plac zabaw
•	Łóżeczko dla dziecka - 

bezpłatnie
•	pokoje i udogodnienie dla 

niepełnosprawnych
•	fryzjer, sklepy - płatne
•	kantor
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w lobby i w miejscach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard ok. 34 m²
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	minibar - płatny
•	taras lub balkon
pokój superior ok. 30-40 m²
•	sejf- bezpłatny
•	minilodówka - bezpłatna
pokój Family
•	Wyposażenie jak w pokoju 

standard
•	Oddzielna sypialnia 

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: koszykówka, 

siatkówka, siatkówka plażowa, 
piłka nożna, minigolf, tenis 
stołowy, korty tenisowe 
(oświetlenie - płatne), programy 
animacyjne, windsurfing

•	Odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, golf, spa

wyżywienie
•	All inclusive 24 h: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu. 
W ciągu dnia lekkie przekąski. 
Napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej 
produkcji dostępne w barach 
i restauracjach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 24H. 
kolacja w restauracji à la carte raz 
na pobyt - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. 

mAksymAlne obłożenie

 |   |   |   | 

 |  

www.seabelhotels.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

spraWDzona
jakOść

spraWDzona
jakOść

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pLspraWDŹ CenĘ na sunFun.pL
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Hotel

BezpOśredNIO
przy pLaży

TunEzJA  Hammamet

Club salammbo Hammamet & aquapark  ****

Hammamet  TunEzJA

roDinný pokoj - VizuAlizAce

100
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•	doskonały dla rodzin

•	duży aquapark

•	bogaty program animacji

Dlaczego warto?

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 103 kM

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 (otwarty w lipcu 2018 r.)
•	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 str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe

spraWDzona
jakOść

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL WyŁączNOść 
sun&Fun HoLiDays
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Hotel

wyżywienie
ALL INCLUSIVE 

bezpośreDnio
Przy PLAży

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 45 kM

•	Przyjazny dla rodzin

•	doskonała lokalizacja

•	zjeżdżalnie

Dlaczego warto?

TunEzJA  mahdia

Caribbean World Mahdia  ****

mahdia  TunEzJA

roDzinny pokój - wizuAlizAcjA

INfOrmacje  |  ceNy  |  rOzszerzONa fOtOgalerIa  |  VIdeO  |  jesteśmy Na  

lokAlizAcjA
•	centrum mahdia ok. 7 km
•	sklepy, restauracje ok. 200 m
•	port lotniczy monastir ok. 45 km

plAżA
•	przepiękna, piaszczysta, 

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

depozyt

opis
•	recepcja
•	kilka restauracji, w tym a‘la carte 

- płatne
•	kilka barów
•	Baseny zewnętrzne
•	Basen ze zjeżdżalniami
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	sklep - płatny
•	fryzjer, pralnia - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w lobby - bezpłatne
•	kawiarenka internetowa - płatna

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny ok 3 tNd/dzień, 

depozyt ok. 80 tNd
•	minilodówka - bezpłatna
•	Balkon
pokój standard z widokiem na
morze  
pokój Family
•	2 pomieszczenia

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: tenis ziemny 

(oświetlenie - płatne), minigolf, 
niewielkie boisko do piłki nożnej, 
boccia, rzutki, tenis stołowy, 
siatkówka plażowa, sala fitness

•	Odpłatnie: motorowe sporty 
wodne na plaży, centrum 
spa, quady, przejażdżki na 
wielbłądach

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 

przekąski serwowane w ciągu 
dnia w barze przy plaży i przy 
basenie. Napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia. 
alkohole importowane - płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

www.caribbeanworld.com.tn

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL WyŁączNOść 
sun&Fun HoLiDays
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Hotel

HoTeL kLuboWy
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

wyżywienie
ALL INCLUSIVE 

bezpośreDnio
Przy PLAży

•	Przyjazny dla rodzin

•	Aquapark

•	Piękny ogród

Dlaczego warto?

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 6 kM

TunEzJA  skanes monastir

Caribbean World Monastir  ****

skanes monastir  TunEzJA

roDinný pokoj - VizuAlizAce

lokAlizAcjA
•	centrum sousse ok. 10 km
•	centrum monastir ok. 13 km
•	kawiarnie, sklepy i restauracje  

ok. 5 km
•	pole golfowe golf palm links  

ok. 2 km
•	port lotniczy monastir ok. 6 km

plAżA
•	prywatna, piaszczysta, 

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

depozyt

opis
•	recepcja
•	kilka restauracji, w tym a‘la carte 

- płatne
•	kilka barów
•	Basen ze zjeżdżalniami dla dzieci 

i dorosłych
•	Basen przy aquaparku ze słoną 

wodą
•	dla dzieci: plac zabaw, miniklub
•	Łóżeczka dla dzieci w miarę 

dostępności - wymagany depozyt

•	minimarket - płatny
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w recepcji - bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf w pokoju - płatny
•	Balkon lub taras
pokój standard 2+2
•	Łóżko piętrowe
pokój standard z widokiem na
morze  
pokój Family
•	W bungalowach
•	2 pomieszczenia

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: koszykówka, rzutki 

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

•	Odpłatnie: bilard, golf, gry 

elektroniczne, masaże, zabiegi 
w centrum odnowy biologicznej, 
sauna, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, śniadanie 

kontynentalne, obiad i kolacja 
w formie bufetu. przekąski 
w ciągu dnia w godz. 10.00-17.00. 
jedna kolacja w restauracji à la 
carte raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
międzu 10.00-23.00. alkohole 
importowane - płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

www.caribbeanworld.com.tn

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

104

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

INfOrmacje  |  ceNy  |  rOzszerzONa fOtOgalerIa  |  VIdeO  |  jesteśmy Na  

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 6 lat

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL WyŁączNOść 
sun&Fun HoLiDays
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Hotel

HoTeL kLuboWy
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

bezpośreDnio
Przy Plaży

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe 24H 

•	Przyjazny dla rodzin

•	Aquapark

•	Piękna plaża

Dlaczego warto?

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 4 kM

TunEzJA  skanes monastir

skanes serail & aquapark  ****

skanes monastir  TunEzJA

roDinný pokoj - VizuAlizAce

106
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First Call
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ:

aż 2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

lokAlizAcjA
•	centrum monastiru ok. 6 km
•	centrum sousse ok. 12 km
•	pola golfowe ok. 8 km
•	port lotniczy monastir ok. 4 km

plAżA
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

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

depozyt 20 tNd

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

płatne
•	kilka barów
•	taras w restauracji i bar na 

plaży 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
•	telewizor, 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, wieczorne 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 str. 89 oraz na www.sunfun.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL WyŁączNOść 
sun&Fun HoLiDays
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Hotel Hotel
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•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

Dlaczego tutaj?

bezpośreDnio
Przy Plaży

•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe 24H

•	Piękna plaża

•	zjeżdżalnie

•	Idealny dla rodzin

Dlaczego warto?

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 50 kM

TunEzJA  mahdia

primasol el Mehdi & aquapark  ****

spraWDzona
jakOść

lokAlizAcjA
•	centrum mahdia ok. 2 km.
•	sklepy, restauracje i kawiarnie ok. 

100 m
•	port lotniczy monastir ok. 50 km

plAżA
•	z drobnym piaskiem, 

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

1 eUr/dzień, depozyt ok. 10 eUr

opis
•	recepcja
•	kilka restauracji, w tym a’la carte 

- płatne
•	kilka barów
•	Baseny dla dorosłych
•	zjeżdżalnie
•	Basen kryty
•	dla dzieci: basen, miniklub, plac 

zabaw
•	centum wellness - zabiegi płatne
•	fryzjer - płatny
•	minimarket - płatny
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w recepcji i w lobby - 

bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard 
•	centralna klimatyzacja  

(15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub wanną
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny, wymagany depozyt
•	minilodówka - bezpłatna
•	Balkon lub taras
pokój standard z widokiem na 
morze 
pokój Family
•	dla max. 4 osób
•	Łóżko piętrowe dla dzieci

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: koszykówka, 

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

•	Odpłatnie: centrum wellness, 
sauna, masaże, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	All inclusive 24h: śniadanie, 

późne lekkie śniadanie, lunch 
i kolacja w formie bufetu. . 
kolacja w restauracji a’la carte raz 
na pobyt - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. Napoje w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia: alkoholowe lokalnej 
produkcji między 9.00-24.00, 
bezalkoholowe przez całą dobę. 
Napoje w dyskotece - płatne 
w godz. 23.00-4.00. alkohole 
importowane - płatne. 

mAksymAlne obłożenie

 |   |  

www.hotelelmehdi.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

Hammamet  TunEzJA

yadis Hammamet Club  ****

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 116 kM

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe

pLaża
Ok. 50 m

lokAlizAcjA
•	centrum Hammametu ok. 6 km
•	Najbliższe kawiarnie, sklepy 

i restauracje ok. 50 m
•	port lotniczy monastir ok. 116 km

plAżA
•	piaszczysta, ok. 50 m od hotelu, 

przejście przez ulicę
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - wymagany 

depozyt ok. 10 tNd
•	Bar na plaży (czynny w wysokim 

sezonie)

opis
•	recepcja
•	2 restauracje, w tym 1 a’la carte 

- płatna
•	3 bary
•	spa - zabiegi płatne
•	Basen
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	Basen kryty
•	dyskoteka - napoje płatne
•	kantor 
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w lobby 

i ogólnodostępnych częściach 
hotelu - bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

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

płatne
•	sejf - płatny
•	Łóżeczko dla dziecka na życzenie 

- bezpłatne
•	Balkon lub taras

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: programy 

animacyjne, miniklub, plac 
zabaw, siatkówka plażowa, tenis 
stołowy, rzutki, tenis ziemny 
(oświetlenie - płatne)

•	Odpłatnie: gry elektroniczne, 
masaże, sauna, centrum odnowy 
biologicznej

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja 
w formie bufetu. lekkie przekąski 
w określonych godz. w ciągu 
dnia. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w wybranych barach w godz. ich 
otwarcia. alkohole importowane 
- płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |   |   

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

Dlaczego warto?

•	doskonała lokalizacja

•	Piękna plaża 

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL
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Hotel Hotel
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•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

Dlaczego tutaj?

bezpośreDnio
Przy Plaży

•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe 24H

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 50 kM

•	duży aquapark

•	Ogród palmowy

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

TunEzJA  mahdia

spraWdź Ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

Lti Mahdia beach & aquapark  ****

lokAlizAcjA
•	centrum mahdia ok. 3 km
•	sklepy, restauracje, kawiarnie ok. 

50 m
•	port lotniczy monastir ok. 50 km

plAżA
•	prywatna, bezpośrednio przy 

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

depozyt 

opis
•	recepcja
•	restauracja główna, kilka 

restauracji a’la carte i barów - 
w tym także płatne

•	duży aquapark 
•	Basen zewnętrzny
•	centrum Wellness - zabiegi 

płatne 
•	dla dzieci: brodzik, miniklub,  

plac zabaw
•	minimarket - płatny
•	dyskoteka - płatna
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w lobby - bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard ok. 30 m2

•	klimatyzacja (15.06-15.09) 
sterowana indywidualnie

•	Łazienka z prysznicem lub 
wanną, suszarka do włosów

•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	minilodówka - bezpłatna
•	Balkon lub taras
pokój standard z widokiem na
morze
pokój Family suite ok. 42-70 m2 

•	dwa pomieszczenia

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: animacje, aerobik, 

tenis stołowy, siatkówka
•	Odpłatnie: zabiegi w spa, masaż, 

minigolf, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	All inclusive 24h: śniadanie, 

późne śniadanie, obiad, kolacja. 
przekąski, ciasta, kawa oraz 

lody w ciągu dnia na terenie 
hotelu. Napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
24h. Napoje w dyskotece 
płatne dodatkowo. alkohole 
importowane - płatne. Bar New 
space - płatny.

 mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

www.mahdia-beach.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

Hammamet  TunEzJA

aziza Thalasso Golf  ****

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 110 kM

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe  

BezpOśredNIO
przy pLaży

Dlaczego warto?

•	Tylko dla dorosłych 16+

•	Piękna plaża

•	bogata oferta sportowa

Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

położenie
•	centrum Hammametu ok. 3 km
•	Nabeul ok. 10 km
•	pola golfowe citrus i yasmine ok. 

10 km
•	port lotniczy monastir ok. 110 km

plAżA
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	parasole i leżaki - bezpłatne
•	ręczniki - płatne

opis
•	recepcja
•	Hotel dla dorosłych osób 16+
•	restauracje, w tym a‘la carte - 

płatna
•	Bary, w tym przy plaży, przy 

basenie
•	kawiarenka mauretańska - płatna
•	kantor
•	trzy sale konferencyjne
•	sklepy - płatne
•	centrum thalasso - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w recepcji - bezpłatne
•	kącik internetowy - płatny

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	minibar - płatny
•	Balkon
pokój standard z widokiem na
morze

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: aerobik, rzutki, 

kręgle, siatkówka plażowa, tenis 
stołowy, niemotorowe sporty 
wodne

•	Odpłatnie: bilard, golf, fitness, 
motorowe sporty wodne

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie 

kontynentalne, obiad oraz 
kolacja w wybranych godz. 
w głównej restauracji „grand”, 

przekąski. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
między 10:00-24:00. alkohole 
importowane - płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |  

www.hotelaziza.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

tylkO
DLa DorosłyCH

First Call
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ:

zniżki do 35% dla dorosłych  

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pLspraWDŹ CenĘ na sunFun.pL
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Hotel Hotel
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•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

Dlaczego tutaj?

bezpośreDnio
Przy Plaży

•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

•	Przyjazny dla rodzin

•	duży aquapark

•	bogate All Inclusive

Dlaczego warto?

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 30 kM

TunEzJA  port el kantaoui 

royal kenz Thalasso & spa  ****

•	Piękna plaża

•	duża strefa basenów

•	Centrum talasoterapii

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

lokAlizAcjA
•	centrum sousse ok. 13 km
•	port el kantaoui ok. 3,5 km
•	Najbliższe sklepy, restauracje 

i kawiarnie ok. 100 m
•	port lotniczy monastir ok. 30 km

plAżA
•	piaszczysta plaża, ok. 300 m od 

hotelu
•	dojście do plaży lokalną ścieżką
•	serwis plażowy - bezpłatny
•	ręczniki plażowe - depozyt ok. 

20 tNd

opis
•	recepcja
•	3 restauracje, w tym a‘la carte - 

płatna
•	kilka barów, w tym płatne
•	2 baseny zewnętrzne
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	spa - płatne
•	centrum talasoterapii
•	sklepy - płatne
•	kantor
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w recepcji i w pokojach - 

bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard 
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV, telefon
•	sejf - płatny
•	minilodówka - bezpłatna
•	Balkon, taras lub balkon francuski
•	Widok na basen lub ogród 

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: aerobik, animacje, 

siatkówka plażowa, koszykówka, 
tenis ziemny, tenis stołowy, 
gimnastyka w wodzie

•	Odpłatnie: fitness, hammam, 
łaźnia turecka, jacuzzi, sauna, 
zabiegi w centrum spa, bilard, 
sporty wodne na plaży, pole 
golfowe el kantaoui golf course 
ok. 2 km

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w restauracji głównej. 
przekąski między posiłkami.  
kolacja w restauracji a‘la carte 
raz na pobyt - bezpłatnie 
(napoje alkoholowe - płatne), 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-23:00. 
alkohole importowane - płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |   |  

www.hotelroyalkenz.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

Dlaczego warto?

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

sousse  TunEzJA

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 20 kM

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe  

BezpOśredNIO
przy pLaży

Dlaczego warto?

•	doskonała lokalizacja

•	Piękna plaża

•	Rozległy ogród

Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Marhaba Club  ****

położenie
•	centrum sousse ok. 2,5 km
•	Najbliższe sklepy i restauracje ok. 

100 m
•	port lotniczy monastir ok. 20 km

plAżA
•	prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	parasole, leżaki i materace - 

bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt ok. 

10 eUr

opis
•	recepcja
•	restauracja
•	4 bary, w tym płatne
•	Basen zewnętrzny, basen dla 

dzieci
•	zjeżdżalnie
•	centrum spa - płatne
•	kantor
•	sejf w recepcji - płatny ok. 2 

tNd/dzień
•	fryzjer, pralnia, sklep - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w  lobby i w miejscach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub wanną
•	tV-sat, telefon
•	minilodówka - bezpłatna
•	Balkon
pokój standard 2+2
•	Łóżko piętrowe

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: animacje, tenis 

stołowy, minigolf, tenis ziemny 
bez oświetlenia, siatkówka 
plażowa

•	Odpłatnie: siłownia, bilard, sporty 
wodne na plaży, masaże, spa, 
salon piękności

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w ciagu dnia 

w wybranych barach. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 09:00-24:00. alkohole 
importowane - płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |   |  

www.marhaba-resort.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 6 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

spraWDzona
jakOść

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL
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Hotel Hotel
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•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

Dlaczego tutaj?

•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

pLaża
Ok. 350 m

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe 

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 3 kM

•	Przyjazny dla rodzin

•	świetna kuchnia

•	bogaty program animacji

Dlaczego warto?

TunEzJA  monastir Hammamet  TunEzJA

nesrine  ****

spraWdź Ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

nerolia resort & spa  ****

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 102 kM

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe   

pLaża
Ok. 350 m

Dlaczego warto?

•	doskonała lokalizacja

•	Piękna plaża

•	Wakacyjna atmosfera

Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

położenie
•	centrum monastiru ok. 11 km
•	sklepy ok. 100 m
•	restauracje i kawiarnie ok. 500 m
•	port lotniczy monastir ok. 3 km

plAżA
•	piaszczysto-żwirowa ok. 350 m 

od hotelu
•	ścieżka do plaży przez drogę 

obok hotelu, możliwość 
jazdy dorożką - bezpłatnie

•	stopniowe wejście do morza
•	Bar (napoje bezalkoholowe)
•	prysznice i toalety
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt ok. 

10 eUr

opis
•	recepcja
•	4 restauracje, w tym a’la carte - 

płatne
•	kilka barów
•	Basen dla dorosłych z oddzielną 

sekcją dla dzieci
•	dla dzieci: sekcja w basenie, 

miniklub, animacje, plac zabaw

•	centrum Wellness - płatne
•	sklep - płatny
•	fryzjer - płatny
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w recepcji - bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub wanną
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	minibar - płatny
•	Balkon
pokój Family
•	Bardziej przestronny

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: miniklub, programy 

animacyjne dla dzieci 
i dorosłych, programy wieczorne, 
koszykówka, siatkówka plażowa, 
minigolf, tenis stołowy, tenis 
ziemny (oświetlenie - płatne)

•	Odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, zabiegi w centrum 

odnowy biologicznej, sporty 
wodne na plaży

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski, podwieczorek. 
kolacja w restauracji a‘la carte 
raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10.00-23.00. 
alkohole importowane - płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

położenie
•	Najbliższe restauracje i sklepy ok. 

100 m
•	centrum Hammamet ok. 6 km
•	port lotniczy monastir ok. 102 km

plAżA
•	piaszczysta, ok. 350 m od hotelu
•	przejście do plaży przez pobliski 

hotel
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	Bar czynny w wysokim sezonie
•	prysznice i toalety

opis
•	recepcja
•	restauracja
•	3 bary
•	Basen zewnętrzny
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	sklep - płatny
•	kantor
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w  recepcji - bezpłatne

•	kafejka internetowa - płatna

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną, suszrka do 

włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny ok. 3 tNd/dzień, 

depozyt ok. 20 tNd
•	Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie
•	Balkon lub taras

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: animacje w ciągu 

dnia i wieczorami, miniklub, plac 
zabaw, siatkówka plażowa, rzutki, 
tenis stołowy, minigolf, tenis 
ziemny bez oświetlenia

•	Odpłatnie: bilard, masaże, gry 
elektroniczne, 2 pola golfowe - 
citrus i yasmine (ok. 3 km)

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w ciągu dnia. Napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-24:00. kawa, ciasto 
w godz.16:00-18:00. alkohole 
importowane - płatne. 

mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pLspraWDŹ CenĘ na sunFun.pL
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Hotel Hotel
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wyżywienie
ALL INCLUSIVE 

TunEzJA  Hammamet

117spraWdź Ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

Club Tropicana & aquapark  ****

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Przyjazny dla rodzin

•	zjeżdżalnie

•	Wakacyjna atmosfera

Dlaczego warto?

WI-fI pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 116 kM

bezpośreDnio
przy plaży

TunEzJA  Hammamet

Vincci nozha beach  ****

lokAlizAcjA
•	miasto Hammamet ok. 3 km
•	sklepy, restauracje i kawiarnie 

obok hotelu
•	port lotniczy monastir ok. 116 km

plAżA
•	szeroka, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	Bar, prysznice i toaleta
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt ok. 

20 tNd

opis
•	recepcja
•	4 restauracje, w tym a‘la carte - 

płatne
•	kilka barów
•	Basen zewnętrzny dla dorosłych 

i dzieci
•	zjeżdżalnie
•	dla dzieci: miniklub, plac zabaw
•	centrum Wellness - zabiegi 

płatne
•	kantor
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w recepcji oraz 

w miejscach  ogólnodostępnych 
hotelu - płatne

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	Łóżeczko dla dziecka w miarę 

dostępności - płatne
•	sejf - płatny
•	minilodówka na zapytanie - 

płatna
•	Balkon lub taras

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

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

•	Odpłatnie: wszystkie zabiegi 
w centrum wellness, masaże, 
bilard, gry elektroniczne, sporty 
wodne na plaży

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, późne 
śniadanie, przekąski w ciągu 
dnia. Napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
między 10.00-24.00. alkohole 
importowane - płatne.

mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

www.vinccihoteles.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

monastir  TunEzJA

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 3,5 kM

WyżyWIeNIe
aLL inCLusiVe  

bezpośreDnio
przy plaży

Dlaczego warto?

•	doskonała lokalizacja

•	zjeżdżalnie

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

położenie
•	centrum monastiru ok. 10 km
•	pole golfowe flamingo ok.12 km
•	sklepy, bary, restauracje ok. 600 m
•	port lotniczy monastir ok. 3,5 km

plAżA
•	prywatna, szeroka, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	materace - płatne ok. 1 tNd
•	ręczniki plażowe - płatne  

ok. 1 tNd, depozyt ok. 10 tNd

opis
•	restauracja główna
•	4 bary: na plaży, przy basenie, 

lobby bar, kawiarnia
•	Basen zewnętrzny dla dorosłych
•	dla dzieci: 2 baseny dla dzieci ze 

zjeżdżalniami, miniklub (4-12 lat), 
plac zabaw

•	Basen wewnętrzny
•	dyskoteka, napoje - płatne
•	sklep - płatny
•	Wymiana walut
•	Bankomat
•	Oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	Wi-fi przy recepcji - bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub wanną
•	tV-sat
•	telefon
•	sejf - płatny
•	Balkon lub taras

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: program animacyjny 

dla dorosłych i dzieci, miniklub 
(4-12 lat), korty tenisowe 
(oświetlenie - płatne), minigolf, 
siatkówka plażowa, koszykówka, 
piłka nożna, rzutki, tenis stołowy

•	Odpłatnie: spa, masaże, fryzjer, 
gry elektroniczne, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
popołudniowe przekąski i desery. 
lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe w barach 
i restauracjach w godz. 10:00-
23:00.

mAksymAlne obłożenie

 |   |   |  

www.tropicanaclubhotel.com-
tunisia.com

uwAgA:
Obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. Więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL
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Hotel
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•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

Dlaczego tutaj?

wyżywienie
ALL INCLUSIVE 

bezpośreDnio
Przy PLAży

•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

•	doskonała lokalizacja

•	Piękna plaża

•	Wakacyjna atmosfera

Dlaczego warto?

WI-fI
bezpłaTne

pOrt lOtNIczy
MonasTir ok. 100 kM

TunEzJA  Hammamet

Hammamet beach  ***

Wycieczki  TunEzJA KOnTYnEnTALnA

wycieczki

Opisy wycieczek mają charakter 
informacyjny i nie są wiążące. 
Więcej informacji na temat 

szczegółowych programów otrzymają 
Państwo na miejscu u rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl

POdRóŻuJ I OdKRYWAJ
park zoologiczny Friguia

zwiedzanie parku zoologicznego, gdzie 
można zobaczyć ok. 65 gatunków zwie-
rząt. W programie pokaz akrobacji fok oraz 
show z delfinami. Wycieczka organizowa-
na z regionów: tunis, Hammamet, sousse, 
monastir, port el kantaoui.

quady

podejmijcie wyzwanie godne rajdow-
ców, jeżdżąc quadami po bezdrożach 
tunezji. Wycieczka, podczas której moż-
na poczuć prawdziwy smak przygody! 
polecamy dla osób aktywnych, lubiących 
adrenalinę i niestandardowe rozrywki.

rejs statkiem

Wyprawa morska statkiem z możliwością 
kąpieli na pełnym morzu. W programie: 

poczęstunek, napoje na pokładzie, a także 
występ artystyczny. Wycieczka organizowa-
na z regionów: tunis, Hammamet, mahdia, 
sousse, monastir, port el kantaoui.

el jem monastir

zwiedzanie amfiteatru rzymskiego w  el 
jem. Wizyta w monastirze, mauzoleum 
rodziny Bourgibów, oraz czas wolny na 
zakupy w domu towarowym yasmina  cen-
ter. Wycieczka organizowana z regionów: 
tunis, Hammamet, mahdia, sousse, mona-
stir, port el kantaoui.

kartagina - sidi bou said - tunis

podczas wycieczki zobaczymy stoli-
cę tunezji i  jej najbliższe przedmieścia. 
W programie m.in.: muzeum Byrsa oraz 
katedra świętego ludwika. Na medi-
nie tunisu będzie czas na samodzielny 
spacer po uroczych zaułkach starego 
miasta i oczywiście na zakupy na naj-
większym souku (czyli bazarze) tunezji. 
podczas wizyty w kartaginie zobaczymy 
ruiny term antoniusza piusa z II wieku, 
które w swojej epoce były trzecimi pod 
względem wielkości termami w świecie 
rzymskim. Ostatnim punktem progra-
mu jest wizyta w malowniczym sidi Bou 
said - określanym mianem „perły tune-
zyjskiego wybrzeża”. podczas spaceru 
po miasteczku naszym oczom ukażą się 
imponujące widoki na port i zatokę tuni-
su oraz charakterystyczne białe dom-
ki z  niebieskimi okiennicami i  drzwia-
mi. powrót do hotelu nastapi późnym 
popołudniem. Wycieczka organizowana 
z regionów: tunis, Hammamet, mahdia, 
sousse, monastir, port el kantaoui.

sahara - 2 dni

1 dzień: Wczesnym rankiem, po śnia-
daniu, wyjedziemy w kierunku miasta el 
jem, gdzie znajduje się amfiteatr rzymski. 
po zwiedzaniu przejedziemy przez jeden 
z największych terenów gajów oliwnych na 
świecie, który sięga aż do sfax - drugiego 
pod względem wielkości miasta w tunezji. 
dalsza trasa prowadzi w kierunku matma-
ty, która słynie z domów wykutych w ska-
łach. Obiad zaplanowany jest w berberyj-
skiej wiosce. kolejnym punktem programu 
będzie możliwość przejażdżki na wielbłą-
dzie (płatna ok. 20 tNd) po piaskach naj-
słynniejszej pustyni świata - sahary. Wie-
czorem kolacja i nocleg w hotelu.
2 dzień: O wschodzie słońca podziwiać 
będziemy chott el jerid - największe słone 
jezioro w tunezji. Następnie przesiądziemy 
się do samochodów terenowych, którymi 
udamy się do miasteczka z „gwiezdnych 
Wojen”. po drodze zobaczymy słynną ska-
łę zwaną „szyją wielbłąda“ oraz poczuje-
my adrenalinę, jadąc po wydmach trasą 
słynnego rajdu paryż-dakar. kolejnym 
punktem programu będzie wizyta w oazie 
górskiej. chebika położona jest u  stóp 
wąwozu, z którego wypływa przepiękny 
wodospad. W drodze powrotnej przewi-
dziany jest obiad, a następnie przejazd do 
kairouan. podczas postoju będzie moż-
na zrobić zdjęcia przy Wielkim meczecie, 
a następnie odwiedzić sklep z pamiątka-
mi i dywanami. Wycieczka organizowana 
z regionów: tunis, Hammamet, mahdia, 
sousse, monastir, port el kantaoui. 

Opisy wycieczek mają charakter 
informacyjny i nie są wiążące. 
Więcej informacji na temat 

szczegółowych programów otrzymają 
Państwo na miejscu u rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl

wycieczki
POdRóŻuJ I OdKRYWAJ

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call 
REzERWuJ WCzEśnIEJ I zYSKAJ

Dziecko do 6 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

lokAlizAcjA
•	przystanek autobusowy ok. 400 m
•	sklepy, restauracje ok. 200 m
•	centrum Hammametu ok 6 km
•	port lotniczy monastir ok. 100 km

plAżA
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	leżaki i parasole na plaży - 

bezpłatne
•	materace plażowe - płatne ok. 

2,5 tNd/ dzień
•	ręczniki plażowe - płatne ok. 2 

tNd/dzień, wymagany depozyt 
ok. 20 tNd

opis
•	recepcja
•	2 restauracje, w tym a‘la carte - 

płatne 
•	kilka barów
•	2 baseny zewnętrzne
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	zjeżdżalnie
•	centum wellness - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	Wi-fi w recepcji - bezpłatne

zAkwAterowAnie
pokój standard
•	klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV
•	telefon
•	sejf - płatny
•	minilodówka na zapytanie - 

płatna
•	Balkon lub taras
connecting room
•	2 pomieszczenia oddzielone 

drzwiami

sport i rozrywkA
•	Bezpłatnie: animacje, siatkówka, 

koszykówka, piłka nożna, tenis 
stołowy

•	Odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, masaże, zabiegi 
w centrum spa, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w restauracji głównej 
w formie bufetów. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji 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 str. 89 oraz na www.sunfun.pl

spraWDŹ CenĘ na sunFun.pL
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Djerba
djerba oferuje wszystko co niezbędne do wymarzonego wypo-
czynku: wielokilometrowe, piaszczyste plaże, piękną przyrodę, 
doskonałe hotele i fantastyczną pogodę przez cały rok. podbiła 
zarówno serce mitycznego odyseusza, który zatrzymał się tu wra-
cając z troi, jak i george‘a lucasa, twórcy słynnych „gwiezdnych 
wojen“. my także nie będziemy chcieli stąd wracać! 

Djerba to tunezyjska wyspa 
położona na morzu śród-
ziemnym o wyjątkowym uro-

ku. znajdują się tam długie, szerokie 
plaże z delikatnym piaskiem, a także 
zapierające dech w piersiach morze, 
które zmienia kolor z  turkusowe-
go przez szmaragdowozielony aż 
do ciemnoniebieskiego. djerba 
jest pełna aromatów, a w powie-
trzu unosi się przede wszystkim 
piękny zapach jaśminu, który stał 
się narodowym kwiatem tunezji. 
gdzie indziej, jeśli nie na djerbie, 
legendarny grecki bohater odyse-
usz mógłby zatrzymać się podczas 
podróży z  troi? Być może przy-
ciągnął go zapach wyspy, a może 
gościnność mieszkańców? podo-
bie jak on, warto odwiedzić djerbę 
i oddać się wypoczynkowi w przy-
jemnym klimacie. to idealne miej-
sce, aby przedłużyć lato, ponieważ 
piękna pogoda jest tu aż do póź-
nej jesieni. wyspa ma łagodniejszy 
klimat niż kontynent i panuje tutaj 
stosunkowo wysoka wilgotność 
powietrza. Brak wody pozostawił 
ślad we wcześniejszej jej nazwie - 
meninx (‘brak wody‘). do tej pory 
woda do stref turystycznych jest 
dostarczana z  kontynentu przez 
rurociągi wzdłuż rzymskiej tamy. 
w wielu miejscach krzyżują się tu 
żyzne i siarkowe źródła termalne, 

które wykorzystywane są przez nie-
które hotele w celach terapeutycz-
nych. ze wzgledu na łagodny kli-
mat i talasoterapię, wielu klientów 
przyjeżdża na djerbę przez cały rok.
 
Houmt Souk 
 – stolica wyspy 
stolica wyspy Houmt souk, którą 
zamieszkuje ok. 50 tysięcy miesz-
kańców, leży na jej północnym 
wybrzeżu. Najbardziej interesują-
cym miejscem miasta jest zadaszo-
ny suk, na którym handluje się biżu-
terią, wyrobami ze skóry, a  także 
przedmiotami z korali. warto udać 
się też na targ rybny, na którym jest 
gwarno zwłaszcza w poniedziałki 
i czwartki. w 1968 r. w Houmt souk 
powstało muzeum sztuki ludowej 
i  tradycji z  kolekcją tradycyjnych 
strojów, biżuterii, drewnianych 
szkatułek, a także zrekonstruowa-
ną pracownią garncarza i kuchnią 
pielgrzymów. warto zwiedzić tak-
że XV-wieczną twierdzę Borj ghazi 
mustapha, z której rozpościera się 
zapierający dech w piersiach widok 
na port. spacerując ulicami mia-
sta, nie sposób ominąć place Hedi 
chaker, głównego punktu spotkań 
mieszkańców i turystów, którzy gro-
madzą się tu w kawiarniach i restau-
racjach.

Kurorty
∞ Midoun – drugie co do wiel-
kości miasto na wyspie słynące 
z drzew oliwnych, sadów owoco-
wych i ogrodów. Niewątpliwie jego 
atrakcją jest również odbywający 
się co tydzień targ, podczas które-
go można poznać codzienne życie 
mieszkańców. Życie targowe toczy 
się głównie na placu pod starym 
drzewem oliwnym. warto przejść 
się plątaniną wąskich uliczek medi-
ny, a jeszcze lepiej przyjechać tu we 
wtorek, by zobaczyć specjalnie dla 
turystów przygotowaną insceni-
zację tradycyjnego wesela, zwa-
ną fantasia. w niewielkiej odległo-
ści od miasta znajduje się mająca 
300 lat podziemna tłocznia oliwy, 
a jeszcze dalej na północ zobaczy-
my najstarszy zabytek na wyspie  
- piaskowy grobowiec Bourgou 
z czasów punickich.

∞ Sidi Mahrez – to jedna z najbar-
dziej znanych i popularnych plaż 
na djerbie, usytuowana na jej pół-
nocno-wschodnim wybrzeżu. cie-
płe morze i drobny, czysty piasek 
przyciągają turystów. w jej pobli-
żu wybudowano mnóstwo hoteli, 
które idealnie nadają się na rodzin-
ne wakacje. Niedaleko znajduje się 
djerba golf club - profesjonalne, 
27- dołkowe pole golfowe.

Kwiaty  
pomarańczy
woda z kwiatów pomarańczy 
ma wszechstronne 
zastosowanie. działa na bóle 
głowy, robi się z niego napoje, 
jest dodawany do posiłków 
i wchodzi w skład produktów 
kosmetycznych.

opis destynacji  Djerba

∞ Sidi Yati – w  miejscach, gdzie 
wybrzeże północno-wschodnie 
nachyla się ku południu, plaża sidi 
mahrez przechodzi powoli w piasz-
czysty grzbiet. w  bezpośrednim 
sąsiedztwie taguermess powstało 
kilka hoteli. ten malowniczy obszar 
turystyczny znany jest z szerokiej, 
piaszczystej plaży i rzadko wystę-
pujących skał.

∞  Aghir – strefa turystyczna znajdu-
jąca się na południowym wybrzeżu 
pięknej, piaszczystej plaży seguia 
o  skalistym wejściu do morza. 
odległość do miasta midoun 
wynosi około 6 km.

La Ghriba
Bezcennym zabytkiem djerby, który 
warto zobaczyć, jest znajdująca się 

w miejscowości er riad synagoga la 
ghriba, zwana również la merveilleu-
se lub gorgeous. wewnątrz budynku 
możemy podziwiać ściany ozdobio-
ne oszkloną kamionką i barokowym 
rysunkiem drewnianym, a także okna 
zdobione kolorowymi witrażami. 
w synagodze znajdują się jedne z naj-
starszych zwojów żydowskiej tory.

Guellala
guellala to popularna miejscowość  
na południu wyspy, będąca trady-
cyjnym ośrodkiem garncarstwa na 
djerbie. Na ulicznych straganach 
można nabyć dzbanki, garnki i inne 
lokalne wyroby ceramiczne, a miej-
scowi garncarze chętnie demonstru-
ją proces ich tworzenia. atrakcją jest 
również meczet stojący samotnie tuż 
przy morzu. 

Houmt Souk

Sidi Mahrez

La Ghriba

Guellala

Midoun

Sidi Yati

aghirDjerba

ŚróDzieMne 
Morze

Djerba
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Hotel Hotel

bezpośreDnio
Przy Plaży

wyżywienie
all INClUSIVE 

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Dlaczego warto?Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Piękna	plaża

•	obiekt ekskluzywny

•	Doskonała kuchnia

Dlaczego warto?

•	Piękna	plaża

•	zielone otoczenie

•	Doskonały serwis

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 20 Km

Djerba  sidi mahrez

Ulysse Djerba resort & thalasso  *****

PoKój SwiMUP

sidi mahrez  Djerba

radisson blu palace  *****

LoKALizAcjA
•	miasto Houmt souk ok. 5 km
•	sklepy, restauracje ok. 500 m
•	midoun ok. 10 km
•	port lotniczy djerba ok. 20 km

PLAżA
•	z drobnym piaskiem, 

bezpośrednio przy hotelu
•	stopniowe wejście do morza
•	serwis plażowy - bezpłatny
•	Bar przy plaży (czynny 

w wysokim sezonie)

oPiS
•	recepcja
•	3 restauracje, w tym a’la carte 

płatne
•	4 bary, w tym płatne
•	Basen z wydzieloną częścią dla 

dzieci
•	dla dzieci: miniklub, minidisco
•	Kantor, minimarket - płatny
•	centrum wellness - płatne 
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

 
zAKwAterowAnie
Pokój Standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	minibar - płatny
•	Balkon lub taras 
Pokój Standard z widokiem na 
morze
Pokój Swim-up
•	tylko dla osób 16+
•	posiada zejście do wspólnego 

basenu
connecting room
•	max. do 4 os. dorosłych
Pokój Family Suite
•	Bardziej przestronny
•	max. do 2 os. dorosłych i 2 dzieci

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: programy animacyjne, 

siatkówka plażowa, rzutki, 
tenis stołowy, korty tenisowe, 

minidisco
•	odpłatnie: bilard, masaże, 

centrum odnowy biologicznej, 
łaźnia parowa

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, późne 

lekkie śniadanie, lunch i kolacja 
w formie bufetu. przekąski w ciągu 
dnia, lody i owoce dla dzieci. 
Kolacja w restauracji a‘la carte raz 
na pobyt - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji w 
barach i w godz. wskazanych przez 
hotel. alkohole importowane - 
płatne.

MAKSYMALne obłożenie

 |   |   |  

www.ulyssepalace.
magichotelsandresorts.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

LoKALizAcjA
•	midoun ok. 8 km
•	sklepy, restauracje ok. 500 m
•	port lotniczy djerba ok. 20 km

PLAżA
•	piaszczysta, z drobnym piaskiem 
•	Bezpośrednio przy hotelu
•	leżaki, parasole i ręczniki 

plażowe - bezpłatne

oPiS
•	recepcja
•	restauracja główna
•	Kilka restauracji i barów, w tym 

a’la carte płatne 
•	2 baseny, 1 z sekcją dla dzieci
•	dla dzieci: miniklub, plac zabaw
•	centrum wellness - płatne
•	sklep - płatny
•	fryzjer - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	wi-fi w miejscach 

ogólnodostępnych w hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Superior z bocznym 
widokiem na morze ok.42 m²
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
•	minibar - płatny
•	sejf - bezpłatny
•	tV-sat, telefon
•	Balkon lub taras
Pokój Family ok. 64 m²
Pokój Premium z widokiem na
morze ok.42 m²
•	wyższe piętra, luksusowe  

wyposażenie łazienki (szlafroki, 
kapcie)

Pokój Standard 
•	przed remontem

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

rzutki, centrum fitness, sauna, 
tenis stołowy, tenis ziemny bez 
oświetlenia

•	odpłatnie: bilard, wszystkie 
zabiegi w centrum odnowy 
biologicznej, masaże, sporty 
wodne

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie 
bufetu. poranna przekąska, 
popołudniowa słodka przekąska, 
nocne przekąski. lokalne 
wybrane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach 
i restauracjach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia do 
24:00. Kolacja w restauracji a’la 
carte raz na tydzień - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. woda 
w minibarze uzupełniana 
codziennie - bezpłatnie. alkohole 
importowane - płatne. 

MAKSYMALne obłożenie

 |   |  

www.radissonblu.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 20 Km

wyŻywIeNIe
aLL InCLUSIVe  

BezpośredNIo
przy pLaży

First Call
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj:

zniżki do 35% dla dorosłych  

First Call
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj:

zniżki do 35% dla dorosłych  

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pLSpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL



124 125sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  INformacje  |  ceNy  |  rozszerzoNa fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy Na  

Hotel

bezpośreDnio
Przy Plaży

wyżywienie
all INClUSIVE 

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 30 Km

•	Piękna	plaża

•	aquapark

•	idealny dla rodzin

Dlaczego warto?

magic Iliade & aquapark *****

sidi yati  DjerbaDjerba  sidi yati wyŁączNość 
SUn&FUn HoLIDayS

SpraWDzona
jaKość

LoKALizAcjA
•	centrum midoun ok. 6 km
•	miasto Houmt souk ok. 25 km
•	port lotniczy djerba ok. 30 km

PLAżA
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

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

ok. 5 eUr/tydzień

oPiS
•	recepcja
•	restauracja główna
•	2 restauracje a’la carte - płatne, 

wymagana rezerwacja 
•	Kilka barów, w tym płatne
•	Basen główny
•	dla dzieci: basen, miniklub 
•	aquapark (w okresie V-X)
•	Kantor
•	pralnia - płatna
•	fryzjer - płatny 
•	sklepy - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	wi-fi w lobby - bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Standard ok. 25 m²
•	Klimatyzacja (15.06–15.09)
•	Łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	minilodówka - bezpłatna
•	sejf - płatny
•	Balkon lub taras 
bungalow ok. 30 m²
•	max. dla 3 os. dorosłych + 1 

dziecka

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: aquapark, rzutki, 

aerobik, boccia, tenis stołowy, 
piłka nożna, siatkówka, fitness, 
wieczorne animacje, muzyka na 
żywo, tenis ziemny (oświetlenie 
- płatne) 

•	odpłatnie: bilard, centrum 
nurkowe, zabiegi w centrum 
odnowy biologicznej, jazda 
konna, golf, sporty wodne na 
plaży

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

oraz kolacja. lekkie przekąski 
w ciągu dnia w wybranych 
barach i w określonych godz. 
Kolacja w restauracji a’la carte 
raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwcja. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji serwowane 
w wybranych barach hotelowych 
w godz. ich otwarcia między 
9.00-23.00. alkohole 
importowane - płatne. 

MAKSYMALne obłożenie

 |   |  

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pll

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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Hotel

bezpośreDnio
Przy Plaży

wyżywienie
all INClUSIVE 

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Piękna	plaża

•	Zjeżdżalnie

•	ogród palmowy

Dlaczego warto?

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 22 Km

Djerba  sidi mahrez

Caribbean World Djerba *****

sidi mahrez  Djerba

HoteL KLUboWy
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

wyŁączNość 
SUn&FUn HoLIDayS

SpraWDzona
jaKość

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 
•	Kawiarnia - 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 

codziennie, napoje tylko na 
przyjazd gości, potem płatne

•	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 str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL



128 129sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  INformacje  |  ceNy  |  rozszerzoNa fotogalerIa  |  VIdeo  |  jesteśmy Na  

Hotel Hotel

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Dlaczego warto?Dlaczego warto?

First Call
REZERWUJ WCZEŚNIEJ I ZYSKAJ:

Aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 6 lat

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

BezpośredNIo
przy pLaży

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

wyŻywIeNIe
aLL InCLUSIVe 

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 25 Km

•	Doskonały	serwis

•	bogata oferta sportowa

•	idealny dla rodzin

Dlaczego warto?

•	Doskonały serwis

•	Centrum	SPA

•	idealny dla golfistów

sidi mahrez  Djerba

yadis Djerba Golf thalasso & Spa  *****

Djerba  sidi mahrez

Fiesta beach  *****

wyŁączNość 
SUn&FUn HoLIDayS

LoKALizAcjA
•	centrum midoun ok. 6 km
•	w centrum strefy turystycznej 

midoun
•	port lotniczy djerba ok. 25 km

PLAżA
•	piaszczysta, z drobnym piaskiem, 

bezpośrednio przy hotelu
•	dojście przez ogród
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe na plaży i przy 

basenie - depozyt ok. 10 eUr
•	Bar na plaży (w wysokim sezonie)

oPiS
•	recepcja
•	Kilka restauracji, w tym a‘la carte 

płatne
•	Kilka barów, w tym płatne
•	Basen
•	dla dzieci: basen, plac zabaw, 

miniklub
•	Kantor
•	fryzjer, sklepy - płatne
•	centrum spa - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	wi-fi w recepcji i przy basenie - 

bezpłatne 
 
zAKwAterowAnie
Pokój Standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
•	tV, telefon
•	minilodówka - wyposażenie 

płatne
•	sejf - bezpłatny
•	Łóżeczko dla dziecka na życzenie 

- bezpłatnie 
•	Balkon lub taras
Pokój Standard z widokiem na 
morze
Pokój Family Suite z widokiem na 
morze
•	salon i sypialnia

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

piłka nożna, tenis stołowy, tenis 
ziemny, siłownia, piłka wodna

•	odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, korty tenisowe, 

masaże, sporty wodne, jazda 
konna na plaży, profesjonalne 
pole golfowe obok hotelu

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, późne 

lekkie śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu. przekąski 
przez cały dzień w wybranych 
barach, popołudniowa kawa. 
Kolacja w restauracji a’la carte 
raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10.00-24.00. alkohole 
importowane - płatne.

MAKSYMALne obłożenie

 |   |   |  

www.yadis.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

LoKALizAcjA
•	midoun ok. 5 km 
•	sklepy i restauracje ok. 200 m
•	strefa turystyczna sidi mahrez
•	port lotniczy djerba ok. 25 km

PLAżA
•	piękna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	dojście do plaży przez hotelową 

promenadę
•	leżaki, parasole i ręczniki 

plażowe - bezpłatne
•	Bar na plaży (czynny w wysokim 

sezonie)

oPiS
•	recepcja
•	restauracja główna
•	2 restauracje a‘la carte
•	Kilka barów
•	3 baseny zewnętrzne
•	Basen kryty 
•	zjeżdżalnie
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	centrum spa - zabiegi płatne
•	dyskoteka

•	sklep - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	wi-fi w recepcji i w pokojach - 

bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	minibar - woda i napoje 

bezalkoholowe - bezpłatnie
Pokój Standard 2+2
•	posiada łóżko piętrowe
Pokój Family
•	dwa oddzielne pokoje (może być 

przechodni)

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: tenis ziemny 

(oświetlenie - płatne), minigolf, 
rzutki, tenis stołowy, piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka plażowa, 
fitness, gimnastyka w wodzie, 

zajęcia z tańca, dyskoteka
•	odpłatnie: billard, sauna, gry 

elektroniczne, sporty wodne na 
plaży

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie (kontynentalne), obiad, 
kolacja. lekkie przekąski po 
południu. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia. 
Kolacja w restauracji a’la carte 
raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. alkohole 
importowane - płatne.

MAKSYMALne obłożenie

 |   |   |  

www.fiesta-beach.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 25 Km

wyŻywIeNIe
aLL InCLUSIVe  

BezpośredNIo
przy pLaży

SpraWDzona
jaKość

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pLSpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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Hotel

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Djerba  sidi mahrez

Holiday beach Djerba & aquapark  ****

sidi mahrez  Djerba

HoteL KLUboWy
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

wyŁączNość 
SUn&FUn HoLIDayS

SpraWDzona
jaKość

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 20 Km

•	Aquapark

•	Bogata	oferta	sportowa

•	Piękna	plaża

Dlaczego warto?

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 6 lat

BezpośredNIo
przy pLaży

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 recepcji - 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 str. 89 oraz na www.sunfun.pl

wyŻywIeNIe
aLL InCLUSIVe 

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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Hotel

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Djerba  sidi yati

Calimera yati beach Djerba  ****

sidi yati  Djerba

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 30 Km

•	Piękna	plaża

•	Ultra all inclusive 24H

•	Przyjazny	dla	rodzin

Dlaczego warto?

BezpośredNIo
przy pLaży

LoKALizAcjA
•	sklepy, restauracje ok. 500 m
•	centrum midoun ok. 6 km
•	centrum Houmt souk ok. 20 km
•	port lotniczy djerba ok. 30 km

PLAżA
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	materace - płatne (ok. 3 tNd/

dzień
•	ręczniki plażowe - depozyt ok. 

10 eUr
•	Bar (otwarty w wysokim sezonie)

oPiS
•	5 restauracji, w tym 2 a’la carte, 

wymagany odpowiedni strój
•	4 bary, w tym przy basenie i na 

plaży (otwarte VI-X)
•	Kawiarnia mauretańska
•	2 baseny
•	zjeżdżalnie
•	dyskoteka
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	pralnia, sklepy - płatne

•	fryzjer, lekarz - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	wi-fi w hotelu - bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Standard ok. 31 m²
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	Balkon lub taras
Pokój Standard z widokiem na 
morze
Pokój Family
•	dodatkowo łóżko piętrowe

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: waterpolo, areobik, 

minigolf, siatkówka, piłka nożna, 
tenis ziemny (bez oświetlenia), 
tenis stołowy, wieczorne pokazy 
folklorystyczne

•	odpłatnie: sporty wodne, 
centrum spa, siłownia, bilard, 
pola golfowe ok. 2 km

wYżYwienie
•	Ultra All inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu.  
późne śniadanie od 10:00-11:00. 
lekkie przekąski w określonych 
godz. Kolacja w restauracji a’la 
carte (tunezyjska lub włoska) 
raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji serwowane 
w wybranych barach w godz. 
ich otwarcia. Napoje alkoholowe 
10:00-24:00, bezalkoholowe 
24H. alkohole importowane - 
płatne.

MAKSYMALne obłożenie

 |   |  

www.calimera.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

wyŻywIeNIe
ULtra aLL InCLUSIVe 

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SpraWDzona
jaKość

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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Hotel Hotel

bezpośreDnio
Przy Plaży

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.plSzczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

wyŻywIeNIe
aLL InCLUSIVe 24H 

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 30 Km

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 32 Km

•	Fantastyczna	plaża

•	Bogate	All	inclusive

•	Piękny	ogród	palmowy

Dlaczego warto?

sidi yati  DjerbaDjerba  sidi yati

Welcome meridiana  ****Seabel rym beach  ****

LoKALizAcjA
•	centrum midoun ok. 6 km
•	miasto Houmt souk ok. 22 km
•	sklepy, restauracje, kawiarnie ok. 

500 m
•	port lotniczy djerba ok. 32 km

PLAżA
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	Bar (w wysokim sezonie), 

prysznice i toalety 
•	ręczniki plażowe - depozyt  

ok. 2 tNd/dzień

oPiS
•	restauracja główna w formie 

bufetu
•	restauracja a’la carte tunezyjska, 

kawiarenka mauretańska
•	4 bary, w tym przy plaży, 

z przekąskami, koktajl bar
•	Basen dla dorosłych
•	dla dzieci: mały basen, miniklub, 

plac zabaw
•	zjeżdżalnie
•	galeria sklepów - płatne

•	centrum spa - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	wi-fi w recepcji - bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną lub prysznicem 
•	tV-sat, telefon
•	minilodówka - bezpłatna 
•	sejf - płatny
•	Łóżeczko dla dziecka na życzenie  

- bezpłatne 
•	Balkon lub taras
Pokój Standard z widokiem na
morze
Pokój Superior
Pokój Family
•	2 oddzielne sypialnie, łazienka

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: animacje, miniklub, 

plac zabaw, koszykówka, 
siatkówka, rzutki, piłka nożna, 
tenis stołowy,  tenis ziemny 
(oświetlenie - płatne)

•	odpłatnie: bilard, gry elektroniczne, 
masaże, usługi centrum odnowy 
biologicznej, sporty wodne na 
plaży, golf w klubie golfowym 
djerba (ok. 4 km)

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie kontynentalne, obiad 
i kolacja w formie bufetu. 
wieczorne przekąski. Napoje 
alkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane są w wybranych 
barach w godz. 10:00-23:00. 
Kolacja w restauracji a‘la carte 
raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. alkohole 
importowane - płatne.

MAKSYMALne obłożenie

 |   |   |   |  

www.welcomemeridiana-hotel.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

wyŻywIeNIe
aLL InCLUSIVe  

BezpośredNIo
przy pLaży

•	Piękna	plaża

•	Zjeżdżalnie

•	Przyjazny	dla	rodzin

Dlaczego warto?

LoKALizAcjA
•	centrum midoun ok. 5 km
•	Najbliższe sklepy, restauracje 

ok.5 km
•	port lotniczy djerba ok. 30 km

PLAżA
•	piaszczysta i prywatna
•	Bezpośrednio przy hotelu
•	leżaki i parasole na plaży i przy 

basenie - bezpłatne 
•	ręczniki plażowe - depozyt

oPiS
•	recepcja
•	3 restauracje, 3 bary
•	Bar na plaży - płatny (zniżki dla 

gości hotelu)
•	dyskoteka
•	2 baseny
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	Kantor
•	fryzjer, sklepy - płatne
•	pokoje dla niepełnosprawnych
•	Łóżeczko dla dziecka
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	wi-fi w lobby - bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Standard 
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub wanną
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	minilodówka - płatna
•	Balkon lub taras

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: programy 

animacyjne, siatkówka 
plażowa, piłka nożna, minigolf, 
tenis stołowy, tenis ziemny 
(oświetlenie - płatne) rzutki, 
żeglarstwo, windsurfing

•	odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, jazda konna, spa, 
narty wodne

wYżYwienie
•	All inclusive 24H: śniadanie,  

obiad i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w określonych 
godz. w ciągu dnia. Kolacja 

w restauracji a’la carte raz na 
pobyt - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. alkohole lokalnej 
produkcji serwowane do  
godz. 24:00, natomiast napoje 
bezalkoholowe serwowane 
w wybranych barach w godz. ich 
otwarcia 24h.

MAKSYMALne obłożenie

 |   |  

www.seabelhotels.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pLSpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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Hotel Hotel

bezpośreDnio
Przy Plaży

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Dlaczego warto?Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

wyŻywIeNIe
aLL InCLUSIVe 

•	Przyjazny	dla	rodzin

•	Piękna	plaża

•	Aktywny	wypoczynek

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 20 Km

•	Piękna	plaża

•	Doskonała kuchnia

•	Komfortowe pokoje

Dlaczego warto?

Djerba  sidi mahrez

telemaque beach & Spa  ****

sidi mahrez  Djerba

bakour beach by Checkin  ****

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 - 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
•	minibar - płatny 
•	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 str. 89 oraz na www.sunfun.pl First Call 

rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 14 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 25 Km

wyŻywIeNIe
aLL InCLUSIVe  

BezpośredNIo
przy pLaży

LoKALizAcjA
•	centrum miasta midoun ok. 4 km
•	sklepy i restauracje ok. 600 m
•	port lotniczy djerba ok. 25 km

PLAżA
•	prywatna, piaszczysta, 

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

10 eUr

oPiS
•	recepcja
•	3 restauracje
•	2 bary
•	Basen dla dorosłych i dla dzieci
•	Basen kryty
•	dla dzieci: miniklub, plac zabaw
•	Kantor
•	parking
•	sejf na recepcji - płatny
•	sklep - płatny
•	Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	wi-fi - bezpłatne
 
zAKwAterowAnie
Pokój Standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	minilodówka - bezpłatna
•	Balkon 
Pokój Standard 2+2 
•	Łóżko piętrowe

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: tenis ziemny 

(oświetlenie - płatne), tenis 
stołowy, piłka nożna, siatkówka, 
animacje

•	odpłatnie: bilard, gry 
komputerowe, sporty wodne, 
masaże, sauna, jazda konna

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, lunch 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w określonych godz. 
w barze przy basenie. Napoje 
bezalkoholowe i lokalne 

alkoholowe w barach w godz. ich 
otwarcia między 10:00-23:00. 
alkohole importowane - płatne.

MAKSYMALne obłożenie

 |   |   

www.checkinbakourbeach.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pLSpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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Hotel

wyżywienie
ALL INCLUSIVE 

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

pLaża
oK. 200 m

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 14 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 20 Km

•	Piękna	plaża

•	Zjeżdzalnie

•	Przyjazny	dla	rodzin

Dlaczego warto?

Djerba  sidi mahrez

bakour Splash by Checkin  ****

sidi mahrez  DjerbawyŁączNość 
SUn&FUn HoLIDayS

LoKALizAcjA
•	miasteczko midoun ok. 6 km
•	sklepy ok. 100 m
•	restauracje, kawiarnie ok. 500 m
•	pole golfowe djerba golf club 

ok. 1,5 km
•	port lotniczy djerba ok. 20 km

PLAżA
•	szeroka, z jasnym piaskiem, ok. 

200 m od hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	Bar na plaży w wysokim sezonie
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt ok. 

10 eUr

oPiS
•	recepcja
•	restauracja główna
•	3 bary
•	Basen
•	dla dzieci: brodzik, miniklub, plac 

zabaw
•	zjeżdżalnie
•	Kantor, minimarket - płatny
•	centrum spa - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	wi-fi w ogólnodostępnych 

częściach hotelu - bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	minilodówka - bezpłatna
•	Balkon lub taras

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: animacje, miniklub 

dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, 
siatkówka plażowa, piłka nożna, 
tenis ziemny (oświetlenie - 
płatne)

•	odpłatnie: spa, masaże, sporty 
wodne, jazda konna, golf

wYżYwienie
•	All inclusive:  śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w określonych godz. 
w ciągu dnia. Nieograniczony 

wybór lokalnych napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-23:00. alkohole 
importowane - płatne. 

MAKSYMALne obłożenie

 |   |   |  

www.checkinbakoursplash.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

wizUALizAcjA

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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Hotel

bezpośreDnio
Przy Plaży

wyżywienie
all INClUSIVE 

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 20 Km

sidi mahrez  DjerbaDjerba  sidi mahrez

al jazira beach & Spa  ****

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

•	Piękna	plaża

•	Spokojna okolica

•	bogata oferta sportowa

Dlaczego warto?
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 - depozyt ok.  

10 eUr + opłata ok. 2 tNd/dzień
•	Bar na plaży (czynny w wysokim 

sezonie)

oPiS
•	recepcja
•	restauracja
•	Kawiarnia mauretańska
•	2 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 - wypożyczenie 

płatne ok. 7 tNd/dzień
•	sejf - płatny
•	Balkon lub taras
Pokój Menzel z widokiem na 
morze
•	większy pokój w bungalowie
•	położony blisko plaży 
Pokój Menzel z widokiem na 
ogród
•	większy pokój w bungalowie

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: koszykówka, 

siatkówka plażowa, minigolf, 
tenis stołowy, tenis stołowy 

(oświetlenie - płatne)
•	odpłatnie: bilard, gry na 

automatach, piłka nożna, 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 str. 89 oraz na www.sunfun.pl

wyŁączNość 
SUn&FUn HoLIDayS

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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Hotel Hotel

bezpośreDnio
Przy Plaży

wyżywienie
all INClUSIVE 

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Dlaczego warto?Dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Piękna	plaża

•	Zjeżdżalnie

•	Przyjazny	dla	rodzin

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 25 Km

sidi mahrez  Djerba

Welcome baya beach & thalasso  ****

Djerba  sidi mahrez

Djerba Golf resort & Spa  ****

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 25 Km

wyŻywIeNIe
aLL InCLUSIVe  

pLaża 
oK. 200 m

LoKALizAcjA
•	centrum midoun ok. 5 km
•	do miasta Houmt souk ok. 15 km
•	Najbliższe sklepy, restauracje, 

kawiarnie ok. 100 m
•	port lotniczy djerba ok. 25 km

PLAżA
•	piaszczysta, ok. 200 m od hotelu
•	dojście promenadą
•	Łagodne wejście do morza
•	Bar (otwarty w wysokim sezonie), 

prysznice i toalety
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - płatne ok.  

2 tNd/dzień i depozyt ok. 10 tNd 

oPiS
•	recepcja
•	restauracja główna
•	restauracje a’la carte: tunezyjska, 

śródziemnomorska
•	Kawiarenka mauretańska
•	Kilka barów, w tym przy plaży, bar 

z przekąskami
•	Basen zewnętrzny ze słodką 

wodą
•	dla dzieci: basen, miniklub 

•	Basen ze zjeżdżalniami ze słoną 
wodą

•	galeria handlowa - płatna 
•	centrum spa - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	wi-fi przy recepcji - bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z prysznicem lub wanną
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny ok. 3 tNd/dzień
•	Łóżeczko dla dziecka na życzenie 

- bezpłatne
•	w pokoju 4-os. łóżko piętrowe
•	Balkon lub taras

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: animacje dla 

dzieci i dorosłych, programy 
wieczorowe, miniklub, siatkówka 
plażowa, piłka nożna, tenis 
stołowy, korty tenisowe

•	odpłatnie: masaże, usługi 
centrum odnowy biologicznej, 

gry elektroniczne, bilard

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie kontynentalne, obiad 
i kolacja w formie bufetu. 
popołudniowe przekąski. Kolacja 
raz na pobyt w restauracji a‘la 
carte - bezpłatnie, wymagana 
wcześniejsza rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia. alkohole 
importowane - płatne.

MAKSYMALne obłożenie

 |   |   

www.hotelbayabeach.com

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

•	Piękna	plaża

•	Centrum	SPA

•	idealny dla golfistów

Dlaczego warto?
LoKALizAcjA
•	spokojna okolica
•	restauracje, bary, sklepy ok. 2 km
•	centrum midoun ok. 6 km
•	port lotniczy djerba ok. 25 km

PLAżA
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

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

depozyt 10 eUr
•	Bar na plaży (czynny w wysokim 

sezonie)

oPiS
•	recepcja
•	restauracja główna
•	3 restauracje a’la carte, w tym 2 

płatne 
•	Kilka barów, w tym przy basenie 

i na plaży (otwarte w wysokim 
sezonie)

•	Kawiarnia mauretańska - płatna
•	Basen
•	dla dzieci: brodzik, miniklub
•	dyskoteka
•	sklepy - płatne

•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	wi-fi w ogólnodostępnych 

miejscach hotelu - bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Standard Premium
•	Klimatyzacja (15.06-15.09) 
•	Łazienka z wanną lub prysznicem
•	tV-sat
•	telefon
•	minilodówka uzupełniona w dniu 

przyjazdu 
•	sejf - bezpłatny
•	Balkon lub taras
Pokój Standard Premium 
z bocznym widokiem na morze 
Pokój Family Superior
•	2 sypialnie, łazienka 

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: animacje, areobik, 

minigolf, siatkówka plażowa, 
rzutki, piłka nożna, tenis ziemny, 
tenis stołowy, sala fitness

•	odpłatnie: spa, masaże, sporty 
wodne, pola golfowe w pobliżu

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w ciągu dnia. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia: napoje 
bezalkoholowe w godz. 8:00-
24:00 (do 01:00 od VI-IX w lobby 
barze), napoje alkoholowe 
w godz. 10:00-22:00. alkohole 
importowane - płatne. przekąski, 
ciasta, napoje bezalkoholowe 
w ramach all inclusive w snack 
Bar „la pergola” 24h. Bar 
w dyskotece - płatny. 

MAKSYMALne obłożenie

 |   |  

www.djerbagolfresort.tn

UwAGA:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 89 oraz na www.sunfun.pl

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pLSpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL
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Hotel

bezpośreDnio
Przy Plaży

wyżywienie
all INClUSIVE 

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

wI-fI
bezpłatne

port lotNIczy
Djerba oK. 25 Km

•	Piękna	plaża

•	Zjeżdżalnie

•	Ciekawe animacje

Dlaczego warto?

wycieczki  Djerba

okruh ostrovem

zastávka u Římské cesty, návštěva muzea 
národních zvyků a  tradic v  městeč-
ku guellala a prohlídka keramické dílny 
s  ukázkou výroby a  možností nákupu. 
přesun do er riadhu a prohlídka la ghri-
by, jedné z nejstarších synagog na světě. 
poté návštěva některé z lisoven oliv, sezná-
mení se s procesem výroby olivového oleje 
a možnost jeho nákupu přímo na místě. 
zastávka v  největším městě na ostrově  
- v Houmt souku. Volný čas na nákupy 
a zastávka u Španělské pevnosti u pobřeží.

Djerba explore
areál poskytující zábavu i  poučení 
zahrnuje 3 části – muzeum islámského 
umění, „dědictví djerby“ neboli skanzen 
s  ukázkou typických djerbských staveb 

(statku  –  tzv.   menzelu, studny apod.) 
a  konečně samotnou krokodýlí farmu 
s přibližně 600 krokodýly od čerstvě vylí-
hnutých až po několikametrové jedince. 
Nenechte si ujít jejich krmení! Výlet je půl-
denní.

Lodní výlet

zábavná a pohodová plavba na lodi plné 
pirátů z přístavu v Houmt souku na písečný 
ostrov plameňáků nedaleko djerby. při 
troše štěstí budete pozorovat delfíny pro-
hánějící se kolem lodi. Na ostrově volný čas 
na koupání a opalování. Během odpočinku 
vám piráti z lodi připraví velmi chutný oběd 
a pak předvedou vtipné scénky. příjemná 
zábava zaručena! oběd a nealko nápoj 
během jídla jsou v  ceně výletu. Návrat 
kolem 17. hodiny.

Matmata  - Douz

Výlet začíná přejezdem trajektem z djerby 
na tuniskou pevninu. odtud se vydáte přes

CeStujte	A PoZnávejte

Výlety

Djerba  sidi mahrez

meninx resort & aquapark  **** opisy wycieczek mają charakter 
informacyjny	i	nie	są	wiążące.	
Więcej	informacji	na	temat	

szczegółowych programów otrzymają 
Państwo	na	miejscu	u	rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl

Dookoła wyspy (pół dnia)
podczas tej półdniowej wycieczki zoba-
czymy najciekawsze zakątki djerby, 
w tym miejscowość guellala, która sły-
nie z przepięknych, tradycyjnych i ręcz-
nie wytwarzanych wyrobów ceramicz-
nych. Kolejnym etapem naszej wyprawy 
będzie wizyta w synagodze ghriba - jed-
nej z najstarszych na świecie. w Houmt 
souk będzie czas wolny na zakupy.

Karawana i farma krokodyli
przyjemna i  ekscytująca wycieczka, 
w trakcie której przejedziemy wielbłąda-
mi, bryczkami i na osiołkach wśród gajów 
oliwnych. Następnie udamy się do naj-
więjszej w basenie morza sródziemnego 
farmy krokodyli. Na powierzchni 20 000 
m² jest hodowanych około 400 krokody-
li nilowych. program zwiedzania składa 
się z 3 punktów: muzeum islamu, wioski 
berberyjskiej i basenu z krokodylami. przy 
basenach znajduje się wylęgarnia kroko-
dyli - crocodile Babies.

rejs statkiem 
w porcie w Houmt souk wsiądziemy na 
statek piracki, który zabierze nas na eks-
cytujący, półtoragodzinny rejs. Na jego 
pokładzie przeżyjemy prawdziwą, piracką 
przygodę z tańcami i wyśmienitą zabawą. 
przy odrobinie szczęścia będziemy mie-
li okazję ujrzeć pływające wokół statku 
delfiny. dopłyniemy na wyspę różowych 
flamingów, gdzie czeka nas plażowanie 
i morskie kąpiele na przepięknej, dziewi-
czej plaży. piraci zaserwują nam pyszny 
lunch (napoje dodatkowo płatne). rejs 
pirackim statkiem to niesamowita wypra-
wa, którą polecamy zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych.

Sahara (2 dni)
1	 dzień: z  hotelu wyjedziemy wcze-
snym rankiem, aby przepłynąć promem 
z  wyspy na ląd. Udamy się do miasta 
gabes, a  następnie w  kierunku Nefta, 
gdzie zjemy obiad. Kolejnym punktem 
wycieczki jest wyjazd jeepami do gór-
skiej, położonej u stóp pięknego wąwozu 

oazy chebika. zwiedzimy również mia-
steczko „gwiezdnych wojen”. w jednym 
z hoteli w Nefcie zaplanowana jest kola-
cja i nocleg.
2	dzień: po śniadaniu przejedziemy przez 
słynne, słone jezioro chott el jerid. po 
przerwie na zdjęcia, udamy się w kierun-
ku Kebili. dalsza trasa prowadzi do mia-
sta douz, zwanego „wrotami pustyni”, 
gdzie będzie możliwość przejażdżki na 
wielbłądzie (dodatkowo płatna), i gdzie 
przewidziany jest czas wolny na zakupy. 
po obiedzie udamy się do słynącej z uni-
kalnej architektury matmaty, gdzie zwie-
dzimy podziemne jaskinie troglodytów, 
zamieszkane przez rdzennych miesz-
kańców tunezji - Berberów. w drodze 
powrotnej przejedziemy przez el Kantara 
groblą rzymską łączącą wyspę z lądem 

opisy wycieczek mają charakter 
informacyjny	i	nie	są	wiążące.	
Więcej	informacji	na	temat	

szczegółowych programów otrzymają 
Państwo	na	miejscu	u	rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl

wycieczki
PoDRÓŻuj	I	oDKRYWAj

LoKALizAcjA
•	centrum midoun ok. 5 km
•	sklepy, restauracje i kawiarnie ok. 

200 m
•	port lotniczy djerba ok. 25 km

PLAżA
•	piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	ręczniki plażowe - płatne ok.  

7 tNd/tydzień oraz depozyt ok. 
10 tNd

oPiS
•	recepcja
•	restauracja główna
•	2 bary - lobby bar oraz bar przy 

basenie (czynny w sezonie 
letnim)

•	odkryty basen z wydzieloną 
częścią dla dzieci

•	zjeżdżalnie
•	dla dzieci: miniklub, plac zabaw
•	Łóżeczko dla dziecka na życzenie 

- płatne ok. 5 tNd/dzień
•	sejf w recepcji - płatny ok.  

2 tNd/dzień

•	centrum spa - zabiegi płatne
•	sklep - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	wi-fi w recepcji - bezpłatne

zAKwAterowAnie
Pokój Standard
•	Klimatyzacja (15.06-15.09)
•	Łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów 
•	tV-sat, telefon
•	minilodówka - wypożyczenie 

płatne ok. 5 tNd/dzień
•	Balkon lub taras
Pokój Family
•	piętrowe łóżko

SPort i rozrYwKA
•	Bezpłatnie: programy 

animacyjne, tenis stołowy, 
korty tenisowe bez oświetlenia, 
minigolf, piłka nożna

•	odpłatnie: bilard, zabiegi 
w centrum spa, gry 
elektroniczne, sauna, masaże, 
sporty wodne na plaży, djerba 

golf club ok. 2 km

wYżYwienie
•	All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji 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 str. 89 oraz na www.sunfun.pl

SpraWDŹ CenĘ na SUnFUn.pL

PoKój roDzinnY

First Call 
rezerWUj WCzeŚniej i zYSKaj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 
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Słoneczny Brzeg 152

Złote Piaski 184

Bułgaria
UNIKALNY RELAKS 
NAD MORZEM CZARNYM

Doskonała kuchnia
Miejscowa kuchnia jest jedną 

z najzdrowszych w Europie. Oferuje 

duży wybór sałatek, mięs i ryb 

przygotowywanych na różne sposoby!

Bogata historia
Bułgaria charakteryzuje się bogatym 

dziedzictwem kulturowym. 

Odwiedźcie Stare Miasto Nessebar, 

które z pewnością Was oczaruje.

Piękne Plaże 
Kombinacja długich plaż 

i malowniczych zatoczek z pięknymi 

widokami na lokalne wybrzeże  

- to właśnie Bułgaria!
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BUłgARIA  opis destynacji
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Musisz tego DoświaDczyć!
Bułgarska róża ma swoje muzeum. W liczącej 120 
km długości Dolinie Róż, rosną te najbardziej aroma-
tyczne na całym Półwyspie Bałkańskim, czyli róże 

damasceńskie. W jej stolicy, mieście Kazanlak można odwie-
dzić wspaniałe muzeum żywych róż. Z tutejszych kwiatów 
tłoczony jest słynny olejek różany, który nie ma konkurencji.

śreDnie  
teMPeratury

czas Przelotu

ok. 2 h

24° 22°

Bułgaria
Pl
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więcej hoteli na

www.sunfun.pl
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BUłgARIA  opis destynacji opis destynacji  BUłgARIA

śreDnie teMPeratury w ciągu roku

MaPa

tabela dotyczy temperatur w ciągu dnia i ma charakter orientacyjny. warunki pogodowe 
mogą się zmieniać w zależności od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu 
i nie możemy ich z góry przewidzieć.

różnica czasu
+ 1 godzina w okresie letnim

waluta
Lev 
1 BgN = 100 stotinek

stolica
Sofia

napięcie 
elektryczne
220 V

Język urzędowy
bułgarski

ważne kontakty

iV V Vi Vii Viii iX X

15 10 21 15 26 19 29 22 29 23 24 21 20 17

BUłgARIA

Burgas

Warna

Sofia Słoneczny Brzeg 

gRECjA
TURCjA

RUMUNIA

M
O

R
Z

E 
C

Z
A

R
N

E

Ambasada RP 
w Republice Bułgarii 
Bułgaria, sofia, chan krum 46, 
1000 

   tel.: (00 359) 2 987 26 10 
   tel. dyżurny: (00 359) 884 688 
510 (po godzinach pracy) 

   tel. dyżurny: (00 359) 2 981 
85 45 (w godzinach pracy)  
faks: (00 359) 2 987 29 39

Ambasada Republiki Bułgarii 
w Polsce 
al. Ujazdowskie 33/35
00-540 warszawa 

   tel.: (00 48 22) 629 40 71-75  
faks: (00 48 22) 628 22 71  
faks: +420 222 211 728

  

kompletne i aktualne informacje na temat przepisów  wjazdowych, ambasady i formal-

ności zdrowotnych (np. obowiązkowych szczepień) można znaleźć  na  www.msz.gov.pl
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unikalne parki
marzysz o aktywnym wypoczynku w słońcu? chcesz podziwiać spektakularne widoki 
i odkryć piękno starożytnych zabytków? jeśli tak, to Bułgaria jest oczywistym wyborem! 
ten kraj ma wspaniałą linię brzegową, z piaszczystymi plażami, przyrodę z unikalnymi 
parkami narodowymi i wiele ciekawych miejsc historycznych. Bonusem jest niezwykła 
gościnność i wyśmienita kuchnia!

Bułgaria leży w  południowo-
-wschodniej europie na pół-
wyspie Bałkańskim. duża 

część kraju jest górzysta i zajmują 
ją ogromne pasma górskie z góra-
mi riła, pirin i rodopami. Najwyższą 
górą w Bułgarii, jak i na całym pół-
wyspie jest musała (2925 m n.p.m.) 
położona w górach riła. Najdłuż-
szą rzeką jest dunaj, który płynie do 
morza czarnego. 
zainteresowanie Bułgarią rośnie ze 
względu na bezpieczeństwo, krót-
ki czas lotu oraz unikalne walory 
wypoczynkowe z  piaszczystymi 
plażami i piękną, słoneczną pogo-
dą  nawet do końca październia. 
Bułgaria jest atrakcyjna cenowo, 
a wszystkie usługi świadczone są 
na podobnym poziomie jak w kra-
jach zachodnich. 
Największym ośrodkiem turystycz-
nym Bułgarii jest słoneczny Brzeg 
leżący ok. 35 km na północ od 
Burgas i 5 km od Nessebaru, sta-
rożytnego miasta z  nietypowymi 
drewnianymi domami, wąskimi 
uliczkami, cerkwiami i zabytkowym 
wiatrakiem. aktywni turyści mogą 
udać się w głąb lądu i wybrać słyn-
ne góry rodopy z dolinami, gdzie 
płyną krystalicznie czyste rzeki. 

jednym z  najbardziej znanych 
ośrodków jest pamporovo. podczas 
spacerów górskich można natknąć 
się na klasztory prawosławne, leżą-
ce głównie w trudno dostępnych 
miejscach. do najbardziej znanych 
należy monastyr Baczkowski.
Na uwagę zasługuje też uzdrowi-
sko devin, gdzie można odpocząć, 
korzystając z przyjemnych zabie-
gów. Historycznym symbolem Buł-
garii jest wielkie tyrnowo - dawna 
stolica, wznosząca się na wapien-
nych, skalnych tarasach nad rzeką 
jantrą. Niektóre domy są osadzone 
na skale w taki sposób, że wygląda-
ją jakby z niej wyrastały. miłośnicy 
historii z pewnością nie mogą prze-
gapić wizyty w starożytnym trackim 
grobowcu kazanlak. poza pięknymi 
freskami znaleziono tu wiele cen-
nych przedmiotów ze złota. 

Język 
językiem urzędowym jest bułgarski, 
ale bez problemu można się poro-
zumieć po angielsku, niemiecku 
czy rosyjsku.

kuchnia 
w naszych hotelach klienci znajdą 
głównie kuchnię międzynarodową 

wzbogaconą elementami kuchni 
bułgarskiej. Najpopularniejsze dania 
przyrządzane są na bazie warzyw, 
wieprzowiny, kurczaka, jagnięciny, 
oraz mielonych ryb. w kuchni buł-
garskiej bardzo popularna jest oliwa 
z oliwek, ocet, czosnek, słony biały 
ser z mleka krowiego lub owczego 
oraz jogurt. mięso przygotowuje się 
zazwyczaj na rożnie lub grillu. dla 
dopełnienia smaku potraw, Bułga-
ria oferuje doskonałe wina i piwa. 
do bułgarskich specjałów należą 
burgery kjufteta, dzuveč (gorący 
posiłek z  ryżu, mięsa i  warzyw), 
faszerowane papryki, tarator, musa-
ka, mieszane sałatki (oprócz suro-
wej papryki, ogórków, pomidorów 
i białego sera, dodaje się do nich 
ostrą paprykę i cebulę), quenelles 
i kebabče (bułki, placki lub zwoje 
mielonego mięsa przygotowane na 
grillu, podawane z sałatką i frytka-
mi), kaszkawał (owczy, krowi lub 
mieszany ser, podawany czasami 
jako deser do wina) lub škembe 
corba (grubo cięte flaczki poda-
wane z chlebem, często jako danie 
główne).

waluta 
Narodową walutą jest lev (BgN), 

Zgoda oznacza 
przeczenie
w Bułgarii nasze skinienie 
głową na „tak” oznacza 
„NIe”, a odwrócenie głowy 
na „NIe” oznacza „tak”. 
przyzwyczajenie się do tego 
zajmie trochę czasu…

który dzieli się na 100 stotinek. 
w  wybranych hotelach i  restau-
racjach akceptowane są wszystkie 
główne karty kredytowe. Bankoma-
ty można znaleźć niemal wszędzie.

różnica czasu 
w  stosunku do czasu polskiego, 
dodajemy jedną godzinę.

napięcie elektryczne 
Napięcie jest w europejskim stan-
dardzie 220 V. w niektórych star-
szych hotelach możliwe jest znale-
zienie innego rodzaju gniazdek, ale 
zasilacz jest powszechnie dostęp-
ny w  sklepach z  wyposażeniem 
 domowym.

Przepisy wjazdowe 
polacy nie potrzebują wizy na 
pobyt turystyczny w Bułgarii, wjazd 
odbywa się na podstawie ważnego 
paszportu lub dowodu osobistego. 
w Bułgarii honorowane jest polskie 
prawo jazdy.

cła i przepisy walutowe 
obowiązuje swobodny przepływ 
towarów w Ue. wyjątkiem są wyro-
by akcyzowe, które mogą być prze-
wożone w obrębie Ue w ograniczo-
nych ilościach, na własny użytek. 
limity zostały ustalone następu-

jąco: 800 sztuk papierosów, 400 
sztuk krótkich cygar, 200 cygar, 1 
kg tytoniu, 10 litrów spirytusu, 20 
litrów produktów o średniej zawar-
tości alkoholu, 90 litrów wina, 
z których maks. 60 litrów to wina 
musujące i 110 litrów piwa. 

hotele - oferowane usługi 
dostęp do niektórych usług (np. kli-
matyzacja, godziny otwarcia barów, 
restauracji i obiektów sportowych 
w tym aquaparków, programy ani-
macyjne) może być częściowo zre-
dukowany w  szczególności poza 
szczytem sezonu. w  większości 
hoteli w  Bułgarii w  dniu przyjaz-
du pierwszym świadczeniem jest 
kolacja.

Plaże, leżaki i parasole 
wstęp na bułgarskie plaże jest bez-
płatny, ale za korzystnie z leżaków 
i parasoli zazwyczaj musimy zapła-
cić. za dodatkową opłatą można 
również korzystać z szerokiej gamy 
sportów wodnych. Na prawie 380 
km wybrzeża znajdziemy zarówno 
szerokie plaże ze złotym piaskiem 
i łagodnym wejściem do morza, jak 
i skaliste wybrzeża i klify, poprze-
platane zatoczkami z małymi pla-
żami. 
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opis destynacji  SłONECZNY BRZEg

BURgAS

Primorsko

Sozopol

Pomorie

Rawda

Święty Włas

Nesebar
EleniteSłoneczny Brzeg

MORZE CZARNE
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słoneczny 
Brzeg

słoneczny Brzeg leży około 40 
km na północ od Burgas i 5 km 
od Nessebaru. jego główną 

atrakcją jest szeroka, ponad 8-kilo-
metrowa plaża ze złotym piaskiem 
i  łagodnym wejściem do morza. 
słoneczny Brzeg posiada certyfikat 
„Błękitna flaga”- prestiżową nagro-
dę dla obszarów o najwyższej czy-
stości plaży i morza. wizytówką tej 
kosmopolitycznej, tętniącej życiem 
miejscowości jest także piękna, 
nadmorska promenada z  licznymi 
restauracjami, kawiarniami i  bara-
mi. znajdziemy tu również znany 
park wodny, boisko sportowe, halę 
muzyczną, liczne sklepy i kasyna. do 
zwiedzania okolicy poleca-
my łatwo dostępny lokalny 
autobus. 

kurorty

∞ Burgas – to czwarte co do wiel-
kości miasto w  Bułgarii, liczące 
ponad 200 tysięcy mieszkańców. 
Burgas położone jest około 130 km 
na południe od warny i 390 km na 
wschód od sofii. jest najważniej-
szym ośrodkiem gospodarczym 
i kulturalnym południowo-wschod-
niej części kraju. ważnym źródłem 
utrzymania mieszkańców jest nie 
tylko turystyka, ale także w  dużej 
mierze żegluga portowa i  rybo-

łówstwo. ponadto zlokalizowany 
jest tu drugi najważniejszy port lot-
niczy w Bułgarii. Burgas jest ideal-
nym miejscem dla tych, którzy chcą 
cieszyć się życiem lokalnym, uczest-
niczyć w wydarzeniach kulturalnych 
i odwiedzać muzea.

∞ rawda – to mały, przyjemny ośro-
dek w  pobliżu Nessebaru, który 
wciąż się rozrasta.  znajdziemy tu 
wiele sklepów i miejsc, gdzie moż-
na skosztować lokalnych specja-
łów oraz poznać bułgarską kulturę. 
oprócz relaksu na pięknej, piasz-
czystej plaży, rawda oferuje różno-
rodne zajęcia sportowe, szczególnie 

sporty wodne, takie jak nurkowa-
nie, kitesurfing, windsurfing czy 

narty wodne. 

∞ nessebar – wymieniany jest 
wśród najczęściej odwiedzanych 
bułgarskich kurortów na wybrze-
żu morza czarnego. stary Nes-
sebar jest jednym z  najstarszych 
miast w europie, wpisanym na listę 
światowego dziedzictwa UNesco. 
Historia Nessebaru sięga V w. p.n.e., 
kiedy to znany był jako messembria. 
z tego też okresu pochodzą ruiny 
murów obronnych, baszt i arkad, 
które kiedyś czyniły półwysep nie-
dostępnym. Nowa część Nesseba-
ru to nowoczesne miasto, znajdu-

jące się około 500 m od starówki. 
ta część miasta stale się rozrasta 
o nowe hotele, sklepy i restauracje.

∞ sveti Vlaz – jest szybko rozwi-
jającym się nadmorskim kurortem 
położonym u podnóża południo-
wego zbocza stara planina. ośro-
dek jest spokojniejszą alternatywą 
dla słonecznego Brzegu, do które-
go łatwo można dojechać autobu-
sem lub dopłynąć statkiem. lokalną 
atrakcją miasteczka jest piękny port. 

∞ elenite – stosunkowo nowy kom-
pleks leży około 10 km na północ 
od słonecznego Brzegu. piękne, 
długie, piaszczyste plaże rozciąga-
ją się wzdłuż malowniczej zatoki. 
kurort jest dobrze skomunikowany 
z Nessebarem i słonecznym Brze-
giem. elenite położone jest w pięk-
nej i  spokojnej scenerii, przez co 
stanowi idealne miejsce na relak-
sujący wypoczynek.

∞ sozopol – leży na niewielkim pół-
wyspie na morzu czarnym, około 
35 km na południowy-wschód od 
Burgas. Historyczne centrum mia-
sta chronione jest przez UNesco. 
warto udać się na spacer wąskimi, 
krętymi uliczkami, tworzącymi nie-
powtarzalną atmosferę tego miej-
sca. Ulice otoczone są oryginalnymi 

Zupa tarator
pyszny, bułgarski chłodnik 
jest idealny na upały. ta zimna 
i orzeźwiająca zupa składa 
się z kwaśnego mleka, kopru, 
startego ogórka i odrobiny 
czosnku.

budynkami z XVIII w. resort posiada 
dwie piękne, piaszczyste plaże.

∞ Pomorie – to urocza miejsco-
wość turystyczna położona 18 
km na północ od Burgas, na skali-
stym półwyspie wybrzeża czarno-
morskiego. znajdziemy tu urocze 
kafejki, puby oraz zabytki będące 
świadectwem burzliwej i  bogatej 
historii regionu. Najstarsze z nich 
pochodzą z IV i V w. p.n.e., kiedy 
miejscowość była jeszcze kolonią 
grecką o nazwie anchialo. wejście 
do morza jest tu łagodne, więc 
pomorie jest idealnym miejscem 
rodzinnego wypoczynku. stanowi 
także centrum turystyki leczniczej. 
zasłużoną sławą cieszą się miej-
scowe borowiny. pomorijskie bło-

ta doskonale wpływają na leczenie 
reumatyzmu i chorób skóry.

∞ obzor – miasteczko położone 
przy malowniczej drodze, łączącej 
północne i południowe wybrzeże, 
65 km na południe od warny i 74 
km od Burgas. miasto liczy oko-
ło 2000 mieszkańców. plaża ma 
około 10 km długości i od 20 do 
60 m szerokości. Uważane za naj-
piękniejsze w całej Bułgarii są plaże 
położone na południu miejscowo-
ści oraz plaża Irakli - z drobnym, 
złocistym piaskiem. kurort oferu-
je różne opcje rozrywki: dyskote-
ki, bary, restauracje, puby, małe 
rodzinne restauracje, a dla dzieci 
zjeżdżalnie oraz baseny w hotelo-
wych  kompleksach. 

słoneczny Brzeg jest kwintesencją Bułgarii w najlepszym wydaniu. 
do pełnego życia kurortu przyjeżdżają turyści spragnieni wypo-
czynku na fantastycznej plaży, uznawanej za najlepszą na wybrze-
żu. jeśli dodamy do tego ciepłe morze, niezwykłe otoczenie par-
ków i ogrodów, malownicze góry a także moc lokalnych atrakcji, 
ukazuje nam się wprost wymarzone miejsce na wakacje. 
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BUłgARIA  pomorie

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 25 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

BezpośredNIo
PrZy PLaży

•	Doskonała lokalizacja

•	Aquapark

•	Bogata oferta sportowa

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	centrum Nessebar ok. 2 km
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 5 km
•	port lotniczy Burgas ok. 25 km

Plaża
•	 Bezpośrednio przy hotelu
•	zejście schodami
•	leżaki i parasole - płatne
•	 taras słoneczny przy plaży: leżaki 

i parasole oraz bar - bezpłatne

oPis
•	 kompleks 3 hoteli: część 

palace 5*, Bay 4* i mare 4*
•	 restauracja główna, 2 a‘la carte: 

japońska i włoska 
•	 kilka barów, amfiteatr
•	klub nocny - płatny
•	 aquapark (VI-IX zależnie od 

warunków pogodowych): 
6 zjeżdżalni - bezpłatny

•	Baseny zewnętrzne
•	Basen kryty
•	ręcznik kąpielowe - depozyt
•	 dla dzieci: basen ze zjeżdżalniami 

i fontannami, miniklub (4-12 lat), 

minidisco, plac zabaw
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 wi-fi w lobby i pokojach - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 30-31 m²
•	klimatyzacja
•	  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

suszarka do włosów
•	tV, telefon
•	sejf - płatny, mała lodówka 
•	Balkon
Pokój Family ok. 62 m²
•	  2 pokoje standard połączone 

drzwiami

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dla 

dorosłych i dzieci, wieczorne 
show, miniclub (4-12 lat), 
minidisco, aerobik, koszykówka, 
piłka nożna, siatkówka,  siłownia, 
aquaaerobik, yoga, zumba, fitness

•	 odpłatnie: spa, fryzjer, masaże, 
jaccuzi, łażnia parowa, sauna, 

bilard, piłkarzyki, air hockey, 
minikręgielnia (w hotelu sol 
Nessebar Bay), minigolf, kort 
tenisowy, lekcje tenisa, sporty 
wodne na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
kolacja tematyczna 2 razy 
w tygodniu. w ciągu dnia 
przekąski i lody. wieczorne 
przekąski w godz. 22:00-23:00. 
kolacja w restauracji włoskiej 
a‘la carte raz na pobyt przy min. 
7 nocy - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. restauracja japońska 
- płatna. Napoje bezalkoholowe 
oraz alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   

www.melia.com

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 15 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe 

BezpośredNIo
PrZy PLaży

•	Aquapark

•	Duży wybór pokoi

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

Nessebar  BUłgARIA

Sol nessebar Palace  *****Wave resort  *****

lokalizacJa
•	 centrum pomorie ok. 5,5 km 
•	słoneczny Brzeg ok. 10 km
•	port lotniczy Burgas ok. 15 km

Plaża
•	 prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	 Łagodne wejście do morza
•	 serwis plażowy - bezpłatny
•	Beach bar 

oPis
•	 restauracje: główna, 3 a‘la carte
•	 5 barów, amfiteatr
•	 aquapark - 4 zjeżdżalnie dla 

dorosłych i 3 dla dzieci, spray park
•	 5 basenów zewnętrznych
•	Basen wewnętrzny 
•	 dla dzieci: basen zewnętrzny, 

miniklub (4-12 lat), plac zabaw, 
minidisco

•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 wi-fi w budynku głównym 

- bezpłatne

zakwaterowanie
 Pokój standard ok. 36 m²
•	klimatyzacja, balkon
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

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

bezalkoholowe i woda
•	zestaw do kawy/herbaty
Pokój Premium ok. 44 m² 
od strony morza
•	  sypialnia z częścią wypoczynkową
Pokój Family sea view ok. 48 m²
•	składa się z 2 sypialni i łazienki
•	widok na morze

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, tenis 

stołowy, siatkówka plażowa, 
piłka nożna plażowa, waterpolo, 
aerobik, aquaaerobik, teenclub 
(dzieci 7-16 lat), fitness, sauna, 
łaźnia turecka, jacuzzi, siłownia

•	 odpłatnie: cenrtum spa, 
zabiegi w łaźni tureckiej, masaż, 
hydromasaż, fryzjer, sporty 
wodne na plaży 

wyżywienie
•	ultra all inclusive: śniadanie, 
późne śniadanie, obiad, kolacja 
w formie bufetu. przekąski 
między posiłkami w godz.  11:00-
18:00. Nocne przekąski w godz. 
21:00-07:30. kolacja w wybranej 
restauracji a‘la carte: bułgarskiej 
lub śródziemnomorskiej raz na 
pobyt min. 7 nocy - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 8:00-24:00, wybrane 
napoje importowane w godz. 
08:00-23:00. wino, piwo oraz 
napoje bezalkoholowe w barze 
wskazanym przez hotel w godz. 
jego otwarcia między 10:00-07:00.  

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |  

www.waveresort.bg

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL SPraWDZona
jakość
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BUłgARIA  elenite

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 75 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe

PLaży  
ok. 100 m

•	Piękna plaża

•	Atrakcyjna lokalizacja

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

•	Panoramiczny widok

•	Hotel po renowacji

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

primorsko  BUłgARIA

Perla royal  *****Paradise Beach  *****

lokalizacJa
•	 między sveti Vlas (ok. 3 km) 

i elenite
•	restauracje i bary ok. 3 km
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 8 km
•	port lotniczy Burgas ok. 40 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	panoramiczna winda
•	leżaki i parasole na plaży - płatne
•	Bar na plaży - płatny
•	ręczniki - depozyt ok. 10 eUr 

oPis
•	recepcja, wymiana walut
•	restauracja główna
•	 4 bary, w tym przy basenie 

i w kręgielni (w godz.18:00-22:30 
- napoje bezpłatne)

•	 Basen z wydzieloną częścią 
dla dzieci

•	 dla dzieci: plac zabaw, miniklub, 
animacje 

•	amfiteatr 

•	sklepy - płatne
•	 przy zakwaterowaniu wymagany 

depozyt 10 eUr/os. dorosła, 
zwracany w dniu wyjazdu

•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 wi-fi w lobby i pokojach-  

bezpłatne

zakwaterowanie
 Pokój standard ok. 25 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	czajnik
•	mała lodówka
•	Balkon
•	sejf - bezpłatny
•	Łóżeczko dla dzieci - bezpłatne, 
na zapytanie
Pokój apartament ok. 45-50 m²
•	 sypialnia i pokój dzienny 

oddzielone drzwiami

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dla dzieci 

i dorosłych (10.06-07.09 /6 dni 
w tygodniu), siatkówka plażowa, 
miniklub (4-10 lat)

•	 odpłatnie: masaże, centrum 
fitness, sauna, łaźnia parowa, 
grota solna, strefa relaksu, 
kręgle, sala gier (bilard, rzutki, 
playstation, atomaty do gier, 
piłkarzyki, air hockey), sporty 
wodne na plaży 

wyżywienie
•	  ultra all inclusive: śniadanie, 

późne śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu. popołudniowe 
przekąski, ciastka, kanapki 
w godz. między 16:00-18:00, 
lody w godz. 10:00-17:30. Napoje 
bezalkoholowe, alkohole lokalnej 
produkcji i niektóre importowane 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-22:30. 

MaksyMalne oBłożenie

 |   

www.paradisebeach.bg

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 40 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe

BezpośredNIo
PrZy PLaży

lokalizacJa
•	centrum primorska ok. 300 m
•	Najbliższe sklepy ok. 100 m
•	restauracje i bary ok. 100 m
•	port lotniczy Burgas ok 75 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, 

100 m od hotelu
•	oddzielona od hotelu rzeką
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	recepcja
•	restauracja
•	2 Bary
•	 2 baseny dla dorosłych, w tym 

1 z wydzieloną częścią dla dzieci
•	plac zabaw
•	kantor
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 wi-fi we wszystkich 

pomieszczeniach 
ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard
•	klimatyzacja - bezpłatna
•	 Łazienka z prysznicem lub wanną
•	suszarka do włosów
•	tV-sat
•	telefon
•	mała lodówka - bezpłatna
•	minibar - płatny
•	sejf - bezpłatny
•	Balkon lub taras
•	 Łóżeczko dla  dziecka na 

zapytanie - bezpłatne

sPort i rozrywka
•	Bezpłatnie: plac zabaw
•	 odpłatnie: masaże, możliwość 

korzystania z centrum spa 
i fitness w hotelu perla sun 
ok. 50 m od obiektu

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu.  
lekka przekąska w ciągu dnia. 
Napoje bezalkoholowe oraz 
alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 

w godz. ich otwarcia między 
10:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   

www.hotelsperla.com

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL SPraWDZona
jakość
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ravda  BUłgARIABUłgARIA  ravda

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 (24.05-15.09 
w zależności od warunków 
pogodowych) - 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 parzenia 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 - 6 dni 
w tygodniu (dzieci 4-12 lat), 
minidisco, fitness, jacuzzi, sauna, 
koszykówka, siatkówka, minipiłka 
nożna

•	 odpłatnie: spa (18+), hammam, 
masaże, gry, bilard, tenis stołowy, 

tenis, kręgle, sporty wodne na 
plaży

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 między 08:30-
23:00, w Bowling Bar w godz. 
18.00-02.00. przekąski w godz. 
10:00-18:30. śniadanie i kolacja 
w restauracji włoskiej lub 
śródziemnomorskiej raz na pobyt 
min. 7 dni - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. wieczór tematyczny - 
codziennie. food corner w aqua 
parku - napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji oraz 
przekąski (fast food, sałatki i lody) 
- bezpłatne. 

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   |  

www.aquaparadiseresort.bg

•	Duży Aquapark

•	Doskonała kuchnia

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 25 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe SPLaSh 

PLaża 
ok. 500 m

hoteL kLuBoWy
Animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDZona
jakość

wyŁączNość 
Sun&Fun hoLiDayS

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża  
ok. 70 m

•	Doskonała lokalizacja

•	Zjeżdżalnie

•	Pyszna kuchnia

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 200 m
•	port lotniczy Burgas ok. 30 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, ok. 70 m 

od hotelu
•	 prywatna część publicznej plaży, 

ok. 250 m od hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	Łagodne wejście do morza
•	 all inclusive Beach bar  

(15.05-15.09)

oPis
•	kompleks 3 budynków 
•	 3 restauracje główne, Indian 

restaurant (VII-VIII, pon-pt)
•	 4 bary, kawiarnia, ogródek piwny 

w niemieckim stylu
•	3 baseny, 3 zjeżdżalnie 
•	 dla dzieci: brodzik ze zjeżdżalnią, 

kluby, 2 place zabaw
•	Basen wewnętrzny
•	taras słoneczny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 37 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon 
•	minibar na zapytanie - płatny
•	sejf - płatny
•	 Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon
Pokój Junior suite ok. 47 m²
•	 większe pomieszczenie 

przedzielone częściowo ścianką
•	część dzienna, taras
•	  Łazienka z wanną i prysznicem
Pokój Family ok. 52 m²
•	2 oddzielne sypialnie, 2 łazienki

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dzienne 

i wieczorne, miniklub (4-7 lat), 
maxiklub (8-11 lat), teenklub 

(12+), tenis stołowy, rzutki, 
minigolf, ścianka wspinaczkowa, 
siatkówka, łucznictwo, aerobik, 
boccia, fitness

•	 odpłatnie: spa, salon urody, 
fryzjer, bilard, air-hockey, 
piłkarzyki, minikręgle, sporty 
wodne na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. 
późne śniadanie. przekąski 
w godz. 12:00-16:00. ciastka 
w godz. 16:00-17:00, kanapki 
i lody w godz. 10:00-16:00. 
Bufet tematyczny podczas 
kolacji, w wybrane dni. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-24:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   |  

www.iberostar.com

•	Piękna, długa plaża

•	Doskonała kuchnia

•	Zjeżdżalnie

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża
 ok. 150 m

tiara Beach  *****

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
•	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

melia Sunny Beach resort  *****

słoneczny Brzeg  BUłgARIABUłgARIA  słoneczny Brzeg SPraWDZona
jakość

SPraWDZona
jakość

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 32 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe

BezpośredNIo
PrZy PLaży

•	Doskonała lokalizacja

•	Aquapark

•	Atrakcje dla rodziny

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 500 m
•	zabytkowy Nessebar ok. 5 km
•	port lotniczy w Burgas ok. 32 km

Plaża
•	 prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	 serwis plażowy - bezpłatny
•	Bar na plaży w opcji aI Inclusive

oPis
•	 restauracja główna, restauracja 

w budynku premium, 5 barów
•	aquapark, amfiteatr
•	 Basen główny z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	 leżaki i parasole przy basenach 

z animacjami - bezpłatne
•	 Basen relax tylko dla gości 

z pokoi „premium“
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 26 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	mała lodówka, sejf - bezpłatny
•	Balkon lub taras
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na 

zapytanie - bezpłatne
Pokój Family ok. 28 m²
•	 1 większe pomieszczenie, łóżko 

podwójne i łóżko piętrowe
•	widok na ogród
Pokój Family suite ok. 39 m²
•	 2 pokoje oddzielone drzwiami, 

2 łazienki
•	widok na ogród
Pokój Premium Double ok. 24 m²
•	 zakwaterowanie w budynku „d” 

najbliżej plaży
•	 restauracja premium (śniadanie 

i kolacja)
•	 Basen relax z bezpłatnymi 

leżakami i parasolami
•	szybkie łącze wi-fi
•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	Balkon

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dzienny i wieczorny przez 6 dni 
w tygodniu, muzyka na żywo, 
minidisco, miniklub, 2 place 
zabaw, siatkówka plażowa, rzutki, 
tenis (2 korty tenisowe), tenis 
stołowy, minipiłka nożna, water 
polo, centrum fitnes, sauna

•	 odpłatnie: masaże, salon urody, 
minigolf, kręgle, bilard, jazda 
konna, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. późne 
śniadanie kontynentalne w godz. 
10:00-12:00. przekąski w godz. 
12:00-15:00. desery, lody 
w godz. 15:00-17:00. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji dostępne są w godz. 
10:00-24:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   

www.hotel-evrika.com

Dit evrika Beach Club  ****

•	Bliski transfer z lotniska

•	Bezpłatne leżaki na plaży

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 10 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe  

PLaża 
ok. 100 m

Festa Via Pontica  ****

lokalizacJa
•	  w pomorie, do centrum ok. 2,5 km
•	słoneczny Brzeg ok. 18 km
•	sklepy, restauracje, bary ok. 200 m
•	przystanek autobusowy ok. 30 m
•	port lotniczy w Burgas ok. 10 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, ok. 100 m 

od hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	 ręczniki plażowe - depozyt 

ok. 15 eUr
•	Bar na plaży - płatny 

oPis
•	recepcja
•	2 restauracje
•	4 bary
•	 2 baseny zewnętrzne 

z wydzieloną częścią dla dzieci 
•	relax pool dla dorosłych
•	Basen wewnętrzny
•	ręczniki kąpielowe - depozyt
•	 dla dzieci: plac zabaw, miniklub, 

animacje
•	amfiteatr
•	Bankomat, wymiana walut

•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 20 m²
•	 klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	 minibar zaopatrzony bezpłatnie 

w dniu przyjazdu, kolejne 
uzupełnienia - płatne

•	sejf - bezpłatny
•	Balkon
•	Łóżeczko dla dziecka na życzenie 
- bezpłatne
superior ok. 35 m²
•	Łazienka z wanną
Family ok. 45 m²
•	 sypialnia i pokój dzienny 

oddzielone drzwiami
•	Łazienka z wanną
•	Nie wszystkie posiadają balkon

sPort i rozrywka
•	  Bezpłatnie: animacje dla 

dzieci i dorosłych, wieczorny 
program rozrywkowy, miniklub, 
wielofunkcyjny plac zabaw, 
centrum fitness, aerobik, bilard, 
sauna, łaźnia parowa

•	  odpłatnie: centrum spa, jacuzzi, 
masaże, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	 ultra all inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu. 
przekąski dostępne w ciągu dnia 
w godz. 10:00-11:00 oraz 16:00-
17:00. lokalne oraz niektóre 
importowane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia miedzy 10:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   

www.festahotels.com

pomorie  BUłgARIABUłgARIA  słoneczny Brzeg

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 2 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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sozopol  BUłgARIABUłgARIA  sozopol

Laguna Beach resort & Spa  ****

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 6 lat   
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

SPraWDZona
jakość

wyŁączNość 
Sun&Fun hoLiDayS

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL

•	 Piękna plaża

•	Przyjazny dla rodzin

•	Bezpłatne leżaki na plaży

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 40 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża 
ok. 40 m

lokalizacJa
•	 centrum miasta sozopol ok. 3 km
•	sklepy ok. 1 km
•	kawiarnie i restauracje ok. 3 km
•	przystanek autobusowy ok. 300 m
•	port lotniczy Burgas ok. 40 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, ok. 40 m 

od hotelu, dojście ścieżką
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - bezpłatnie 
•	 ręczniki plażowe - depozyt 

oPis
•	  recepcja
•	  restauracje: główna, a’la carte
•	2 bary all Inclusive
•	  Basen zewnętrzny (słodka woda) 

z wydzieloną częścią dla dzieci 
z małą zjeżdżalnią

•	 dla dzieci: plac zabaw, miniklub, 
animacje

•	 Basen wewnętrzny z jacuzzi
•	ręczniki kąpielowe - depozyt
•	sejf - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 30 m²
•	 klimatyzacja 
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	mała lodówka
•	sejf - płatny
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka - płatne 

ok. 2,50 eUr/dzień 
Pokój Family ok. 50 m²
•	 1 pomieszczenie - wydzielona 

część sypialniana z łóżkiem 
i dzienna z rozkładaną 
2-osobową sofą

•	  Łazienka z wanną, suszarka do 
włosów

•	w budynku głównym
apartament 1 Bedroom ok. 58-73 m²
•	 2 pomieszczenia oddzielone 

drzwiami
•	 aneks kuchenny, kuchenka 

mikrofalowa
•	w budynku anex i willach

 sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, fitness, 

rzutki, tenis stołowy, szachy, 
miniklub (4-12 lat)

•	 odpłatnie: zabiegi spa, bilard, 
masaże, sauna, łaźnia parowa, 
basen i jacuzzi w spa, kort 
tenisowy, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. 
przekąski, ciastka i lody 
między posiłkami. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz.
ich otwarcia między 10:00-
22:00. kolacja tematyczna 
(15.06-31.08) 4 razy w tygodniu. 

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   |   

www.lagunabeachresort.net
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BUłgARIA  słoneczny Brzeg

kotva  ****
TYLKO DLA
DOROSłYCH

16 +

•	 Przyjazny dla rodzin

•	Animacje

•	Zjeżdżalnie

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 centrum słonecznym Brzegu 

ok. 3 km
•	 Nessebar ok. 800 m, stare miasto 

ok. 1,5 km
•	sklepy w pobliżu
•	restauracje i bary ok. 500 m
•	przystanek autobusowy ok. 100 m
•	port lotniczy Burgas ok. 30 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, ok. 250 m 

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

oPis
•	restauracja
•	restauracja a’la carte - płatna
•	Bar „kotva”- bezpłatny
•	 2 bary: przy basenie i w lobby 

- płatne
•	 Basen główny z wydzieloną 

częścią dla dzieci, jacuzzi
•	 dla dzieci: miniaquapark: 

2 baseny ze zjeżdżalniami, plac 
zabaw, miniklub, animacje

•	  Hotel nie zapewnia ręczników 

basenowych i plażowych
•	 sejf w recepcji - płatny 

ok. 5 BgN/dzień
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby i w pokojach - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 24-26 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem
•	suszarka do włosów
•	tV-sat
•	telefon
•	mała lodówka
•	czajnik
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka na życzenie 

- płatne ok. 8 BgN/dzień
apartament ok. 32 m²
•	 sypialnia i pokój dzienny 

połączone drzwiami

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dla 

dorosłych i dla dzieci 6 dni 

w tygodniu (10.06-07.09), 
miniklub, jacuzzi

•	 odpłatnie: masaże, sauna, tenis 
stołowy, bilard, gry, siłownia, 
sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	 BB: śniadanie w formie bufetu 

 
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski, lody w godz. 11:00-
17:00. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-22:30. 

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   

www.kotva-bg.com

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
BB  |  aLL inCLuSiVe   

PLaża 
ok. 250 m

słoneczny Brzeg

słoneczny Brzeg  BUłgARIA

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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słoneczny Brzeg

•	Przyjazny dla rodzin

•	Bogate All Inclusive

•	Duży wybór pokoi

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 25 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża
 ok. 600 m

Diamant residence hotel & Spa  ****

lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok 3,5 km
•	restauracje, bary, sklepy ok. 50 m
•	przystanek autobusowy ok. 50 m
•	port lotniczy Burgas ok. 25 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, 600 m 

od hotelu
•	leżaki i parasole - płatne
 
oPis
•	recepcja
•	restauracja główna
•	Bar przy basenie
•	lobby Bar - płatny
•	 Basen zewnętrzny z częścią dla 

dzieci
•	 dla dzieci: plac zabaw, miniklub, 

animacje
•	ręczniki - depozyt ok. 10 eUr/os.
•	 Basen wewnętrzny z jacuzzi - 

płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby, recepcji oraz 

w pokojach - bezpłatne
•	kącik internetowy - płatny

zakwaterowanie
Pokój standard
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon  
•	sejf - płatny ok. 6 BgN/dzień
•	minibar - płatny
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka - bezpłatne
apartament 1 Bedroom
•	 pokój dzienny i sypialnia
•	Łazienka z pysznicem
 Family apartament
•	2 sypialnie bez pokoju dziennego
•	 Łazienka z prysznicem
Junior suite
•	1 przestronne pomieszczenie
•	Łazienka z prysznicem
 
sPort i rozrywka
•	  Bezpłatnie: program animacyjny, 

wieczorny program rozrywkowy, 
rzutki, tenis stołowy, fitness, 
miniklub (4-12 lat)

•	  odpłatnie: spa, łaźnia parowa, 
sauna, masaż, fryzjer, salon 
kosmetyczny, bilard, gry 
komputerowe, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. 
kontynentalne śniadanie 
w godz. 10:30-12:00. podczas 
kolacji, 2 razy w tygodniu kącik 
tematyczny z kuchnią bułgarską 
i śródziemnomorską. przekąski 
w godz. 15:00-17:00, lody 
w godz. 11:00-18:00. wybrane 
napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |    

|  

www.hoteldiamantresidence.com

ihotel Sunny Beach  ****

słoneczny Brzeg  BUłgARIA

•	Zjeżdżalnie

•	Nowoczesny design

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 500 m
•	sklepy, resturacje i bary ok. 50 m
•	przystanek busa ok. 200 m
•	zabytkowy Nessebar ok. 5 km
•	port lotniczy Burgas ok. 30 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta ok 100 m 

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

oPis
•	recepcja
•	restauracja główna
•	restauracja a‘la carte - płatna
•	2 bary: przy basenie i w lobby
•	 Basen zewnętrzny z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	Basen z 2 zjeżdżalniami
•	Basen wewnętrzny
•	 dla dzieci: plac zabaw, miniklub, 

minidisco, animacje
•	wymiana walut
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi na całym terenie obiektu - 

bezpłatne
•	kącik internetowy - bezpłatny

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 29 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	lcd tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	mała lodówka
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na 

zapytanie - bezpłatne
Pokój Family Bunkbed ok. 33 m²
•	 jeden duży pokój z łóżkiem 

podwójnym i piętrowym
Pokój Family 2 rooms ok. 52 m²
•	2 sypialnie i łazienka

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dla dzieci i dorosłych, wieczorne 
show (6 dni w tygodniu), 
miniklub, minidisco, rzutki, tenis 
stołowy, szachy, centrum zeN 

(pilates, yoga, tai chi), centrum 
fitness, lekcje salsy, zumba, sauna

•	 odpłatnie: strefa spa, masaże, 
łaźnia turecka, bilard

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu 
w restauracji głównej. przekąski 
między posiłkami w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
11:00-16:00, lody w godz. 09:00-
22:00. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
09:00-24:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   

www.myihotel.com

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża  
ok. 100 m

BUłgARIA  słoneczny Brzeg

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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Laguna Park  ****

•	Piękna plaża

•	Przyjazny dla rodzin

•	Strefa splash

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża
 ok. 150 m

imperial resort  ****

lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 3 km
•	centrum Nessebar ok. 2 km
•	przystanek autobusowy ok. 20 m
•	port lotniczy w Burgas ok. 30 km

Plaża
•	 piaszczysta, publiczna 

z wydzieloną prywatną strefą 
hotelową, ok. 150 m od hotelu 
(przejście przez wydmy)

•	 serwis plażowy (2 leżaki + parasol) 
- płatny ok. 18 BgN/dzień

•	ręczniki plażowe - depozyt
•	 Bar na plaży. goście, którzy 

skorzystają z serwisu plażowego: 
napoje bezalkoholowe i piwo - 
bezpłatnie

oPis
•	 2 restauracje główne, 

restauracja a‘la carte (kuchnia 
międzynarodowa) - płatna

•	3 bary, snack bar
•	 2 baseny zewnętrzne
•	 dla dzieci: 2 baseny, strefa splash 

(4-12 lat), plac zabaw, miniklub, 

minidisco, animacje
•	Basen wewnętrzny, jacuzzi
•	amfiteatr
•	minimarket, sklepy - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby i pokojach - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 25 m2

•	Budynek boczny
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	lcd tV-sat, telefon
•	mała lodówka, sejf - bezpłatny
•	Balkon/taras
•	 Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
Pokój Deluxe ok. 30 m² 
•	Budynek główny
studio ok. 35 m²
•	 Budynek główny, 1 pomieszczenie
Pokój Family ok. 40 m²
•	Budynek boczny
•	2 pokoje standard

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacyje dla dzieci 

i dorosłych, miniklub (3-12 lat), 
minidisco, siatkówka plażowa, 
tenis stołowy, fitness 

•	  odpłatnie: spa, sauna, łaźnia 
turecka, łaźnia parowa, masaże, 
minigolf, bilard, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

oraz kolacja w formie bufetu. 
przekąski między posiłkami 
w godz. 12:00-17:00, lody 11:00-
23:00. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 
między 11.00-23.00. 

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   |

 |  

www.imperialsunnybeach.com

słoneczny Brzeg  BUłgARIA

•	Doskonała lokalizacja

•	Aquapark

•	Idealny dla rodzin

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 500 m
•	sklepy, restauracje i bary ok. 50 m
•	  przystanek autobusowy ok. 100 m
•	port lotniczy Burgas ok. 30 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta ok. 300 m 

od hotelu, przejście przez ulicę
•	parasole, leżaki - płatne
•	prysznice, wc

oPis
•	 recepcja, wymiana walut
•	 restauracje: główna, 

z przekąskami, włoska 
•	  3 bary: 2 przy basenach i lobby bar
•	 aquapark - 2 baseny 

dla dorosłych, jeden z 3 
zjeżdżalniami, basen dla dzieci 
ze statkiem pirackim  
i 4 zjeżdżalniami

•	 Basen relaksacyjny - dla 
dorosłych z wydzielonym 
brodzikiem z małą zjeżdżalnią

•	 dla dzieci: plac zabaw, miniklub, 
animacje. centrum rozrywki 

z piłeczkami i trampolinami - 
płatne ok. 5 BgN/godz.

•	amfiteatr
•	fryzjer, minimarket - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby i w pokojach - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 28 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	minibar na zapytanie - płatny
•	sejf - płatny ok. 7 BgN/dzień
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - 

płatne ok. 10 BgN/dzień
Pokój studio ok. 42 m²
•	 1 duży pokój dla max. 4 os. 

dorosłych

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: aquapark, animacje 

dzienne i wieczorne dla dzieci 

i dorosłych, nauka tańca, 
tenis stołowy, łucznictwo, 
aquaareobik, aerobik, piłka 
wodna, siatkówka, minigolf, rzutki, 
miniklub (4-12 lat)

•	  odpłatnie: zabiegi w centrum 
spa, centrum fitness, sauna, łaźnia 
parowa, łaźnia turecka, fryzjer, 
automaty do gier, bilard

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. kolacja 
tematyczna 2 razy w tygodniu. 
przekąski i lody w ciągu dnia 
w godz. 9:00-17:00. możliwość 
kolacji w restauracji tematycznej 
(włoska) raz na pobyt - bezpłatna, 
wymagana rezerwacja. wybrane 
lokalne napoje alkoholowe 
i napoje bezalkoholowe w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   

www.lagunapark-bg.com

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża  
ok. 300 m

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

BUłgARIA  słoneczny Brzeg

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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BUłgARIA  sveti Vlas

POUZE PRO
DOSPěLé

XX +
TYLKO DLA
DOROSłYCH

16 +

•	Piękna plaża

•	Spokojna atmosfera

•	Przestronne pokoje

Dlaczego warto?

słoneczny Brzeg  BUłgARIA

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 40 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

BezpośredNIo
PrZy PLaży

tiva Del mar  ****

lokalizacJa
•	 w miejscowości św. włas
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 7 km
•	 Najbliższe sklepy, restauracje 

i bary ok. 3 km
•	port lotniczy Burgas ok. 40 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	 leżaki, parasole oraz ręczniki - 

płatne
•	 snack Bar na plaży w godz. 

10:30-18:30 - bezpłatny 
•	Beach Bar - płatny

oPis
•	recepcja
•	restauracja główna
•	4 bary
•	Basen główny
•	 dla dzieci: basen, plac zabaw, 

miniklub, animacje
•	sejf - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi na terenie obiektu 

i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 47 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon - płatny
•	mała lodówka
•	taras
studio ok. 56 m²
•	 1 duży pokój z aneksem 

kuchennym
apartament 1 Bedroom ok. 
80-100 m²
•	 1 duży pokój z wydzieloną 

kuchnią i częścią jadalną
apartament 2 Bedrooms 
ok. 90-150 m²
•	 sypialnia oraz pokój dzienny 

z wydzieloną częścią kuchenną 
i jadalną oddzielone drzwiami

sPort i rozrywka
•	  Bezpłatnie: animacje dla dzieci, 

miniklub, tenis stołowy, centrum 
fitness

•	  odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, masaże, sauna, 
fryzjer

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. późne 
śniadanie (15.06-05.09). 
przekąski między posiłkami 
w wyznaczonych barach w 
godz. 10:30-18:30. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:30-23:00.  

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   | 

 |   
www.tivadelmar.com

•	Doskonała lokalizacja

•	Tylko dla dorosłych 16+

•	Niepowtarzalna atmosfera

Dlaczego warto?

słoneczny Brzeg  BUłgARIA

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
BB | aLL inCLuSiVe 

Cook‘s Club Sunny Beach ****

lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 3 km
•	sklepy, restauracje, bary ok. 100 m
•	port lotniczy Burgas ok. 30 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta ok. 400 m 

od hotelu
•	przejście przez promenadę
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	 recepcja
•	restauracja główna 
•	Bar
•	2 baseny zewnętrzne
•	Basen kryty
•	punkt wymiany walut
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi na terenie całego hotelu, 

w tym w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 18 m2

•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	minibar - płatny 
•	Balkon lub taras
Pokój studio ok. 40 m²
•	1 większe pomieszczenie
Pokój apartament ok. 60  m²
•	 2 pomieszczenia wydzielone 

optycznie

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dzienne 

i wieczorne w tym występy na 
żywo, centrum fitness, yoga, 
sauna

•	 odpłatnie: masaże, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja 
w formie bufetu. przekąski, 
desery, lody, kawa i herbata 
serwowane w godz. 14:30-
16:30. codziennie wieczór 
tematyczny: amerykański, owoce 
morza, azjatycki, meksykański, 
bułgarski, BBQ lub włoski. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-23:00. 

•	BB: śniadanie w formie bufetu.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   |  

www.cooksclub.com

tyLko
dla dorosŁycH

PLaża  
ok. 400 m

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

zniżki do 35 % dla dorosłych  

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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BUłgARIA  Nessebar

•	Doskonała lokalizacja

•	Piękna plaża

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

•	Doskonała lokalizacja

•	Ultra All Inclusive

•	Bezpłatne leżaki na plaży

Dlaczego warto?

słoneczny Brzeg  BUłgARIA

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 25 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe  

BezpośredNIo
PrZy PLaży

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe

PLaża
 ok. 30 m

mPm astoria  ****mPm arsena  ****

lokalizacJa
•	 w pobliżu miasteczka Nessebar, 

spacerem można dojść do 
zabytkowego starego miasta

•	port lotniczy Burgas ok. 25 km

Plaża
•	 Bezpośrednio przy hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	 leżaki i parasole - bezpłatne
•	Bar na plaży - bezpłatny

oPis
•	dwa budynki
•	restauracja główna
•	3 bary
•	 Basen zewnętrzny z ładnym 

widokiem na morze, wydzielona 
część dla dzieci 

•	Basen kryty
•	 dla dzieci: miniklub, minidisco, 

animacje
•	 centrum odnowy - zabiegi 

płatne
•	sejf - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby, przy basenie 

i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 24 m2

•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV, telefon
•	sejf - płatny
•	 minibar uzupełniany codziennie 

w wodę
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka na życzenie 

- bezpłatne
Pokój suite ok. 32m2

•	 przestronniejsze, komfortowe dla 
rodzin z dwójką dzieci

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: dzienne i wieczorne 

animacje dla dzieci i dorosłych, 
aerobik, rzutki, siatkówka, 
miniklub (4-12 lat) oraz minidisco, 
sauna, łaźnia parowa, fitness, 
aerobik, aquaaerobik, pilates, 
tańce

•	 odpłatnie: centrum spa, jacuzzi, 
masaże, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	 ultra all inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie 
bufetu. przekąski i lody między 
posiłkami w godz. 11:00-17:00. 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, a także wybrane 
alkohole importowane, w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-23:00.  

MaksyMalne oBłożenie

  |   |   |  

www.hotelarsena.com

lokalizacJa
•	 w pobliżu restauracje, bary, 

sklepy 
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 200 m
•	port lotniczy Burgas ok. 30 km

Plaża
•	piaszczysta, ok. 30 m od hotelu
•	przejście przez promenadę
•	Łagodne wejście do morza
•	 leżaki i parasole na plaży - 

bezpłatne
•	ręczniki plażowe - depozyt
•	Bar na plaży - bezpłatny

oPis
•	recepcja
•	restauracja główna
•	3 bary
•	 Basen z wydzieloną częścią dla 

dzieci
•	 dla dzieci: miniklub, minidisco, 

plac zabaw
•	parking - płatny
•	sejf - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi na terenie hotelu - 

bezpłatne
•	szybki Internet - płatny

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 18-22 m2

•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub wanną
•	suszarka do włosów
•	tV-sat
•	 minibar uzupełniany codziennie 

w wodę - bezpłatny
•	sejf - płatny
•	Balkon lub taras
Pokój suite ok. 32 m2

•	1 większe pomieszczenie

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dla dzieci i dorosłych (6 dni 
w tygodniu), miniklub i minidisco 
dla dzieci (4-12 lat), siatkówka 
wodna, aquaaerobik, pilates, 
zumba, rzutki

•	 odpłatnie: sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	 ultra all inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu. 
przekąski i lody w ciągu dnia 
w godz. 10:00-18:00 oraz 22:00-
23:00. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji oraz 
niektóre importowane w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-23:00. 
Na plaży w ciągu dnia napoje 
bezalkoholowe i piwo. 

MaksyMalne oBłożenie

  |   |   |  

www.mpmhotels.bg

POUZE PRO
DOSPěLé

XX +
TYLKO DLA
DOROSłYCH

16 +

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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Hotel Hotel
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Burgas Beach  ****

słoneczny Brzeg  BUłgARIA

rome Palace Deluxe  ****

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL

•	Doskonała lokalizacja 

•	Piękna plaża

•	Zjeżdżalnie

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 w pobliżu centrum słonecznego 

Brzegu
•	stare miasto Nessebar ok. 4 km
•	port lotniczy Burgas ok. 35 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, kilka 

metrów od hotelu
•	 przejście przez wąskie pasmo 

wydm
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	recepcja
•	restauracja główna
•	2 bary: w lobby i przy basenie
•	 duży basen zewnętrzny 

z wydzieloną częścią dla dzieci
•	Basen z 2 zjeżdżalniami
•	 dla dzieci: miniklub (4-12 lat), 

minidisco, plac zabaw, animacje
•	sejf w recepcji - płatny
•	wymiana walut
•	minimarket, sklep - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby i w pokojach - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 19 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub wanną
•	suszarka do włosów
•	tV-sat
•	telefon - płatny
•	mała lodówka
•	Balkon

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dzienny i wieczorny dla 
dorosłych i dzieci, tenis stołowy, 
rzutki, aerobik, aquaaerobik, 
waterpolo, zumba, fitness, 
jacuzzi, boccia, minidisco, 
miniklub (4-12 lat) 

•	 odpłatnie: sauna, masaże, 
solarium, bilard, kort tenisowy, 
sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. przekąski 
i lody w godz. 11:00-15:00, 
desery w godz. 15:00-17:00. 
Napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

  |   |  

www.hotelburgas.eu

lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 1,5 km
•	 w pobliżu restauracje, bary, 

sklepy
•	  przystanek autobusowy ok. 100 m
•	port lotniczy Burgas ok. 35 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta ok. 150 m 

od hotelu, przejście przez ulicę
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	recepcja
•	restauracja główna,
•	2 bary: w lobby i przy basenie
•	 Basen zewnętrzny dla dorosłych 

i dzieci
•	ręczniki kąpielowe - depozyt
•	plac zabaw
•	wymiana walut
•	sklepy - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi na terenie hotelu 

i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 30 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	mała lodówka - bezpłatna
•	Balkon
Pokój studio
•	 pokój z niewielkim aneksem 

kuchennym
Pokój studio superior
•	dla 3 os. dorosłych i dziecka
•	 pokój z rozkładaną sofą 

i aneksem kuchennym
apartament 2 bedroom
•	dla max. 6 os. dorosłych
•	 przestronny salon i 2 sypialnie, 

2 balkony, łazienka
•	 zestaw do parzenia kawy  

i herbaty

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: dzienny i wieczorny 

program animacyjny, centrum 
fitness, plac zabaw

•	 odpłatnie: sauna, jacuzzi, 
łaźnia parowa, masaże i zabiegi 
w centrum spa, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. 
przekąski w godz. 15:00-17:00 
w barze przy basenie. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-23:00. kolacja 
tematyczna raz w tygodniu

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   | 

 |    

www.romepalacedeluxe.com

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 35 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża
 ok. 150 m

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 35 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

BezpośredNIo
PrZy PLaży

•	Doskonała lokalizacja 

•	Przestronne pokoje

•	Eleganckie wnętrza

Dlaczego warto?

BUłgARIA  słoneczny Brzeg

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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Hotel Hotel
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BUłgARIA  słoneczny Brzeg słoneczny Brzeg  BUłgARIA

lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 800 m
•	 Najbliższe restauracje, bary 

i sklepy ok. 150 m
•	przystanek autobusowy ok. 100 m
•	port lotniczy Burgas ok. 30 km

Plaża
•	 piaszczysta, ok. 150 m od hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	 kompleks hotelowy: 3 budynki 3* 

(riva) i budynek 4* (riva park)
•	restauracja główna
•	2 bary: lobby bar i snack bar
•	 3 baseny zewnętrzne, w tym 1 ze 

słoną wodą i jacuzzi
•	 dla dzieci: 2 brodziki, mała 

zjeżdżalnia, plac zabaw, miniklub, 
minidisco

•	sejf - płatny 2 eUr/dzień
•	 oficjalna kategoria hotelu riva 3*, 

riva park 4*

internet
•	 wi-fi w lobby - bezpłatne
•	 wi-fi w pokojach - płatne 

ok. 7 BgN/dzień

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 14,5 m²
•	klimatyzacja
•	Łazienka z prysznicem
•	 tV-sat
•	suszarka do włosów - depozyt
•	mała lodówka
•	Balkon lub taras
•	 Łóżeczko dla dzieci - płatne ok. 

2,5 eUr/dzień
studio
•	 Bardziej przestronny, 

1 pomieszczenie

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: dzienne i wieczorne 

animacje, plac zabaw, miniklub, 
minidisco, rzutki, aerobik

•	 odpłatnie: masaże, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. Bufet 
tematyczny 2 razy w tygodniu. 
przekąski w ciągu dnia między 
posiłkami, lody w wyznaczonych 
godz. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. 11:00-22:30.

MaksyMalne oBłożenie

 |     

www.rivahotelbg.com

riva Park  **** riva  *** Zefir ***

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża 
ok. 150 m

•	Zielony teren

•	Rodzinna atmosfera

•	Atrakcyjna lokalizacja

Dlaczego warto?

•	Doskonała lokalizacja

•	Bogate All inclusive

•	Nowoczesne wnętrza

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 3 km
•	 Najbliższe sklepy, bary 

i restauracje ok. 50 m
•	  przystanek autobusowy ok. 200 m
•	centrum Nessebaru ok. 5 km
•	port lotniczy Burgas ok. 30 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta ok. 50 m 

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

oPis
•	recepcja
•	restauracja główna
•	restauracja a‘la carte
•	Bar w lobby i bar przy basenie
•	coctail bar i kawiarnia - płatne
•	Basen główny
•	 dla dzieci: basen, plac zabaw, 

miniklub
•	ogród
•	Bankomat, wymiana walut
•	minimarket - płatny

•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	 wi-fi w lobby i pokojach - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 19 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	telefon
•	tV-sat
•	mała lodówka
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na 

zapytanie - bezpłatne

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dzienny i wieczorny, miniklub, 
siatkówka plażowa

•	 odpłatnie: sporty wodne na 
plaży

wyżywienie
•	 half board: śniadanie i kolacja 

w formie bufetu. Napoje do 
kolacji - płatne

•	 all inclusive 24h: śniadanie, 
obiad, kolacja w formie bufetu. 
przekąski między posiłkami 
w godz. 11:00-12:00 i 14:00-
15:00. desery i lody w godz. 
15:00-17:00. Nocna przekąska 
00:00-00:30. kawa i herbata 
w godz. 07:00-17:00. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
24h.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |  

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 30 km

wyżywIeNIe
hB | aLL inCLuSiVe 24 h

PLaża
 ok. 50 m

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 26 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe

PLaża
 ok. 150 m

•	Nowoczesne wnętrza 

•	Animacje dla dzieci

•	Duży wybór pokoi

Dlaczego warto?

•	Doskonała lokalizacja 

•	Piękna plaża

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
BurgaS ok. 35 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe

BezpośredNIo
PrZy PLaży

słoneczny Brzeg  BUłgARIA

Baikal ****nessebar Beach ***

lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 900 m
•	restauracje, bary, sklepy ok. 50 m
•	port lotniczy Burgas ok. 26 km

Plaża
•	 piaszczysta, ok. 150 m od hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	recepcja
•	restauracja główna
•	2 bary
•	 Basen zewnętrzny z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	 dla dzieci: miniklub, plac zabaw, 

animacje
•	sejf - płatny ok. 5 BgN/dzień
•	wymiana walut
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	 wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 19 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
•	tV-sat
•	mała lodówka
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - 

płatne ok. 5 BgN/dzień
Pokój superior ok. 23 m²
•	1 większy pokój
studio ok. 27 m² lub ok. 45 m²
•	1 większy pokój
apartament ok. 38 m²
•	 sypialnia i pokój dzienny 

oddzielone drzwiami
apartament 2 pokojowy ok. 55 m2

•	 2 sypialnie i pokój dzienny 
oddzielone drzwiami

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dla dzieci 

i dorosłych, miniklub, tenis 
stołowy, fitness

•	 odpłatnie: masaże, minigolf, 
sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. przekąski 
między posiłkami w godz.11:00-
17:00. kawa, herbata, słodycze 
i lody w godz. 10:00-20:00. 
Napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 11:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |    |

www.hotelbaikalbg.com

lokalizacJa
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 1,2 km
•	stare miasto Nessebar ok. 3,5 km
•	  przystanek autobusowy ok. 400 m
•	port lotniczy Burgas ok. 35 km

Plaża
•	 szeroka, piaszczysta, oddzielona 

od hotelu pasmem wydm
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	recepcja
•	restauracja główna
•	2 bary: w lobby i przy basenie
•	  Basen dla dorosłych z wydzieloną 

częścią dla dzieci, jacuzzi
•	  dla dzieci: miniklub (4-12 lat), 

minidisco, animacje
•	sejf w recepcji - płatny
•	wymiana walut
•	  market, sklep z pamiątkami - 

płatne
•	  wypożyczalnia samochodów - 

płatna
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	 wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok 24 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon - płatny
•	 mała lodówka - płatna 

ok. 5 BgN/dzień
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat, 

na zapytanie - płatne  
ok. 5 BgN/dzień

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dzienny i wieczorny dla dzieci 
i dorosłych, minidisco, miniklub 
(4-12 lat), fitness, jacuzzi, aerobik, 
aquaaerobik, zumba, waterpolo, 
tenis stołowy, rzutki

•	 odpłatnie: masaże, bilard, sporty 
wodne na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski i lody w godz. 11:00-
15:00, desery w godz 15:00-
17:00. Napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   

www.nesebarbeach.eu

BUłgARIA  słoneczny Brzeg

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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Hotel
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Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Lokalizacja przy plaży
•	Kameralna atmosfera
•	Idealny dla par

Dlaczego warto?

BUłgARIA  ravda

•	Kameralny hotel
•	Bezpłatne leżaki na plaży
•	Wakacyjna atmosfera

Dlaczego warto?

• wyżywIeNIe aLL inCLuSiVe  
• PLaża ok. 200 m
• wI-fI BeZPłatne
•  port lotNIczy BurgaS 

ok. 20 km

BUłgARIA  ravda

elvira ***

• wyżywIeNIe hB  
• BezpośredNIo PrZy PLaży
• wI-fI BeZPłatne
•  port lotNIczy BurgaS 

ok. 21 km

Bijou  ***

lokalizacJa
•	 centrum ravdy ok. 500 m
•	stare miasto Nessebar ok. 3 km
•	port lotniczy w Burgas ok. 20 km

Plaża
•	 prywatna, piaszczysta, ok. 200 m 

od hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	 Bar „elvira” - bezpłatny

oPis
•	restauracja główna, bar
•	Basen zewnętrzny
•	 sejf - płatny, 5 BgN/dzień
•	oficjalna kategoria hotelu 2*

internet
•	 wi-fi w pobliżu recepcji oraz 

restauracji - bezpłatnie

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 20-25 m²
•	klimatyzacja, balkon 
•	Łazienka z prysznicem 
•	mała lodówka
•	 Łóżeczko dla dziecka 

na zapytanie - płatne
•	 czajnik, suszarka do włosów  

- do wypożyczenia w recepcji

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: wieczorny show 

dwa razy w tygodniu, basen 
zewnętrzny

wyżywienie
•	 all inclusive light: śniadanie, 

obiad, kolacja w formie 
bufetu. Napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane w barach 
wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:30- 22:00. do dyspozycji 
gości bar „elvira” na plaży - 
napoje bezalkoholowe i piwo 
bułgarskiej produkcji w godz. 
11:00-17:00 - bezpłatnie. 

MaksyMalne oBłożenie

  |   |  

www.elvirahotel.com

lokalizacJa
•	centrum rawdy ok. 400 m
•	 Historyczne miasto Nessebar 

ok. 4 km
•	 centrum słonecznego Brzegu 

ok. 9 km
•	port lotniczy Burgas ok. 21 km

Plaża
•	 publiczna, bezpośrednio przy 

hotelu, zejście schodami
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	restauracja
•	 sky Bar z widokiem na morze - 

płatny
•	lobby bar - płatny

•	 Basen na 4 piętrze, taras 
słoneczny

•	 sejf - płatny
•	kategoria lokalna hotelu 3*

internet
•	 wi-fi na całym terenie hotelu - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 24 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	minibar - płatny
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - 

płatne ok. 5 eUr/dzień

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: basen ze wspaniałym 

widokiem na morze

wyżywienie
•	  hB: śniadanie i kolacja w formie 

bufetu (w przypadku małej ilości 
gości: posiłki serwowane).  
Napoje do kolacji - płatne.  

MaksyMalne oBłożenie

 |   |  

www.bijouhotel.net

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL

istambuł - dwa dni
podczas dwudniowej wycieczki odwie-
dzimy jedno z najbardziej spektakular-
nych miast świata. wyjazd ma miejsce 
w godzinach wieczornych, przyjazd do 
stambułu jest zaplanowany w godzinach 
porannych. w europejskiej części tego 
niezwykłego miasta zobaczymy osza-
łamiający Błękitny meczet i stary Hipo-
drom. Następnie przejedziemy przez 
cieśninę Bosfor do azjatyckiej części, 
gdzie znajduje się letnia rezydencja suł-
tanów osmańskich. zarówno pierwsze-
go, jak i drugiego dnia można wykupić 
na miejscu dodatkowe wycieczki fakulta-
tywne lub samodzielnie zwiedzać miasto 
w czasie wolnym. wymagany jest ważny 
paszport (min. 6 miesięcy), viza płatna na 
granicy 25 eUr.

rejs jachtem o zachodzie słońca

smak żeglowania, wiatr we włosach 
i kieliszek szampana - to czeka nas pod-
czas dwugodzinnego, magicznego rejsu 
o zachodzie słońca.

wieczór bułgarskiego 
folkloru
zapraszamy na niezapomniany wieczór 
pełen serdecznej atmosfery w przytulnej 
restauracji, ukrytej wśród dziewiczej wsi 
w pobliżu miejscowości Bata. wieczór 
pełen muzyki, tańca i tradycyjnej kuch-
ni  przybliży lokalny koloryt tego miejsca.

Balchik - kaliakra

całodniowa wycieczka do letniej rezy-
dencji rumuńskiej królowej marii, gdzie 
poznamy przepiękne ogrody różane 
i roślinność sprowadzoną z całego świata. 

przejazd na półwysep kaliakra z klifowym 
wybrzeżem i cudownym widokiem. pod-
czas wycieczki zobaczymy tradycyjny 
sposób wyrobu garncarstwa oraz spró-
bujemy lokalnych win. w cenie obiad.

sozopol - ropotamo 
rejs po jednej z najpiękniejszych rzek 
na południu Bułgarii, podczas którego 
będziemy mieli niepowtarzalną okazję 
podziwiania piękna tutejszej przyrody 
wśród odgłosów mew i kormoranów. 
Następnie planowany jest przejazd do 
sozopolu, gdzie zjemy obiad w  jednej 
z  lokalnych restauracji i  z  przewodni-
kiem odkryjemy najważniejsze zabytki 
tego miejsca. Będzie czas wolny na spa-
cer i zakupy. wrócimy szybkim katama-
ranem do portu Nessebar, gdzie będzie 
czekał już autokar.  

PODRóżUj I ODKRYWAj

wycieczki

Opisy wycieczek mają charakter 
informacyjny i nie są wiążące.  
Więcej informacji na temat 

szczegółowych programów otrzymają 
Państwo na miejscu u rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl

wycieczki  SłONECZNY BRZEg

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 14 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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złote piaski to popularny kurort, 
położony ok. 17 km od warny, 
w   północnej części riwiery 

morza czarnego. jest jednym z naj-
większych i najstarszych komplek-
sów uzdrowiskowo-wypoczynko-
wych czarnomorskiego wybrzeża 
Bułgarii. Budowę kurortu rozpoczę-
to w latach 1956-57 według projek-
tu zespołu wybitnych bułgarskich 
architektów. ośrodek powstał jako 
naturalna kontynuacja parku przy-
rodniczego o  tej samej nazwie. 
złote piaski to rzadkie połączenie 
pięknych plaż, czystego morza, 
świeżego powietrza, źródeł mine-
ralnych i bardzo dobrze rozwinię-
tej bazy gastronomiczno-rozrywko-
wej. wzdłuż wybrzeża rozciąga się 
4-kilometrowa plaża pokryta drob-
nym, złocistym piaskiem. legenda 
głosi, że to właśnie tutaj piraci zako-
pali ogromną ilość swych złotych 
skarbów. Natura jednak ukarała ich 
za złe czyny, zmieniając ich boga-
ctwa w cudowny złoty piasek. każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. w ciągu 
dnia skorzystać można z  bogatej 
oferty sportowo-rekreacyjnej lub 
wybrać się na zakupy do pobliskich 
sklepów. wieczorami kuszą nas 
tętniące życiem restauracje, bary, 
kasyna i kluby nocne. jednym z naj-
ciekawszych zabytków wybrzeża 
morza czarnego jest skalny klasztor 

aładża położony w odległości zale-
dwie 4 km od resortu. klasztor jest 
cennym zabytkiem średniowiecznej 
kultury bułgarskiej.

Kurorty

∞ albena – niewielka miejscowość, 
na północnym wybrzeżu morza 
czarnego, znajdująca się 35 km 
na północ od warny bezpośrednio 
przy rezerwacie przyrody Baltata. 
kompleks albena składa się z ponad 
40 hoteli. większość z nich poło-
żona jest na terenie parku tuż przy 
morzu. wzdłuż brzegu rozciąga się 
plaża o długości 3,5 km i szerokości 
dochodzącej do 150 m. warto nad-
mienić, iż kurort został odznaczo-
ny Błękitną flagą za ekologicznie 
czystą plażę. morze jest tu czyste 
i płytkie, a dno piaszczyste, bez jam 
czy wirów wodnych. w odległości 
do ok. 300 m od brzegu jego głę-
bokość wynosi 130-160 cm. turyści 
mogą korzystać z kąpieli słonecz-
nych, a także z bogatej oferty spor-
towej (m.in.: siatkówka, koszykówka, 
piłka nożna, korty tenisowe, hokej). 
ośrodek posiada siedem stadio-
nów piłkarskich, lodowisko do gry 
w hokeja, cztery baseny wewnętrz-
ne, kryte korty tenisowe. Istnie-
je możliwość uprawiania różnych 
sportów wodnych. z albeny można 

bezpośrednio udać się  autobusem 
m.in. do złotych piasków i warny.

∞ św. konstantyn i elena – to naj-
starsze uzdrowisko na bułgarskim 
wybrzeżu, położone zaledwie 
ok.  10  km od warny. znane jest 
z  licznych źródeł wody mineral-
nej, leczniczych basenów z gorącą 
mineralną wodą, a także komplek-
sów balneologicznych. położenie 
na dużym, zielonym terenie, wśród 
pięknych, starych drzew i  urokli-
wych zatoczek sprawia, że jest to 
wymarzone miejsce na długie wie-
czorne spacery. ze względu na roz-
proszone wzdłuż wybrzeża skałki, 
stanowi doskonałą propozycję dla 
miłośników nurkowania i wędkowa-
nia. Na terenie kurortu panuje ide-
alny dla duszy i ciała klimat dzię-
ki połączeniu przyjemnej morskiej 
bryzy, świeżego powietrza, aroma-
tu cyprysów i drzew figowych oraz 
uzdrawiającej siły źródeł mineral-
nych. w ostatnich latach powstały 
tu również nowe restauracje, bary 
i kasyno. 

złote Piaski

Sałatka  
szopska
pochodzi z Bułgarii.  
danie to często  
podawane jest wraz z rakiją  
jako przystawka.

Varna
Złote Piaski

Słoneczny Brzeg

Obzor

MORZE CZARNE

VARNA Św. Konstantyn 
i Helena

Albena

opis regionu  BUłgARIA

złote piaski leżą w najpiękniejszym miejscu czarnomorskiego 
wybrzeża. Nie ma przesady w porównaniu tego kurortu do kali-
fornijskiego long Beach. wszystko za sprawą czterokilometrowej 
piaszczystej plaży, której szerokość dochodzi nawet do 100 m.  
złocisty piasek, płytkie wejście do morza, otoczenie zieleni 
i doskonałe hotele z all inclusive zachęcają do wypoczynku.
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  BUłgARIA

Hotel Hotel
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Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

BUłgARIA  obzor

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 60 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe 24 h

BezpośredNIo
PrZy PLaży

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 60 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe 24 h

BezpośredNIo
PrZy PLaży

•	Piękna plaża

•	Ciekawe animacje

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 w miejscowości obzor, ok. 1 km 

od centrum
•	 port lotniczy Burgas ok. 65 km, 

warna ok. 60 km

Plaża
•	 prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	 serwis plażowy - bezpłatny
•	 Beach bar - napoje 

bezalkoholowe, alkohole lokalnej 
produkcji w godz. 10:00-23:00

oPis
•	recepcja
•	4 bary
•	 restauracje: główna, 3 a’la carte, 

i grill buffet
•	 3 baseny dla dorosłych 
•	 dla dzieci: basen ze 

zjeżdżalniami, miniklub, plac 
zabaw, animacje

•	Basen wewnętrzny
•	wymiana walut, bankomat
•	sklep - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w całym hotelu - bezpłatne
•	kącik internetowy - płatny

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 25 m²
•	 klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV - kablowa, telefon
•	 minibar, uzupełniany codziennie 

w wodę, napoje bezalkoholowe 
i piwo - bezpłatny

•	sejf - płatny
•	Balkon lub taras
•	 Łóżeczko dla niemowląt na 

zapytanie - bezpłatne
Pokój superior ok. 30 m²
•	 większy pokój, widok na morze

 sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dla dzieci i dorosłych (dzienny 
i wieczorny), miniclub (4-12 lat), 
centrum fitness, zumba, aerobic, 
siatkówka plażowa, tenis stołowy, 
bilard, rzutki 

•	 odpłatnie: sauna, łaźnia parowa, 
strefa relaksu raz na pobyt - 
bezpłatnie, spa masaże, fryzjer, 
sala gier, tenis ziemny, siatkówka, 
boisko do piłki nożnej, sporty 
wodne na plaży 

wyżywienie
•	  ultra all inclusive 24 h: śniadanie, 

obiad, kolacja w formie bufetu, 
późne śniadanie. przekąski, 
w tym nocna w godz. 22.00-
7.00. popcorn, donuty i lody 
10:00-17:00. kolacja w wybranej 
restauracji a’la carte raz na 
pobyt min. 5 nocy - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe, alkohole 
lokalnej produkcji oraz wybrane 
importowane w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia 24h.  

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   |  

www.miramar-bg.com

lokalizacJa
•	 centrum obzor ok. 1 km od
•	 port lotniczy Burgas ok. 65 km, 

warna ok. 60 km

Plaża
•	 prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	 serwis plażowy -  bezpłatne 

oPis
•	recepcja ze strefą relaxu
•	 restauracja główna
•	4 restauracje a’la carte
•	kilka barów
•	kawiarnia
•	 3 baseny dla dorosłych
•	 dla dzieci: basen ze 

zjeżdżalniami, plac zabaw, kluby, 
minidisco

•	amfiteatr
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 wi-fi w w lobby i pokojach  - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 40 m²
•	 klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	lcd tV - kablowa, telefon
•	 zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	  minibar uzupełniany codziennie 

w wodę, napoje bezalkoholowe, 
wino i piwo, słodycze i chipsy - 
bezpłatny

•	sejf - bezpłatny
•	Balkon lub taras
•	 Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
Pokój Family ok. 80 m²
•	 2 pokoje standard połączone 

drzwiami
•	Balkon lub taras

 sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: bogate animacje, 

miniclub (4-7 lat), juniorclub 
(8-12 lat), teenclub (13-17 lat), 
minidisco, siłownia, aroma sauna, 
sauna fińska, łaźnia parowa, 
łaźnia turecka, łaźnia rosyjska, 
strefa relaksu, zumba, yoga, 

pilates, tenis ziemny, koszykówka, 
piłka wodna, aqua aerobic, 
siatkówka, piłka nożna

•	  odpłatnie:  zabiegi kosmetyczne, 
masaże, sala gier, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	 ultra all inclusive 24 h:  

śniadanie, obiad i kolacja w formie 
bufetu. późne śniadanie i obiad 
w formie bufetu w snack Bar. 
przekąski, w tym nocna 22.00-
7.00, lody. kolacja w wybranej 
restauracji a’la carte raz na 
pobyt min. 5 dni - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i  alkohole 
lokalnej produkcji, a także 
wybrane importowane w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia 24h.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |    

www.reinadelmar-bg.com

•	Piękna plaża

•	Ultra All inclusive

•	Bogaty program animacji

Dlaczego warto?

obzor  BUłgARIA

hVD reina Del mar  ***** hVD Club hotel miramar  *****

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL SPraWDZona
jakość

SPraWDZona
jakość
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Hotel Hotel
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Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

BUłgARIA  obzor

•	Najwyższa jakość

•	Nowoczesne wnętrza

•	Bogate All Inclusive

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 centrum złotych piasków ok. 

500 m
•	centrum handlowe ok. 500 m
•	centrum warny ok. 15 km
•	port lotniczy warna ok. 30 km

Plaża
•	 piaszczysta, bezpośrednio 

przy hotelu
•	leżaki i parasole - bezpłatne

oPis
•	recepcja, wymiana walut
•	 restauracje: główna, 

z przekąskami, 3 a‘la carte: 
klasyczna, bułgarska i włoska

•	kilka barów, kawiarnia
•	 Basen zewnętrzny, taras 

słoneczny
•	Basen wewnętrzny 
•	 aquapark ok. 210 m od 

hotelu w grifid Bolero (VI-IX, 
otwarcie zależnie od warunków 
pogodowych) - bezpłatny

•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby i w pokojach - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard 24 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
•	tV-sat, sejf - płatny
•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	 minibar codziennie uzupełniany 

w wodę, napoje bezalkoholowe 
i piwo - bezpłatny

•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
Pokój Junior suite ssV 35 m²
•	 większy, z bocznym widokiem 

na morze
Pokój suite 38 m²
•	 2 pomieszczenia odzielone 

przesuwnymi drzwiami

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, wieczorne 

show, dyskoteka, miniclub (4-12 

lat), minidisco, centrum fitness, 
aerobik, pilates, zumba, nordic 
walking, yoga, tenis ziemny, 
siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna, tenis stołowy

•	 odpłatnie: centrum wellness, 
strefa relaksu, masaże, sauna, 
łaźnia turecka, łaźnia parowa, 
hydromasaż, fryzjer, kosmetyczka

wyżywienie
•	 ultra all inclusive 24h: śniadanie, 

obiad, kolacja w formie bufetu. 
późne śniadanie w godz. 10:30-
12:00. wieczory tematyczne 2 
dni w tygodniu. popołudniowe 
przekąski w godz. 12:00-17:00. 
Napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji oraz wybrane 
alkohole importowane w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia 24 h.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |    

www.grifidhotels.com

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 30 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe 24 h

BezpośredNIo
PrZy PLaży

złote piaski   BUłgARIA

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 60 km

wyżywIeNIe
Bo | BB | hB | aLL inCLuSiVe

BezpośredNIo
PrZy PLaży

•	Kilka basenów

•	Duży wybór apartamentów

•	Bogata oferta sportowa

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 w miejscowości obzor, ok. 2,5 

km od centrum
•	  sklepy, restauracje i bary ok. 1,5 km
•	 port lotniczy Burgas ok. 63 km, 

warna ok. 60 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	recepcja
•	2 bary, restauracja główna
•	 restauracja a‘la carte (stek house, 

grill & BBQ)
•	 5 basenów zewnętrznych
•	 dla dzieci: basen, plac zabaw, 

animacje, pokój zabaw
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby i w niektórych 

pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
apartment ok. 44-60 m2

•	klimatyzacja, balkon
•	 sypialnia i pokój dzienny 

z częścią jadalnianą
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	mała lodówka, sejf - bezpłatny
•	wyposażony aneks kuchenny
•	 Łóżeczko dla dziecka, na 

zapytanie - płatne 36 BgN /tydz.
apartment 2 Bedrooms  
ok. 70-95 m²
•	 2 sypialnie i pokój dzienny 

z częścią jadalnianą

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: dzienny i wieczorny 

program animacyjny, karaoke,  
animacje dla dzieci (4-12 lat), 
pokój zabaw dla dzieci. all 
inclusive program: siatkówka  
plażowa, rzutki, centrum fitness, 
piłka nożna, tenis stołowy, 
petanque, aerobic

•	 odpłatnie: spa, sauna, łaźnia 
parowa, masaże, fryzjer, minigolf, 

bilard, sporty wodne na plaży 

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, późne 
śniadanie. popołudniowa 
przekąska. wybrane napoje 
bezalkoholowe, alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-22:00. wieczory 
tematyczne 3 razy w tygodniu. 
kolacja w restauracji a’la carte raz 
na pobyt min. 7 dni - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja.

•	 hB: śniadanie i kolacja w formie 
bufetu

•	 BB: śniadanie w formie bufetu
•	Bo: bez wyżywienia

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   | 

 |   |   
www.obzorbeachresort.com

obzor Beach  **** grifid hotel Vistamar  *****

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL SPraWDZona
jakość
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Hotel Hotel
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Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

BUłgARIA  złote piaski złote piaski  BUłgARIA

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 30 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe 24 h

PLaża 
ok. 50 m

•	Urozmaicone animacje

•	grifid Aquapark

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

grifid hotel Bolero  *****

lokalizacJa
•	  centrum złotych piasków ok. 

500 m
•	centrum warny ok. 15 km
•	przystanek autobusowy ok. 400 m
•	port lotniczy warna ok. 30 km

Plaża
•	 piaszczysta, ok. 50 m od hotelu
•	 leżaki i parasole na plaży - 

bezpłatne 
•	Beach bar - bezpłatny

oPis
•	3 budynki, recepcja
•	 4 restauracje: główna, 3 a’la 

carte: (bułgarska, azjatycka, 
meksykańska)

•	 4 bary, kawiarnia 
•	 2 baseny zewnętrzne
•	 Basen wewnętrzny
•	 grifid aquapark (VI-IX, zależnie 

od warunków pogodowych)
•	 dla dzieci: aquapark, plac zabaw, 

miniklub, minidisco, yoga
•	kategoria lokalna hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby i pokojach - 

bezpłatne
•	kącik internetowy - płatny

zakwaterowanie
Pokój Double Deluxe ok. 25 m2

•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon 
•	sejf - bezpłatny
•	minibar - bezpłatny
•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	Balkon lub taras
•	 standardowe zakwaterowanie 

rodziny 2+1 (dziecko do 13 lat)
•	 rodzina 2+2 (dzieci max. do 8 lat) 

śpią razem na rozkładanej sofie
Pokój Family ok. 40 m²
•	 2 pomieszczenia przedzielone 

drzwiami przesuwnymi

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: nimacje dzienne 

i wieczorne, show, muzyka na 
żywo, gimnastyka poranna, 
pilates, zumba, piłka nożna, 

siatkówka, kort tenisowy, 
rzutki, lekcje tańca, siłownia, 
wycieczki rowerowe, ścianka 
wspinaczkowa, dla dzieci: aqua 
minidisco, miniklub (4-12 lat), 
minidisco i yoga, X-Box

•	 odpłatnie: wellness, sauna, łaźnia 
parowa, lekcje tenisa, bilard, 
kręgle, wypożyczalnia rowerów, 
kręgle, sporty wodne

wyżywienie
•	 ultra all inclusive 24 h:  śniadanie, 

obiad, kolacja w formie bufetu. 
wieczory tematyczne 2 dni 
w tygodniu. przekąski, w ciągu 
dnia i w nocy. desery, ciastka. 
Napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji oraz wybrane 
alkohole importowane w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia 24h.  

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   

www.grifidhotels.com

PokoJ DeluXe

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 30 km

wyżywIeNIe
uLtra aLL inCLuSiVe 24 h

BezpośredNIo
PrZy PLaży

Sentido marea *****

•	Bezpłatne leżaki na plaży

•	Doskonała lokalizacja

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	  centrum złotych piasków ok. 1 km
•	restauracje i bary ok. 200 m
•	port lotniczy warna ok. 30 km

Plaża
•	 piaszczysta, przy hotelu, 

oddzielona promenadą ok. 10 m
•	Łagodne wejście do morza
•	food truck bar
•	leżaki i parasole - bezpłatne

oPis
•	 3 budynki, recepcja, wymiana 

walut
•	  2 restauracje: główna, a’la carte 

(bułgarska)
•	4 bary, kawiarnia
•	2 baseny zewnętrzne
•	Basen wewnętrzny
•	 aquapark w hotelu grifid Bolero 

dla gości pokoi family (VI-IX, 
otwarcie zależnie od warunków 
pogodowych) 

•	 dla dzieci: aquapark, miniklub, 
minidisco

•	pralnia, sklepy, lekarz - płatne

•	kategoria lokalna hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w ogólnodostępnych 

częściach hotelu i w pokojach - 
bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 22 m²
•	klimatyzacja 
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	minibar - bezpłatny
•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	Balkon
•	Łóżeczko dla dziecka - bezpłatne
Pokój Family ok. 40 m²
•	 2 pomieszczenia połączone 

drzwiami przesuwnymi

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, muzyka na 

żywo, wieczorne show, rzutki, 
tenis stołowy, siatkówka plażowa, 
miniklub (4-12 lat), minidisco, 

fitness, zumba, yoga, pilates, 
gimnastyka w basenie

•	 odpłatnie: wellness, łaźnia 
parowa, turkish bath, masaż, 
sauna, hydromasaż, fryzjer, salon 
kosmetyczny, bowling, bilard, 
minigolf, sporty wodne

wyżywienie
•	  ultra all inclusive 24 h: śniadanie, 

późne śniadanie (kontynentalne), 
obiad, kolacja w formie bufetu. 
lokalne i importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
oraz koktajle, kawa, herbata, 
piwo z beczki i wino domowe 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia 24 h. kolacja 
w restauracji a’la carte raz na 
pobyt min. 7 nocy - bezpłatnie, 
napoje płatne (wymagana 
rezerwacja). Nocna przekąska 
23:30-00:30.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   

www.grifidhotels.com

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL SPraWDZona
jakość

SPraWDZona
jakość
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Hotel

hoteL kLuBoWy
Animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 
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Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

św. konstantyn i elena  BUłgARIABUłgARIA  św. konstantyn i elena

•	Przyjazny dla rodzin

•	Odnowione pokoje

•	Bezpłatne leżaki na plaży

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 18 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe

BezpośredNIo
PrZy PLaży

lokalizacJa
•	  centrum st. konstantin ok. 600 m
•	restauracje i bary ok. 200 m
•	port lotniczy warna ok. 18 km

Plaża
•	 publiczna, bezpośrednio przy 

hotelu
•	 piaszczysta z łagodnym wejściem 

do morza
•	 leżaki i parasole - bezpłatne, 

ręczniki - depozyt ok. 25 BgN/os.
•	 Beach bar - napoje 

bezalkoholowe i lokalne alkohole 
w godz. 10:00-18:00 (15.05-
15.09 w zależności od warunków 
pogodowych)

oPis
•	 całkowita renowacja w 2020 r.
•	 restauracje, w tym a’la carte 

w hotelu palace
•	Bar w lobby, bar przy basenie
•	 Basen zewnętrzny z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	 Basen zewnętrzny z wodą 

mineralną w hotelu palace
•	 dla dzieci: miniklub, animacje, 

plac zabaw
•	sejf - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w ogólnodostępnych 

częściach hotelu i w pokojach - 
bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 22 m2

•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	telefon, tV
•	minibar - płatny
•	Balkon
•	pokój z widokiem na morze
Family room ok. 40 m² 
•	 2 pokoje
suite
•	 większe pomieszczenie 

z optycznie wydzieloną częścią 
sypialną

•	 Łóżeczko dla dziecka (na 
zapytanie) - bezpłatne

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dla dzieci 

i dorosłych, miniklub, tenis 
stołowy, fitness na świeżym 
powietrzu, sauna 

•	  odpłatnie: spa, łaźnia parowa, 
masaże, solarium, salon urody, 
fryzjer, kort tenisowy z oświetleniem, 
sporty wodne na plaży 

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. Napoje 
bezalkoholowe i lokalne alkohole 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-23:00. przekąski i słodycze 
w godz. 10:30-12:00 i 15:00-
17:00, owoce i lody 15:00-16:00. 
kolacja w restauracji a’la carte dla 
pobytów min. 7 nocy - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. wieczór 
tematyczny raz w tygodniu.  

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |  

www.sunnydaybg.com

marina Sunny Day  ****

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL wyŁączNość 
Sun&Fun hoLiDayS
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  BUłgARIA

Hotel Hotel
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BUłgARIA  złote piaski

lokalizacJa
•	  centrum złotych piasków ok. 150 m
•	 w pobliżu restauracje, bary, 

sklepy, promenada 
•	port lotniczy w warnie ok. 25 km

Plaża
•	 piaszczysta ok. 150 m od hotelu, 

leżaki i parasole - płatne
•	 prywatna ok. 6 km (transfer 

hotelowy), leżaki i parasole - 
bezpłatne

oPis
•	recepcja, kantor
•	 restauracja
•	2 bary: w lobby i przy basenie
•	Basen zewnętrzny
•	podgrzewany basen wewnętrzny
•	 zjeżdżalnie w basenie dla 

dorosłych i dla dzieci
•	 dla dzieci: brodzik, plac zabaw, 

miniklub, minidisco
•	oficjalna kategoria hotelu 4*
•	 możliwość korzystania 

z infrastruktury sąsiedniego 
hotelu prestige deluxe 4*- 
szczegóły: www.sunfun.pl

internet
•	 wi-fi w ogólnodostępnych 

częściach hotelu i w pokojach - 
bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 17 m²
•	klimatyzacja
•	  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

suszarka do włosów
•	lcd tV- sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	mała lodówka
•	Balkon
•	  Łóżeczko dla dziecka - bezpłatne, 

wymagana rezerwacja 
 Pokój apartament ok. 45 m²
•	salon z rozkładaną sofą
•	 aneks kuchenny (nie wyposażony 

w urządzenia do gotowania), 
mała lodówka

•	sypialnia oddzielona drzwiami

sPort i rozrywka
•	  Bezpłatnie: program animacyjny 

w ciągu dnia, wieczorne show, 
miniklub (4-12 lat), minidisco, 
centrum fitness, sauna, jacuzzi, 

tenis stołowy, trampoliny, bilard, 
piłkarzyki, rzutki, aerobic, zumba, 
boccia, aquaaerobic, waterpolo, 
siatkówka, piłka nożna

•	 odpłatnie: masaże i zabiegi 
w centrum spa, łaźnia turecka, 
łaźnia parowa, grota solna

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
wieczory tematyczne 4 dni 
w tygodniu. przekąski, ciastka 
między posiłkami w godz. 10:30-
11:30 i 15:00-17:00. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji serwowane w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-23:00, 
po godzinie 23:00 - płatne.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   |  

www.prestigeaquahotel.com

złote piaski   BUłgARIA

•	Spokojna okolica

•	Centrum SPA

•	Dobra kuchnia

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 25 km

wyżywIeNIe
hB |  aLL inCLuSiVe 

PLaża 
ok. 50 m

Luna  ****

lokalizacJa
•	 centrum złotych piasków ok. 

500 m
•	restauracje, bary ok. 200 m
•	port lotniczy warna ok. 25 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta, ok. 50 m 

od hotelu
•	 zejście po schodach, przejście 

przez promenadę
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	recepcja
•	 3 restauracje: główna, 2 a’la carte
•	 2 bary: w lobby i przy basenie
•	 Basen dla dorosłych z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	Basen wewnętrzny
•	 sejf w recepcji - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w pokojach, lobby i recepcji 

- bezpłatne 

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 23 m2

•	klimatyzacja
•	 Łazienka z wanną, suszarka do 

włosów
•	tV-sat, telefon
•	minibar na zapytanie - płatny
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na 

zapytanie - bezpłatne
Pokój Deluxe ok. 23 m²
•	Nowoczesny wystrój
•	widok na morze
•	wyremontowany
Pokój Family ok. 33 m²
•	większy pokój, łazienka z wanną
•	wyremontowany

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dla dzieci 

i dorosłych, wieczorne show, 
miniklub, pokój zabaw dla dzieci, 
centrum fitness

•	 odpłatnie: centrum spa, masaże, 
sauna, fryzjer, bilard, sporty 
wodne na plaży

wyżywienie
•	 hB+: śniadanie i kolacja 

w formie bufetu. kolacja we 
wskazanej przez hotel restauracji 
a’la carte dwa razy na pobyt 
min. 7 nocy - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji do obiadokolacji 
- bezpłatnie

•	 all inclusive: śniadanie, obiad, 
kolacja w formie bufetu. 
popołudniowe przekąski 
w godz. 15:00-16:00. kolacja 
we wskazanej przez hotel 
restauracji a’la carte dwa razy na 
pobyt min. 7 nocy - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   

www.www.hotelluna.bg

Prestige hotel & aquapark  ****

•	 Przyjazny dla rodzin

•	Bogate All Inclusive

•	Aquapark

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 25 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

PLaża
ok. 150 m

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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Hotel Hotel
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BUłgARIA  albena

•	Bezpłatne leżaki na plaży

•	Aquapark

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

•	Ciekawe animacje

•	Bogate All Inclusive

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 40 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe PLuS 

PLaża 
ok. 950 m

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 40 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe PLuS

PLaża 
ok. 900 m

albena  BUłgARIA

Primasol ralitsa aqua  ****Primasol ralitsa Superior  ****

lokalizacJa
•	 centrum albeny ok. 1 km
•	centrum warny ok. 50 km
•	 sklepy, restauracje i bary ok. 

500 m od hotelu
•	przystanek autobusowy ok. 400 m
•	port lotniczy warna ok. 40 km

Plaża
•	 prywatna, piaszczysta, ok. 900 m 

od hotelu
•	 odznaczona certyfikatem 

Błękitna flaga
•	 serwis plażowy, w tym 1 parasol 

i 2 leżaki - bezpłatne
•	 ręczniki - depozyt
•	 Beach bar w wyznaczonych 

godzinach - bezpłatnie
•	transfer busem - bezpłatnie

oPis
•	 recepcja, wymiana walut
•	 2 restauracje: główna i a’la carte
•	2 bary: lobby i lounge bar
•	 3 baseny, basen wewnętrzny
•	 dla dzieci: 3 baseny, miniklub, 

plac zabaw, animacje
•	 aquapark aquamania (01.06-

15.09) - wstęp bezpłatny
•	ręczniki plażowe - płatne
•	sejf - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w hotelu i na plaży - 

bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 16 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	minibar - płatny
•	sejf - płatny
•	Balkon
Pokój standard anex lV ok. 14 m²
•	 Budynek anex bez widoku na 

morze
Pokój Deluxe ok. 26 m²
•	jedno większe pomieszczenie
•	Łazienka z prysznicem

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dla dzieci i dorosłych, wieczorny 

program rozrywkowy, miniklub, 
tenis stołowy, rzutki, siatkówka 
plażowa, piłka nożna plażowa, 
fitness

•	 odpłatnie: spa, masaże, fryzjer,  
bilard, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive Plus: śniadanie, 

późne śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu. przekąski i lody 
w godz. 15:00-17:00. wybrane 
lokalne napoje alkoholowe 
i napoje bezalkoholowe w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-
23:00, po godzinie 23:00 
napoje - płatne. Napoje i posiłki 
serwowane na ternie aquaparku 
aquamania - płatne.  

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   

www.albena.bg

lokalizacJa
•	 centrum albeny ok. 500 m
•	 centrum warny ok. 50 km
•	 restauracje, bary i sklepy ok. 

500 m
•	przystanek autobusowy ok. 400 m
•	port lotniczy warna ok. 40 km

Plaża
•	 piaszczysta, ok. 950 m od hotelu
•	 odznaczona certyfikatem 

Błękitna flaga
•	 serwis plażowy, w tym 1 parasol 

i 2 leżaki - bezpłatnie
•	 Beachbar w wyznaczonych godz. 

- bezpłatnie
•	transfer busem - bezpłatnie

oPis
•	 recepcja
•	2 restauracje: główna i a’la carte  
•	 3 bary: przy basenie, lobby 

i snack bar
•	2 baseny, basen wewnętrzny
•	 dla dzieci: 2 baseny, plac zabaw, 

miniklub, animacje
 

•	 aquapark aquamania (01.06-
15.09) - wstęp bezpłatny

•	 ręczniki plażowe - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w lobby, pokojach na plaży 

- bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 18 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	minibar - płatny
•	Balkon

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dla dzieci i dorosłych, wieczorny 
program rozrywkowy, miniklub, 
tenis stołowy, rzutki, siatkówka 
plażowa, piłka nożna plażowa

•	 odpłatnie: spa, masaże, fryzjer, 
bilard, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive Plus: śniadanie, 

późne śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu. przekąski i lody 
w godz. 15:00-17:00. wybrane 
lokalne napoje alkoholowe 
i napoje bezalkoholowe w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-
23:00, po godzinie 23:00 
napoje - płatne. Napoje i posiłki 
serwowane na terenie aquaparku 
aquamania - płatne.  

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   
www.albena.bg

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL

PokoJ DeluXe

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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BUłgARIA  złote piaski

•	Bezpłatne leżaki na plaży

•	Spokojna okolica

•	Bliskość plaży

Dlaczego warto?

złote piaski  BUłgARIA

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 30 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe  24 h

BezpośredNIo
PrZy PLaży

Berlin golden Beach  ****kristal  ****

lokalizacJa
•	 w złotych piaskach, centrum 

ok. 1 km
•	 przystanek autobusowy 

ok. 100 m
•	port lotniczy warna ok. 30 km

Plaża
•	 prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	przejście przez promenadę
•	 ręczniki plażowe - depozyt
•	 leżaki, materace i parasole - 

bezpłatne
•	Bar - bezpłatny

oPis
•	2 budynki
•	 2 restauracje: główna i a’la carte 

(bułgarska)
•	 3 bary: przy basenie, na plaży 

i lobby bar 
•	 Basen zewnętrzny z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	dla dzieci: minidisco, animacje
•	sejf w recepcji - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 26 m2

•	klimatyzacja
•	Łazienka z prysznicem lub wanną 
•	suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - bezpłatny
•	 minibar  na zapytanie - płatny
•	 Łóżeczko dla dziecka do 2 lat –

bezpłatne
•	Balkon
Pokój standard ok. 26 m² 
z widokiem na morze

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje dla dzieci 

i dorosłych, minidisco, tenis 
stołowy, aerobik i zajęcia 
sportowe, wieczorne show

•	 odpłatnie: masaże, sauna, sporty 
wodne na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie 
bufetu. przekąski między 
posiłkami. Napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia, w lobby barze 24h. 
kolacja w restauracji a’la carte raz 
na pobyt min. 5 dni - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   

www.hotelberlin.bg

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL

•	Zielony teren

•	Bogate animacje

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 centrum złotych piasków 

ok. 500 m
•	aquapark aquapolis ok. 300 m
•	port lotniczy warna ok. 35 km

Plaża
•	 publiczna, piaszczysta ok. 450 m 

od hotelu
•	leżaki i parasole - płatne

oPis
•	 recepcja, wymiana walut
•	 restauracje: główna i tematyczna 

śródziemnomorska - płatna
•	2 bary: w lobby i przy basenie
•	 2 baseny zewnętrzne, wydzielona 

część dla dzieci
•	Basen kryty
•	 dla dzieci: miniklub, minidisco, 

animacje, plac zabaw
•	sklepy - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 wi-fi w pokojach i hotelowym 

lobby - bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój twin ok. 18 -21 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	mała lodówka
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka, na 

zapytanie - bezpłatne
Pokój Family Bunkbed ok. 21 m²
•	z łóżkiem piętrowym dla dzieci
Pokój Fam Deluxe ok. 23-24 m²
•	 większy pokój z łóżkiem 

pojedyńczym, podwójnym 
i rozkładaną sofą

•	czajnik do kawy/herbaty

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: dzienny i wieczorny 

program animacyjny dla 
dorosłych i dzieci (6 dni 
w tygodniu), miniclub (4-12 lat), 
minidisco, aquaaerobic, yoga, 
rzutki, szachy, fitness, tenis 
stołowy, petanque 

•	 odpłatnie: strefa relaxu: zabiegi 
i masaże, basen wewnętrzny, 
jacuzzi, łaźnia parowa, hammam, 
fryzjer, minifootball, siatkówka, 
kort tenisowy, bilard, pokój gier 
elektronicznych

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. późne 
śniadanie kontynentalne. kolacja 
tematyczne 3 razy w tygodniu. 
kolacja w restauracji „food 
corner” - pizza, burgery, sałatki. 
przekąski, desery i owoce i lody 
w godz. wskazanych przez hotel. 
Napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 9:30-23:00.  

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |  

www.hotelkristal.bg

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 35 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe

PLaża 
ok. 450 m

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 14 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 25 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe | aLL inCLuSiVe PLuS

PLaża  
ok. 250 m

•	All Inclusive Plus

•	Spokojna okolica

•	Przyjazny dla rodzin

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 centrum złotych piasków 

ok. 500 m
•	  przystanek autobusowy ok. 200 m
•	 restauracje, bary i sklepy 

ok. 300 m
•	port lotniczy warna ok. 25 km

Plaża
•	piaszczysta, ok. 250 m od hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	 serwis plażowy oraz bar - w opcji 

all Inclusive plus - bezpłatne

oPis
•	recepcja, restauracja,
•	2 bary: przy basenie i w lobby
•	Basen zewnętrzny, jacuzzi
•	Basen wewnętrzny
•	 dla dzieci: basen, plac zabaw, 

animacje, miniklub
•	ręczniki plażowe - depozyt
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	wi-fi lobby - bezpłatne
•	wi-fi w pokojach - płatne

zakwaterowanie
Pokój Double ok. 21 m²
•	klimatyzacja
•	  Łazienka prysznicem lub wanną, 

suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon 
•	mała lodówka - bezpłatna
•	sejf - płatny
•	Balkon
•	Boczny widok na morze
Pokój triple ok. 35 m²
•	Bardziej przestronny
•	widok na park

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje w ciągu 

dnia i wieczorem, miniklub (4-12 
lat), rzutki, boccia, siatkówka, 
tenis stołowy, minigolf - depozyt, 
fitness

•	  odpłatnie: bilard, masaż, sauna, 
łaźnia parowa

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie 
bufetu. przekąski, owoce 
i lody w wyznaczonych godz. 
kolacja tematyczne cztery 
razy w tygodniu. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-23:00. po godz. 
23:00 napoje - płatne.

•	 all inclusive Plus: wyżywienie 
jak w formule all Inclusive. Na 
plaży: 2 leżaki i 1 parasol na pokój 
(22.05-21.09), woda, piwo, kawa, 
napoje bezalkoholowe w godz. 
10:00-18:00, przekąski i owoce 
w godz. 10:00-11:00 oraz 15:00-
17:00, lekki obiad w godz. 12:00-
14:00 - bezpłatnie.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   

www.parkhotelgoldenbeach.com

Park hotel golden Beach  **** Detelina  ***

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 20 km

wyżywIeNIe
BB |  hB |  aLL inCLuSiVe  

PLaża  
ok. 500 m

lokalizacJa
•	 w spokojnej miejscowości chaika
•	 Hotel położony jest 

na wzniesieniu
•	złote piaski ok. 2,5 km
•	restauracje, bary, sklepy ok. 150 m
•	przystanek autobusowy ok. 200 m
•	port lotniczy warna ok. 20 km

Plaża
•	 publiczna, szeroka, piaszczysta, 

ok. 500 m od hotelu
•	leżaki i parasole - płatne
•	prysznice, wc

oPis
•	recepcja
•	restauracja
•	 2 bary: przy basenie i w lobby
•	 Basen zewnętrzny z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	dla dzieci: animacje, plac zabaw
•	 sejf w recepcji - płatny 

ok. 5 BgN/dzień
•	sklepy - płatne
•	parking - bezpłatny
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	 wi-fi w lobby i pokojach  

- bezpłatne

zakwaterowanie
Pokój standard ok. 19 m²
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	telewizor, telefon
•	minibar na zapytanie - płatny
•	Balkon
•	 Łóżeczka dla dziecka na życzenie 

- bezpłatne
apartament ok. 39 m²
•	 sypialnia i pokój dzienny 

połączone drzwiami

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny 

dla dorosłych i dzieci (20.06-
15.09), siatkówka, fitness, tenis 
stołowy, bilard

•	 odpłatnie: masaże, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. lekkie 
popołudniowe przekąski i lody 
w godz. 16:00–17:00. raz 
w tygodniu wieczór bułgarski. 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-22:00. 
Napoje importowane, soki ze 
świeżych owoców oraz wszystkie 
napoje po godz. 22:00 - płatne.   

•	 w niektórych terminach 
możliwość wyżywienia BB i HB, 
napoje do kolacji - płatne.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |   |   |  

www.detelinahotel.com

•	Zielona okolica 

•	Spokojny wypoczynek

•	Animacje

Dlaczego warto?

BUłgARIA  złote piaski chaika  BUłgARIA

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PLSPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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BUłgARIA  obzor SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL

wI-fI
BeZPłatne

port lotNIczy
Warna ok. 60 km

wyżywIeNIe
aLL inCLuSiVe 

BezpośredNIo
PrZy PLaży

•	Świetna lokalizacja

•	Piękna plaża

•	Idealny dla par

Dlaczego warto?
lokalizacJa
•	 w obzor, ok. 250 m od centrum
•	sklepy, restauracje i bary ok. 100 m
•	 port lotniczy Burgas ok. 61 km, 

warna ok. 60 km

Plaża
•	 piaszczysta, 10 m od hotelu, 

przejście przez promenadę
•	Łagodne wejście do morza
•	 leżaki i parasole - bezpłatne
•	 ręczniki plażowe - 

płatne ok. 5 eUr/pobyt

oPis
•	recepcja, wymiana walut
•	restauracja
•	2 bary: w lobby i przy basenie
•	 Basen zewnętrzny z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	dla dzieci: animacje, plac zabaw
•	 wypożyczalnia samochodów - 

płatna
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

internet
•	 wi-fi w lobby - bezpłatne
•	 wi-fi w pokojach - płatne  

3 BgN/dzień

zakwaterowanie
apartment ok. 22 m2

•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	mała lodówka
•	sejf - płatny 10 eUr/pobyt
•	Balkon
•	 Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
apartment ok. 30 m²
•	sypialnia i pokój dzienny

sPort i rozrywka
•	 Bezpłatnie: animacje sportowe 

dla dorosłych, animacje dla 
dzieci, animacje wieczorne

•	 odpłatnie: masaże, tenis stołowy, 
sporty wodne na plaży 

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. późne 
śniadanie kontynentalne. 
popołudniowa przekąska 
w godz. 16:00-17:00. Napoje 
bezalkoholowe, alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-23:00.

MaksyMalne oBłożenie

 |   |  

www.hotelparaisoobzor.com

Paraiso Beach  ****

nessebar
wycieczka z przewodnikiem po starów-
ce Nessebaru, miasta - muzeum wpisa-
nego na listę UNesco. miejsce to słynie 
z  licznych cerkwi. podczas wyciecz-
ki zobaczymy najstarszą z nich „Bazyli-
kę” datowaną na V w. oraz stare miasto 
Nessebar urzekające labiryntem średnio-
wiecznych uliczek i drewnianych zabyt-
kowych domów.

rejs statkiem
przyjemna podróż na jachcie, która 
pozwala cieszyć się słońcem oraz bryzą 
morską. w malowniczej zatoczce postój 
na piknik, podczas którego skosztujemy 
kuchni bułgarskiej i  lokalnych napojów 
alkoholowych. rejs polecamy miłośnikom 
plażowania i sportów wodnych. 

Balczik - kaliakra - Biwaka
głównym punktem wycieczki jest zwie-
dzanie letniej rezydencji rumuńskiej kró-
lowej marii w Balcziku oraz ogrodu Bota-
nicznego, w którym rośnie ponad 3000 
różnych gatunków roślin, i  gdzie moż-

na zobaczyć bogatą kolekcję kaktusów. 
Następnie zwiedzimy piękny przylądek 
kaliakra z niezwykłymi klifami i piecza-
rami. wieczorem planowany jest piknik 
„Biwaka“ w lesie, z bogatym programem 
folklorystycznym, tańcem na rozżarzo-
nych węglach (taniec nestinarski), ani-
macjami, kolacją i dyskoteką.

warna - Delfinarium

wycieczka do warneńskiego delfinarium, 
gdzie obejrzymy wyjątkowy pokaz umie-
jętności delfinów i ich treserów.
Następnie zaplanowana jest panoramicz-

na wycieczka po warnie m.in. zwiedza-
nie katedry wniebowzięcia matki Boskiej. 
czas wolny.

Bułgarski wieczór

zapraszamy na piknik „Biwaka“ wszyst-
kich, którzy chcieliby dowiedzieć się wię-
cej o bułgarskich tradycjach i obyczajach. 
w programie m.in.: smaczna kolacja wśród 
leśnej przyrody, wesoły program folklory-
styczny, autentyczne tańce nestinarskie na 
rozżarzonych węglach i konkursy. Nastep-
nie zaplanowana jest wizyta w  małym 
zakładzie garncarskim, gdzie zobaczymy 
produkcję tradycyjnej bułgarskiej ceramiki.

Quad safari

safari po lesie i przeprawa przez trudno 
dostępne obszary rzek, wzniesień i leś-
nych gęstwin. Quad - kXr 250, który jest 
do dyspozycji turystów, zachwyci swoją 
mocą na drodze i możliwościami w tere-
nie. czas trwania - 2 godz. 50 min., w tym 
godzina jazdy z instruktorem. a wszystko 
to wśród pięknej przyrody Bułgarii. 

Opisy wycieczek mają charakter 
informacyjny i nie są wiążące.  
Więcej informacji na temat 

szczegółowych programów otrzymają 
Państwo na miejscu u rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl

PODRóżUj I ODKRYWAj

wycieczki

wycieczki   ZłOTE PIASKI

First Call
REZERWUj WCZEŚNIEj I ZYSKAj

Dziecko do 14 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDŹ CenĘ na SunFun.PL
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Turcja
DOSKONAŁy SerwiS  
i NieZAPOMNiANe PrZeŻyCiA

Łaźnie tureckie
Hammamy lub łaźnie tureckie 

są słynne na całym świecie!  

warto je odwiedzić, bo oczyszczają 

ciało i duszę.

Okazja dO zakupów 
w sercu każdego miasta można 

znaleźć bazary pełne dywanów, 

biżuterii, odzieży, a także  

przypraw i tytoniu.

eurOpejski Orient
Kraj na styku dwóch kultur, 

mający tak wiele do zaoferowania! 

Długie plaże, zabytki i kompleksy 

luksusowych hoteli...



206 207

TurCjA  Opis destynacji

Więcej hoteli na

www.sunfun.pl

Średnie
temperatury

czas przelOtu

Ok. 3 h

turcja

pl

29° 24°
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musisz tegO dOŚwiadczyć!
Białe kaskady wodospadów w Pamukkale można  
nazwać ósmym cudem świata. Są one jednymi 
z najbardziej imponujących formacji, jakie stworzyła 

natura. w dolinie rzeki Menderes rozciągają się wapienne 
tarasy, po których spływają wody ze źródeł termalnych. 
Pamukkale oznacza dosłownie zamek bawełny.
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TurCjA  Opis destynacji

Bezkresne plaże
turcja jest krajem Orientu położonym na skraju dwóch kontynentów. stanowi pomost 
między chrześcijaństwem a islamem, historią i teraźniejszością. najstarsze cywilizacje 
pozostawiły ślady w kulturze tureckiej i na obszarze turcji, sprawiając, że stała się bar-
dzo ciekawym miejscem turystycznym. przepiękne plaże, imponujące hotele i wysoki 
poziom all Inclusive przyciagają tu turystów z całego świata.

na terytorium  współczesnej 
turcji ewoluowały najwcześ-
niejsze cywilizacje, kwitło 

i upadło wielkie imperium. Właś-
nie tu obok siebie można znaleźć 
zabytki, kościoły bizantyjskie i smu-
kłe minarety. legendarne miasto 
troja, opisane w Iliadzie Homera, 
zostało znalezione na północ-
nym–zachodzie azji mniejszej. 
Współczesna historia turcji jest 
ściśle związana z  osobą musta-
fy kemala ataturka, nazwanego 
Ojcem turków, który ich zjednoczył 
i skierował kraj ku europie. natu-
ra turcji ma swoje skarby i osobli-
wości, takie jak olbrzymie kamien-
ne czapki w kapadocji czy tarasy 
wapienne z dziesiątkami basenów 
w pamukkale. tureckie wybrzeże 
słynące z  atrakcyjnych plaż, jest 
długie prawie na 8 tysięcy kilome-
trów. najpiękniejsze plaże czekają 
na turystów na riwierze tureckiej, 
gdzie zażywając kąpieli w basenie 
morza śródziemnego, można oglą-
dać wysokie szczyty gór taurus. 
nieważne, czy jesteście miłośnika-
mi przyrody, zabytków, czy kąpie-
li w  krystalicznym morzu, turcja 

powita Was z otwartymi ramionami.

język
językiem urzędowym jest turecki. 
W regionach turystycznych można 
porozumieć się w  języku angiel-
skim, niemieckim lub rosyjskim.

kuchnia
Współczesna kuchnia turecka 
jest wynikiem wymieszania tra-
dycji kulinarnych tureckich ple-
mion koczowniczych z tradycjami 
perskimi, kurdyjskimi i  arabski-
mi, a  także jest ściśle powiąza-
na z  kuchnią śródziemnomor-
ską. potrawy tureckie są bardzo 
zdrowe, aromatyczne i  wyróż-
niane wśród najlepszych na świe-
cie. do zdecydowanej większości 
gotowanych, smażonych i duszo-
nych potraw używana jest wyso-
kiej jakości oliwa z oliwek. sałat-
ki są istotnym elementem wielu 
potraw. potrawy narodowe obej-
mują kebaby i köfte. kebab to przy-
prawione plastry mięsa, tkwiące na 
rożnie. köfte przygotowywane są 
na bazie mielonego, dobrze przy-
prawionego mięsa. najpopular-

niejszym napojem wśród turków 
jest herbata serwowana w małych 
szklankach na talerzach, bardzo 
mocno parzona i obficie słodzona. 
Innym popularnym napojem jest 
ayran, mieszanka jogurtu i wody. 
Wśród wiodących słodkości należy 
wymienić baklawę i chałwę.

waluta
Walutą jest lira turecka (tl), któ-
ra dzieli się na 100 kuruszy. Brak 
ograniczeń w przywozie środków 
płatniczych, ale większe sumy 
(ponad 5000 Usd) należy zgło-
sić przy wjeździe. prosimy pamię-
tać, aby wziąć gotówkę w eUr lub 
Usd. W większości hoteli i sklepów 
można płacić kartą kredytową, 
a  w  większych miejscowościach 
dostępne są bankomaty.

przepisy wjazdowe
Obywatele polscy podróżujący do 
republiki turcji muszą mieć pasz-
port ważny minimum 6 miesię-
cy od daty wyjazdu z  terytorium 
turcji. Od 2 marca 2020 r. polacy 
podróżujący do turcji turystycznie 
na okres do 90 dni są zwolnieni 

Orzechy laskowe
czy wiesz, że trzy czwarte 
światowej produkcji orzechów 
laskowych pochodzi z turcji? 
na drugim miejscu są Włochy, 
a za nimi gruzja.

podstawowe informacje  TurCjA

Średnie temperatury w ciągu rOku

mapa

tabela dotyczy temperatur w ciągu dnia i ma charakter orientacyjny. Warunki pogodowe 
mogą się zmieniać w zależności od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu 
i nie możemy ich z góry przewidzieć.

z obowiązku wizowego (aktualne 
informacje na msz.gov.pl).

przepisy celne
Ilość przywożonych artykułów 
nie może wskazywać na inne ich 
przeznaczenie niż do celów oso-
bistych. do turcji można wwieźć 
200 papierosów, 50 sztuk cygar 
krótkich (tj. cygar, których masa 
nie przekracza 3 g), 10 cygar, 200 
gram tytoniu papierosowego wraz 
z  200 bibułkami papierosowy-
mi (lub 200 g tytoniu do fajki lub 
50 g tytoniu do żucia lub 200 g 
tabaki), 1,5 kg kawy, 1,5 kg kawy 
rozpuszczalnej, 500 gram herba-
ty, 1 kg słodyczy, 1 kg czekolady, 5 
litrów alkoholi, 5 butelek perfum 
nieprzekraczających 120 ml. leki, 
farmaceutyki i  środki medyczne 
mogą być przywożone bezcłowo 
wyłącznie do użytku osobistego. 
za nielegalną produkcję, import 
i eksport narkotyków i substancji 
psychotropowych grozi więzienie 
od 10 do 20 lat oraz wysokie kary 
finansowe. nie wolno wywozić 
z  turcji przedmiotów o  charak-

terze zabytkowym i historycznym 
(nawet najmniejszych kawałków 
starych rzeźb i  zabytków). Obo-
wiązuje ścisły zakaz wywożenia 
wszelkich kamieni i skał o warto-
ści archeologicznej a także pisku 
z plaży czy muszelek, które uzna-
wane są za skarb narodowy turcji. 
podczas wywozu dywanów musi-
my przedstawić dowód zakupu.

plaże, leżaki i parasole
plaże są publiczne, można wypo-
życzać parasole i  leżaki, o  ile nie 
jest to już zawarte w oferowanych 
usługach hotelowych. cena waha 
się zwykle od ok. 6 eUr - dzień  
za 1 komplet (2 leżaki i  parasol). 
na większości plaż można zna-
leźć ofertę obejmującą szeroką 
gamę sportów wodnych, punkty 
gastronomiczne oraz prysznice. 
Większość 5* hoteli na riwierze 
tureckiej oferuje serwis plażowy 
bezpłatnie. niektóre hotele zapew-
niają swoim gościom bezpłatne 
leżaki i  parasole, jednak dopiero 
po zakupieniu napojów na plaży. 
 

różnica czasu
+ 1 godzina w okresie letnim

waluta
lira turecka
1 TL = 100 kuruszy

stolica
Ankara

napięcie 
elektryczne
220 V

Oficjalny język
turecki

Ambasada rP w Turcji
atatürk Bulvarı n°241 
kavaklıdere, pk-20 
06-650 ankara

   +90 312 457 20 00
fax: +90 312 467 89 63 

  ankara.amb.sekretariat@ 
      msz.gov.pl

  www.ankara.msz.gov.pl

Ambasada republiki Turcji w Polsce
ul. rakowiecka 19, 
02-517 Warszawa

   +48 22 826 62 88
fax: +48 22 826 62 86

Konsulat Generalny rP w Stambule
   +90 212 290 66 30-290 66 31

fax: +90 212 290 66 32

ważne kOntakty

kompletne i aktualne informacje na temat przepisów wjazdowych, ambasady i formal-

ności zdrowotnych (np. obowiązkowych szczepień) można znaleźć na www.msz.gov.pl
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TurCjA
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Antalya

Ankara

BuŁGAriA

MOrZe CZArNe

riwiera Turecka

MOrZe 
ŚróDZieMNe
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riwiera 
turecka
czyste morze, niekończące się plaże, imponujące góry taurus, 
rozległe pola golfowe, doskonale zachowane zabytki i nowoczesne 
miasta - idealne połączenie dla spędzenia wspaniałych wakacji. 
poznaj prawdziwy smak Orientu w miejscu, gdzie każdy znajdzie 
coś dla siebie. na riwierze tureckiej sezon letni trwa od maja 
do października i gwarantuje większość słonecznych dni. 

r iwiera turecka położona jest 
na południowym wybrzeżu 
turcji i  skąpana w  wodach 

morza śródziemnego. Większość 
plaż ma łagodne wejście do wody, 
co czyni je wakacyjnym rajem dla 
rodzin z dziećmi. pasmo gór tau-
rus ciągnie się równolegle do linii 
brzegowej, chroniąc ten obszar 
przed niekorzystnymi warunka-
mi atmosferycznymi. to sprawia, 
że ten rejon morza śródziemne-
go jest jednym z  najgorętszych, 
a temperatura wody w lecie osią-
ga nawet 30°c. riwiera turecka 
jest jednym z najpopularniejszych 
i najczęściej odwiedzanych regio-
nów turcji. znajdziemy tu dużo luk-
susowych i kompleksowo wyposa-
żonych hoteli pięciogwiazdkowych, 
a także pensjonaty i obiekty śred-
niej kategori. riwiera turecka słynie 
też z wielu zabytków, np. w aspen-
dos znajdziemy świetnie zachowa-
ny, starożytny amfiteatr, a w perge 
starożytne miasto.

kurorty

∞ alanya - jest najbardziej wysunię-
tym na wschód kurortem riwiery 
tureckiej. na skalistym cyplu góruje 
średniowieczna twierdza z dobrze 
zachowanymi murami. poniżej roz-
ciąga się malowniczy port, nad któ-

rym górują czerwone wieże i ory-
ginalne centrum, gdzie skupia się 
życie nocne. plaże są przeważnie 
piaszczyste, niektóre z gruboziarni-
stego piasku. We wschodniej części 
istnieją pewne odcinki kamiennych 
wejść do morza, ale w większości 
z tych miejsc usypuje się piaszczy-
sto-żwirowe plaże. najbardziej zna-
na jest tzw. plaża kleopatry, gdzie 
rzekomo spędzili piękne chwile 
kleopatra i marek antoniusz.

∞ side – malownicze miasteczko na 
niewielkim półwyspie, około 60 km 
na wschód od antalyi. nazwa mia-
sta pochodzi od owocu granatu. 
Oprócz niekończących się piasz-
czystych plaż, miejscowość ofe-
ruje również niezapomniane wra-
żenia podczas oglądania lokalnych 
zabytków. można poczuć praw-
dziwą atmosferę starego miasta 
podczas spaceru po krętych ulicz-
kach, ruinach kościołów bizantyj-
skich, rzymskich łaźniach i świątyni 
apolla. zapierający dech w  pier-
siach widok na miasto zobaczymy 
z amfiteatru pochodzącego z II w., 
który w tym czasie mógł pomieś-
cić do 20 tysięcy widzów. można 
również odwiedzić muzeum arche-
ologiczne mieszczące się w budyn-
ku dawnej łaźni rzymskiej. miasto 
przyciąga również wieloma sklepa-

mi z pamiątkami, złotem i dywana-
mi, a  także restauracjami, barami 
i dyskotekami.

∞ Belek – jest spokojnym i nowo-
czesnym ośrodkiem z luksusowymi 
hotelami, położonymi przy około 
12-kilometrowej, piaszczystej pla-
ży. jednocześnie jest to chronio-
ny, naturalny obszar z dużą ilością 
sosen i drzew eukaliptusowych oraz 
miejsce, gdzie żółwie składają jaja 
w piasku. Belek jest znany z wyso-
kiej jakości pól golfowych. Życie 
nocne i rozrywki czekają w pobli-
skiej antalyi.

∞ kemer – ośrodek położony na 
południe od miasta antalya. dzięki 
temu, że leży u podnóża gór taurus, 
należy do najpiękniejszych miejsc 
riwiery tureckiej. rejon ten jest 
idealny na romantyczne spacery 
nie tylko po plażach, gdzie moż-
na cieszyć się letnim relaksem, ale 
również po zadbanych terenach 
zielonych. dawna wioska ryba-
cka kemer, otoczona przez góry 
naturalnego parku narodowego 
Olympos, została przekształcona 
w  nowoczesne centrum kurortu. 
znajdziemy tam wiele sklepów, 
restauracji i barów. jest też port dla 
statków wycieczkowych i jachtów 
z całego świata. W rejonie kemer 

Festiwal tulipanów
pierwsze cebule tulipanów 
sprowadzone do Holandii 
pochodziły z turcji. tulipan 
jest nadal uważany za kwiat 
narodowy. co roku w kwietniu 
w stambule odbywa się 
festiwal tulipanów.

Opis destynacji  riwierA TureCKA

można zobaczyć największą liczbę 
delfinów w naturalnym środowisku 
na wybrzeżu turcji. można wybrać 
jeden z wielu hoteli w goynuk, Bel-
dibi, camyuva, kiris lub w centrum 
kemer.

∞ konakli – znajduje się około 
12 km od alanyi i  jest w zasadzie 
zachodnim przedmieściem tego 
miasta. Większość obiektów nocle-
gowych w tym rejonie to kompleksy 
hotelowe. W centrum konakli znaj-
duje się kilka restauracji i sklepów, 
ale prawdziwe życie nocne oraz 
rozrywki czekają w pobliskiej ala-
nyi, która jest bardzo dobrze połą-
czona siecią minibusów z konakli.

∞ Çolakli/sorgun – ośrodki tury-
styczne leżące w  pobliżu miasta 
side. znajdziemy tu kilka sklepów 
i restauracji. do centrum side, gdzie 
można udać się do klubów noc-
nych i większych sklepów, jest za- 
ledwie kilka kilometrów.  polecamy 
skorzystać z  lokalnych minibu-
sów, które często kursują między 
 miejscowościami.

∞ lara – ośrodek jest częścią mia-
sta antalya i leży na południowym 
zachodzie riwiery tureckiej. znaj-
duje się tu wiele 5* hoteli, odpo-
wiednich dla wymagających klien-

tów. W  tym regionie rozciąga się 
12-kilometrowa piaszczysta plaża 
z  krystalicznie czystą wodą. lara 
jest dobrym miejscem wypadowym 
dla wycieczek łodzią.

∞ Oba – to przyjemny kurort 
wakacyjny, położony na wschód 
od alanyi. znajdziemy tu sklepy, 
restauracje, bary i kawiarnie. plaże 
z gruboziarnistym piaskiem zazwy-
czaj oddziela od hoteli lokalna dro-
ga i nadmorska promenada. 

∞ kizilağaç – jest spokojnym 
kurortem leżącym między antalyą 
i alanyą, około 10 km od centrum 
manavgat. znajdziemy tu skle-
py, bistro i mały bazar. Większość 
hoteli znajduje się bezpośrednio 
przy piaszczystej plaży z kamykami 
i stopniowym wejściem do morza. 
Obszar wokół kizilağaç jest jednym 
z najbardziej zielonych i  żyznych 
obszarów turcji. W pobliżu znajdują 
się wodospady i jaskinie. 

riwierA TureCKA

MOrZe 
ŚróDZieMNe

K
em

er

A
n

ta
ly

a
La

ra

B
el

ek

C
o

la
kl

i
Si

d
e

K
iz

ila
ğ

aç

O
b

a
A

la
n

ya

K
o

n
ak

li

O
ku

rc
al

ar

ANTALyA

InfOrmacje  |  ceny  |  rOzszerzOna fOtOgalerIa  |  VIdeO  |  jesteśmy na  spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  



212 213

Hotel

SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL SPraWDzONa
jakOść

WyłącznOść 
SuN&FuN HOLiDayS

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych
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First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

•	Przyjazny dla rodzin

•	Bogate All inclusive

•	Zjeżdżalnie

dlaczego warto?

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 70 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 24H

BezpOśrednIO
Przy PLaży

TurCjA  side - kizilagac

Sunmelia beach resort Hotel & Spa  *****

side - kizilagac  TurCjA

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 1,5 eUr/dzień
•	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 24h: 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 przez całą 
dobę. alkohole importowane - 
płatne. napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w godz. 24:00-02:00 - płatne 
w dyskotece (wstęp 16+).  

maksymalne OBŁOżenie 

 |   |   |  

www.sunmeliabeachresort.com

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

HOTEL kLubOWy

animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.

Więcej informacji na str. 12-15  
lub na www.sunfun.pl 
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Hotel Hotel
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First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych

lOkalizacja
•	centrum Belek ok. 7 km
•	centrum antalyi ok. 40 km
•	port lotniczy antalya ok. 30 km

plaża
•	 prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
•	serwis plażowy - bezpłatny
•	pomost z pawilonami, bar

Opis 
•	2 restauracje główne
•	 4 restauracje a’la carte, sushi bar, 

cukiernia, lodziarnia, gozleme, 
snack bar 

•	7 barów, kawiarnia
•	Winiarnia na zapytanie - płatna
•	aquapark, plac zabaw
•	 5 basenów zewnętrznych: 4 dla 

dorosłych, 1 dla dzieci  
•	 2 baseny wewnętrzne: dla 

dorosłych, dla dzieci  
•	 Basen wew. dla dzieci 

w miniklubie
•	Basen thalasso - płatny
•	park rozrywki, amfiteatr
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	Wi-fi w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwaterOwanie
pokój luxury ok. 45-62 m²  
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem i wanną 

z hydromasażem, suszarka do 
włosów

•	lcd tV-sat, telefon 
•	sejf i minibar - bezpłatne
•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	Balkon lub taras, widok na ogród
pokój Family ok. 37-43 m²
•	2-piętrowe wille
•	2 pokoje połączone drzwiami
•	 łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, wieczorne 

show, kino, lekcje gotowania, park 
rozrywki, miniclub (4-12 lat i 13-16 
lat), centrum fitness, siatkówka 
plażowa, koszykówka (oświetlenie 
- płatne), piłka nożna, tenis 

ziemny (sprzęt i oświetlenie - 
płatne), piłka wodna, aquaaerobik, 
łaźnia turecka, sauna, łaźnia 
parowa, playstation

•	  Odpłatnie: spa, masaże, fryzjer, 
bilard, kręgle, lekcje tenisa, centrum 
gier, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	  ultra all inclusive: śniadanie, 

lunch i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w wybranych godz. 
w ciągu dnia, kawa, herbata, 
desery i lody. kolacja w jednej 
z restauracji a’la carte, raz na 
pobyt min. 5 nocy - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. Wybrane 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe oraz wybrane 
importowane alkohole w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia 24 h 

maksymalne OBŁOżenie

 |   |  

www.selectumhotels.com

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 30 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE 24H

BezpOśrednIO
Przy PLaży

•	Luksusowy hotel

•	Bogata oferta sportowa

•	Przyjazny dla rodzin

dlaczego warto?

Selectum Luxury resort *****

Belek  TurCjATurCjA  Belek

club mega Saray  *****

•	Aquapark

•	Zielony teren

•	Przyjazny dla rodzin

dlaczego warto?
lOkalizacja
•	 miasteczko kadriye ok. 7 km, 

Belek ok. 10 km
•	port lotniczy antalya ok. 29 km

plaża
•	 prywatna, piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	 łagodne wejście do morza, 

pomost
•	 leżaki, parasole i ręczniki 

plażowe - bezpłatne

Opis 
•	recepcja
•	 restauracja główna, 7 restauracji 

a‘la carte (4 płatne)
•	8 barów, kawiarnia
•	 aquapark (zjeżdżalnie dla 

dorosłych i dzieci)
•	 3 baseny zewnętrzne, basen 

dla dzieci
•	Basen wewnętrzny, dyskoteka
•	amfiteatr, plac zabaw
•	Wymiana walut, sklepy - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi na całym terenie hotelu - 

bezpłatne

zakwaterOwanie
pokój club standard ok. 29 m²
•	 W ogrodzie w 2-3 piętrowych 

budynkach
•	klimatyzacja, sejf - bezpłatny
•	 łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	lcd tV-sat, telefon
•	 minibar (codziennie napoje 

bezalkoholowe, piwo i przekąski) 
- bezpłatny

•	Balkon, widok na ogród
•	 łóżeczka dla dziecka na życzenie 

- bezpłatne
pokój club Family suite ok. 61 m²
•	 pokój dzienny i sypialnia
pokój deluxe swim up ok. 52 m²
•	Bezpośredni dostęp do basenu

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, show, 

wieczorna muzyka na żywo  lub 
dj, miniklub (4-8 lat), juniorklub 
(9-14 lat), aerobik, waterpolo, 

siatkówka plażowa, tenis ziemny, 
tenis stołowy, centrum fitness, 
minigolf, sauna, łaźnia turecka

•	  Odpłatnie: spa, pokój gier, szkoła 
nurkowania, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	  ultra all inclusive: śniadanie, 

późne śniadanie, lunch i kolacja 
w formie bufetu. przekąski, desery 
i lody w godz. 11:00-18:15. nocne 
przekąski w godz. 24:00-02:00. 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, a także 
wybrane alkohole importowane 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia 24h. 
kolacja w wybranej restauracji 
a‘la carte (włoska,meksykańska, 
dalekowschodnia) 2 razy na 
pobyt min. 7 dni - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja.

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   |   |  

 |  

www.clubmegasaray.com

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 29 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE 

BezpOśrednIO
Przy PLaży

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SPraWDzONa
jakOść
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InfOrmacje  |  ceny  |  rOzszerzOna fOtOgalerIa  |  VIdeO  |  jesteśmy na  

SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych

•	Krótki transfer z lotniska

•	ultra all inclusive 24H

•	Przyjazny dla rodzin

dlaczego warto?
lOkalizacja
•	W dzielnicy lara
•	stare miasto antalya ok. 18 km
•	port lotniczy antalya ok. 14 km

plaża
•	 prywatna, piaszczysto-żwirkowa, 

ok. 330 m od hotelu
•	 Bus hotelowy na plażę - 

bezpłatny
•	serwis plażowy - bezpłatny
•	Beach bar w godz. 12:00-16:00

Opis 
•	 recepcja, wymiana walut
•	 7 restauracji: główna i 6 a’la carte
•	5 barów all inclusive, discobar
•	Basen główny
•	aquapark z 4 zjeżdżalniami
•	 dla dzieci: basen ze zjeżdżalniami 

plac zabaw, minikluby, minidisco
•	 nightclub w hotelu ramada 

resort lara - wstęp płatny
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi na terenie całego obiektu - 

bezpłatne

zakwaterOwanie
standard room ok. 30 m²
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	lcd tV-sat, telefon
•	 minibar uzupełniany codziennie 

w wodę i napoje bezalkoholowe 
- bezpłatny

•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	sejf
•	Balkon
superior room ok. 35 m²
•	1 większe pomieszczenie
Family suite ok. 70 m²
•	2 sypialnie i pokój dzienny

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, billard, tenis 

stołowy, rzutki, flipper, szachy, 
miniklub (4-8 lat), maxiklub (8-12 
lat), minidisco, centrum fitness, 
łaźnia turecka, łaźnia parowa, 
sauna, tenis ziemny (oświetlenie 
- płatne), siatkówka plażowa, 
koszykówka, piłka nożna

•	  Odpłatnie: spa, jacuzzi, masaże, 
salon urody, fryzjer

wyżywienie
•	  ultra all inclusive 24h: śniadanie, 

późne śniadanie, obiad, kolacja 
w formie bufetu. przekąski 
w ciągu dnia. późne przekąski 
(w hotelu ramada resort lara) 
w godz. 23:30-00:30. kolacja 
w jednej z 5 restauracji a’la 
carte (rybna, włoska, turecka, 
azjatycka, meksykańska) w godz. 
19:00-21:30 raz na pobyt 
powyżej 7 dni - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji 24h w barach 
wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia. napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w dyskotece - 
bezpłatne.  

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   |  

 |  

www.larafamilyclub.com

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 14 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE 24h 

PLaży 
Ok. 330 m

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 40 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE 24h 

BezpOśrednIO
Przy PLaży

lOkalizacja
•	centrum Belek ok. 700 m
•	 przystanek autobusowy przy 

hotelu
•	port lotniczy antalya ok. 40 km

plaża
•	 piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	serwis plażowy - bezpłatne
•	Beach bar
•	prysznic, Wc

Opis 
•	recepcja,
•	6 restauracji
•	8 barów
•	Baseny dla dorosłych i dzieci
•	Basen wewnętrzny
•	zjeżdżalnie
•	 dla dzieci: miniklub, basen, plac 

zabaw, animacje
•	dyskoteka
•	Wymiana walut
•	 minimarket, galeria sklepów - 

płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	Wi-fi w pokojach i w lobby - 
bezpłatne

zakwaterOwanie
pokój  standardowy
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	minibar - bezpłatny
•	sejf - bezpłatny
•	Balkon lub taras
•	 łóżeczko dla dziecka na życzenie 

- bezpłatne
pokój rodzinny
•	pokój dzienny i sypialnia

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: programy animacyjne 

dla dzieci i dorosłych, plac zabaw, 
miniklub, koszykówka, siatkówka 
plażowa, rzutki, centrum fitness, 
minigolf, sauna, łaźnia parowa, 
tenis stołowy, kort tenisowy

•	  Odpłatnie: bilard, gry 
elektroniczne, piłka nożna, masaż, 
centrum odnowy biologicznej, 

wellness, fryzjer, sprzęt do tenisa, 
sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	  ultra all inclusive 24h: śniadanie, 

lunch i kolacja w formie bufetu, 
późne lekkie śniadanie. przekąski 
i lody w wybranych godz. 
w ciągu dnia. popołudniowa 
kawa, herbata i desery. nocne 
przekąski. nieograniczone 
wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia 24 h.

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   |  

www.limakhotels.com

•	Zielony teren

•	Bogata oferta sportowa

•	ultra all inclusive 24H

dlaczego warto?

antalya  TurCjATurCjA  Belek

Lara Family club *****Limak arcadia Sport resort *****

zniżki do 35 % dla dorosłych

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 15 lat   
2. dziecko do 7 lat
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WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 75 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE 24h 

BezpOśrednIO
Przy PLaży

•	Przyjazy dla rodzin

•	Duży basen zewnętrzny

•	Doskonała kuchnia

dlaczego warto?

arcanus Side resort *****

TurCjA  side - sorgun

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

•	Zielony teren

•	relaksacyjna atmosfera

•	Doskonała kuchnia

dlaczego warto?

side - sorgun  TurCjA

Turquoise Hotel  *****

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 65 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE 24 H

BezpOśrednIO
Przy PLaży

pOŁOżenie
•	centrum side ok. 4 km
•	port lotniczy antalya ok. 75 km 

plaża
•	 piaszczysto-żwirowa 

bezpośrednio przy hotelu
•	 serwis plażowy - bezpłatny 

Opis 
•	recepcja
•	 restauracje: główna i 4 a’la carte
•	3 bary
•	 Basen główny z 3 jacuzzi, basen 

dla dzieci, basen mini club splash
•	Basen wewnętrzny 
•	 dla dzieci: basen, miniklub, 

plac zabaw
•	aquapark
•	dyskoteka
•	fryzjer, lekarz - płatny
•	sklepy - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5* 

internet
•	 Wi-fi na terenie całego hotelu  

- bezpłatne 

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 24 m²
•	klimatyzacja
•	 łazienka z wanną, suszarka 

do włosów
•	sejf - bezpłatny
•	 minibar - uzupełniany codziennie 

w napoje bezalkoholowe - 
bezpłatny

•	tV-sat, telefon 
•	Balkon 
BunkBed room ok. 24 m²
•	 dodatkowo łóżko piętrowe
pokój Family ok. 38 m²
•	 2 oddzielne sypialnie
•	jacuzzi na balkonie 

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: tenis ziemny 

(oświetlenie - płatne), program 
animacyjny, miniklub (4-11 
lat), juniorklub (12-16 lat), kącik 
tV i playstation, plac zabaw, 
siłownia, siatkówka plażowa, tenis 
stołowy, aerobik, aquaaerobik, 
koszykówka, boccia, zjeżdżalnie 
wodne, disco, muzyka na żywo, 
sauna, hammam

•	  Odpłatnie: sporty wodne na plaży, 
jacuzzi, spa, salon piękności, 
masaże 

wyżywienie
•	  ultra all inclusive 24h: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu, 
późne śniadanie. lody i przekąski 
w ciągu dnia. późne przekąski 
w snack barze w godz. 23:00-
00:00. małe śniadanie w godz. 
00:00-06:00. kolacja w wybranej 
restauracji a’la carte (turecka, 
włoska, rybna, międzynarodowa) 
raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja dzień 
wcześniej. napoje alkoholowe 
oraz bezalkoholowe lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich 
otwarcia 24h, niektóre alkohole 
importowane w godz. 16:00-
24:00.

maksymalne OBŁOżenie

 |  

www.arcanushotels.com Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

SPraWDzONa
jakOść

SPraWDzONa
jakOść

lOkalizacja
•	centrum side ok. 3,5 km, 
•	manavgat ok. 4,5 km
•	port lotniczy antalya ok. 65 km

plaża
•	 prywatna, piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	serwis plażowy - bezpłatny
•	pomost, bar

Opis 
•	recepcja, 7 barów
•	 restauracje: główna i 6 a’la carte 

(steak House, włoska, turecka, 
rybna, azjatycka, Bougainvillea - 
francuska/włoska)

•	 Baseny: zewnętrzny, relaksacyjny, 
z 3 zjeżdżalniami

•	 Basen wewnętrzny 
•	 dla dzieci: basen, brodzik, plac 

zabaw, miniklub 
•	dyskoteka
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 

i w pokojach - bezpłatne

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 28 m² 
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem, suszarką 

do włosów
•	lcd tV-sat, telefon
•	 minibar uzupełniany codziennie 

w wodę i napoje bezalkoholowe 
- bezpłatnie

•	sejf - bezpłatny
•	Balkon
pokój rodzinny ok. 38 m²
•	 2 pomieszczenia połączone 

drzwiami
lake House 2 ok. 70-73 m²
•	2 sypialnie, 2 łazienki
•	Balkon lub taras

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, miniklub, 

hammam, sauna, łaźnia parowa, 
centrum fitness, minipiłka nożna,  
siatkówka plażowa, aerobik, 
aquaaerobik, joga, tenis ziemny 
(sprzęt i oświetlenie - płatne).

•	  Odpłatnie: spa & Wellness, 

buggy, bilard, pokój gier, kafejka 
internetowa, lekcje tenisa, sporty 
wodne na plaży, centrum nurkowe

wyżywienie
•	  ultra all inclusive 24h: śniadanie, 

późne śniadanie, lunch i kolacja 
w formie bufetu. przekąski 
w wybranych godz. w ciągu 
dnia. popołudniowa kawa, 
herbata i desery. lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
w barach wskazanych przez 
hotel w godz. ich otwarcia przez 
24h. późna kolacja (mały bufet) 
w godz. 21:30-00:00.

•	  lake House: śniadanie w formie 
bufetu, lunch i kolacja a’la carte 
w restauracji Bougainvillea. 
kolacja w jednej z restauracji 
a’la carte, raz na pobyt min. 
7 dni - bezpłatnie, wymagana 
rezerwacja. 

maksymalne OBŁOżenie

 |   

www.turquoise.com.tr

zniżki do 35 % dla dorosłych

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat
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zniżki do 35 % dla dorosłych

pOŁOżenie
•	miejscowość colakli
•	centrum side ok. 8 km
•	manavgat ok. 13 km
•	port lotniczy antalya ok. 55 km

plaża
•	piaszczysta bezpośrednio przy 

hotelu (przejście przez ogród ok. 
100m)

•	Bar z napojami i przekąskami
•	serwis plażowy - bezpłatny

Opis
•	recepcja, kantor
•	2 restauracje
•	kilka barów
•	2 baseny, 4 zjeżdżalnie 
•	dla dzieci: 2 baseny z małą 

zjeżdżalnią, miniklub, minidisco, 
minizoo

•	Basen wewnętrzny, jacuzzi
•	sejf w recepcji - płatny
•	lekarz, sklepy  - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	Wi-fi w lobby i barze przy 

basenie - bezpłatne
•	Wi-fi w pokojach i innych 

miejscach - płatne

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 26 m² 
•	klimatyzacja
•	łazienka z wanną, suszarka do 

włosów
•	tV lcd, telefon
•	minibar uzupełniany codziennie 

w napoje bezalkoholowe i wodę 
- bezpłatny

•	sejf - płatny
•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	Balkon
•	 łóżeczko dla dziecka na życzenie 

- bezpłatne
pokój Family 1 ok. 41 m²
•	2 sypialnie i łazienka
pokój Family Bunk Bed ok. 25 - 32 m²
•	duży pokój z dodatkowym 

łóżkiem piętrowym

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: dzienne i wieczorne 

animacje, muzyka na żywo, 
rzutki, siatkówka plażowa, 

minigolf, 2 korty tenisowe 
(sprzęt i oświetlenie - płatne), 
koszykówka, miniboisko do piłki 
nożnej, centrum fitness, miniklub 
(4- 12 lat), minidisco, minizoo

•	 Odpłatnie: fryzjer, centrum gier, 
bilard, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	all inclusive 24h: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu. 
lody  w godz. 14:00-16:00. 
przekąski, kawa, herbata i ciastka 
w godz. 11:00-17:30. nocne 
przekąski w godz. 23:30-00:30, 
kanapki w godz. 00:30-07:00. 
napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia (w jednym 24h). 
kolacja w wybranej restauracji a’la 
carte raz na pobyt - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. 

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   |    

www.albahotels.com.tr

•	Przyjazny dla rodzin

•	All inclusive 24h

•	Bogata oferta sportowa

dlaczego warto?

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

•	Przyjany dla rodzin

•	Duży basen zewnętrzny

•	Ładny, zielony teren

dlaczego warto?

alba resort  *****

side - colakli  TurCjATurCjA  side - kizilot

amelia beach resort  *****

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 80 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 

PLaża
Ok. 100 m

pOŁOżenie
•	centrum manavgat ok. 15 km
•	port lotniczy antalya ok. 80 km
•	miejscowość Okurcalar ok. 4 km

plaża
•	piaszczysto-żwirowa ok. 100 m 

od hotelu, przejście tunelem pod 
ulicą

•	Oznaczona certyfikatem Błękitna 
flaga 

•	serwis plażowy, beach bar - 
bezpłatne

Opis
•	recepcja
•	restauracja główna i 4 a‘la carte, 

w tym 2 płatne
•	4 bary all inclusive + 2 płatne
•	Basen: główny, ze zjeżdżalniami, 

relax, dla dzieci
•	Basen kryty
•	minimarket - płatny
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	Wi-fi w lobby do 50 mB/pobyt - 

bezpłatne 

•	 Wi-fi w pokojach - płatne  

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 36 m²
•	klimatyzacja
•	łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	minibar uzupełniany codziennie 

w napoje bezalkoholowe - 
bezpłatny

•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	Balkon
pokój Family ok. 43 m²
•	2 pomieszczenia oddzielone 

drzwiami
•	2 łazienki

spOrt i rOzrywka
•	Bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, tenis stołowy, 
siatkówka plażowa, miniklub  
(4-11 lat), klub dla nastolatków 
(12-15 lat), dyskoteka, aerobik, 
boccia, rzutki, tenis ziemny 
(sprzęt - płatny), fitness, sauna, 
łaźnia turecka, siatkówka plażowa

•	Odpłatnie:  spa, masaże, fryzjer, 

bilard, kręgle, playstation, rzutki 
elektroniczne, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu, przekąski, desery. napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-24:00, 
w dyskotece (wstęp 16+) w godz. 
24:00-02:00 - płatne. kolacja 
w wybranej restauracji a‘la carte 
(tureckiej lub chińskiej) raz na 
pobyt min. 7 dni - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja.  

maksymalne OBŁOżenie

 |   |  

www.ameliabeachresort.com

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 55 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 24 H 

PLaża  
Ok. 100 m

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

zniżki do 35 % dla dorosłych
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zniżki do 35 % dla dorosłych

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 13 lat   
2. dziecko do 13 lat

lOkalizacja
•	 miasteczko avasallar ok. 5 km
•	przystanek busa ok. 200 m
•	centrum alanyi ok. 22 km
•	port lotniczy antalya ok. 90 km

plaża
•	 prywatna, piaszczysto żwirowa, 

ok. 50 m od hotelu
•	serwis plażowy - bezpłatny
•	Bar - bezpłatny

Opis 
•	 restauracja główna, 3 restauracje 

a’la carte: włoska, turecka, 
meksykańska i rybna - płatne

•	 kilka barów, w tym płatne, 
kawiarnia

•	 kilka basenów: w tym główny, ze 
zjeżdżalniami, wewnetrzny

•	główny aquapark 
•	 dla dzieci: brodzik z małą 

zjeżdżalnią, miniklub, minidisco, 
plac zabaw, aquapark „statek 
piracki” i aquapark „tropikalna 
Wyspa”, „Wyspa piratów”

•	dyskoteka
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i pokojach - bezpłatne

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 28-33 m²  
•	klimatyzacja
•	 łazienka z wanną, suszarka do 

włosów
•	tV-sat, telefon
•	 minibar w dniu przyjazdu 

uzupełniony w wodę i napoje 
bezalkoholowe, w kolejne dni 
tylko w wodę - bezpłatny

•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	sejf - bezpłatny, balkon
pokój dublex Family ok. 50-55 m²
•	 dwupoziomowy, 2 sypialnie 

i łazienka

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, muzyka 

na żywo, karaoke, wieczory 
tematyczne, miniklub (4-12 lat), 
minidisco, centrum fitness, tenis 
ziemny (sprzęt i oświetlenie 
- płatne), siatkówka plażowa, 

koszykówka, minipiłka nożna, 
tenis stołowy, minigolf, 
łucznictwo, sauna, łaźnia turecka, 
aerobik, aquaaerobik, zumba, 
step, dyskoteka, kino

•	 Odpłatnie: spa, masaże, fryzjer, 
salon urody, bilard, kręgle, kino 
7d, szkoła nurkowania, sporty 
wodne na plaży, park linowy 

wyżywienie
•	  ultra all inclusive: śniadanie, 

późne śniadania, lunch, kolacja 
w formie bufetu. przekąski, lody, 
desery, gozleme w godz. między 
10:00-18:00. nocne przekąski 
w godz. 23:00-01:00. śniadanie 
kontynentalne w godz. 01:00-
07:00. Wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
wybrane alkohole importowane 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. 10:00-02:00. 

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   

www.longbeach.com.tr

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 90 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE

PLaża 
Ok. 50 m

•	Doskonały dla rodzin

•	Atrakcje dla dzieci

•	Bogata oferta sportowa

dlaczego warto?

•	11 zjeżdżalni 

•	Bogata oferta sportowa

•	rewelacyjny dla rodzin

dlaczego warto?
lOkalizacja
•	 centrum manavgat ok. 12 km
•	centrum side ok. 17 km
•	port lotniczy antalya ok. 72 km

plaża
•	  prywatna, piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	 pomost, oznaczona certyfikatem 

Błękitna flaga
•	serwis plażowy - bezpłatny
•	przebieralnie, prysznice, bar

Opis 
•	restauracja główna
•	 5 restauracji a’la carte (turecka, 

włoska, azjatycka, meksykańska, 
owoce morza)

•	8 barów, cukiernia
•	 Baseny główny, basen 

z 6 zjeżdżalniami
•	 dla dzieci: basen z 5 

zjeżdżalniami, miniklub, 
minidisco, plac zabaw

•	 Basen wewnętrzny
•	night club
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i pokojach - bezpłatne

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 28 m²
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	lcd tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	 minibar uzupełniany codziennie 

w wodę. W dniu przyjazdu 
piwo i napoje bezalkoholowe - 
bezpłatnie

•	Balkon
pokój Family ok. 48 m²
•	2 sypialnie, łazienka

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, muzyka 

na żywo, show, imprezy 
tematyczne, miniklub (4 -12 
lat), minidisco, sauna, łaźnia 
turecka, łaźnia parowa, siatkówka 
plażowa, aerobik, aquaaerobik, 

boccia, fitness, kort tenisowy 
(sprzęt i oświetlenie - płatne)

•	 Odpłatnie: Wellness & spa, 
masaże, fryzjer, pokój gier 
(piłkarzyki, bilard, kręgielnia, gry 
komputerowe), sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu. przekąski, desery, 
lody w ciągu dnia. Wieczorna 
przekąska w godz. 23:30-24:00. 
nocny bufet w godz. 01:00-
06:00. kolacja w jednej z 5 
restauracji a’la carte, raz na pobyt 
minimum 7 dni - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia, 
jeden z barów otwarty 24h. 

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   |  

www.seadenhotels.com

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 72 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 

alanya - turkler  TurCjA

Long beach resort *****

TurCjA  side - kizilot

Seaden Sea Planet resort & Spa *****

BezpOśrednIO
Przy PLaży

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych



224 225

Hotel Hotel

InfOrmacje  |  ceny  |  rOzszerzOna fOtOgalerIa  |  VIdeO  |  jesteśmy na  

SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

WI-fI pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 90 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE 24 H 

BezpOśrednIO
Przy PLaży

lOkalizacja
•	miasto Okurcalar ok. 300 m
•	kawiarnie, bary i sklepy ok. 300 m
•	centrum side ok. 25 km
•	centrum alanyi ok. 35 km
•	 port lotniczy antalya ok. 90 km

plaża
•	 prywatna, piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	 strome wejście do morza, 

pomost
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	 ręczniki plażowe w dniu 

przyjazdu - bezpłatne, wymiana - 
płatna ok. 1 eUr

•	Bar

Opis 
•	recepcja, wymiana walut
•	2 restauracje
•	5 barów, kawiarnia
•	 3 baseny zewnętrzne, 

3 zjeżdżalnie, 
•	 dla dzieci: brodzik, plac zabaw, 

miniklub, minidisco
•	Basen wewnętrzny
•	dyskoteka

•	sklepy, minimarket - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i pokojach - płatne 10 eUr/dzień

zakwaterOwanie
pokój deluxe ok. 20-24 m²  
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem lub 

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

w wodę, napoje bezalkoholowe 
i piwo - bezpłatny

•	sejf - płatny
•	Balkon
pokój Family ok 40 m²
•	 2 sypialnie oddzielonych 

drzwiami

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, miniklub 

(4-12 lat), minidisco, siatkówka 
plażowa, koszykówka, tenis 
stołowy, rzutki, tenis ziemny 

(oświetlenie - płatne), mini piłka 
nożna, aerobik, step, zumba, 
aquaaerobik, fitness, sauna, 
łaźnia turecka, sauna parowa

•	 Odpłatnie: wellness, masaże, 
fryzjer, centrum gier, bilard, 
sporty wodne na plaży 

wyżywienie
•	  ultra all inclusive 24 h: śniadanie, 

późne śniadanie, lunch i kolacja 
w formie bufetu. przekąska 
między posiłkami w godz. 
11:00-15:00, lody w godz. 
14:00-17:00. kawa, herbata, 
ciastka, desery i owoce w godz. 
10:00-18:00. nocny bufet (zupy, 
sałatki) w godz. 23:00-00:00. 
napoje bezalkoholowe, alkohole 
lokalnej produkcji oraz wybrane 
alkohole importowane w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia 24h.  

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   |  

www.meryan.com

•	Zjeżdżalnie

•	ultra All inclusive 

•	Bogata oferta sportowa

dlaczego warto?

alanya - Okurcalar  TurCjATurCjA  alanya - Okurcalar

meryan ***** Gypsophila Holiday Village  *****

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 90 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 24 H

BezpOśrednIO
Przy PLaży

•	Zakwaterowanie w willach

•	Piękny ogród

•	Pyszne jedzenie

dlaczego warto?

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

lOkalizacja
•	centrum alanyi ok. 35 km
•	centrum side ok. 30 km
•	centrum handlowe alara ok. 1 km
•	port lotniczy antalya ok. 90 km 

 plaża
•	 piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	serwis plażowy - bezpłatny

Opis 
•	 pokoje w 2-3 piętrowych 

budynkach, brak windy
•	recepcja
•	 3 restauracje a’la carte: turecka, 

włoska, z owocami morza
•	5 barów
•	 Basen główny z 3 zjeżdżalniami, 

basen relax z jacuzzi i 3 
zjeżdżalniami

•	 dla dzieci: 2 baseny, miniklub, 
plac zabaw

•	Basen kryty
•	amfiteatr
•	 lekarz, sklepy - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5* 

internet
•	 Wi-fi limitowany transfer danych 

- bezpłatne 

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 30-32 m²
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	 minibar uzupełniany codziennie 

w wodę - bezpłatny
•	tV-sat, telefon 
•	sejf - bezpłatny
•	Balkon
pokój Family
•	2 pokoje standard połączone 
drzwiami 

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, wieczorne show, 
miniklub (4-12 lat), centrum 
fitness, sauna, łaźnia turecka, 
tenis stołowy, siatkówka plażowa, 
waterpolo, boisko do piłki nożnej, 
aerobik, boccia, bilard, tenis 
ziemny, (oświetlenia - płatne), 
minigolf

•	 Odpłatnie: zabiegi spa, masaże, 
fryzjer, sporty wodne na plaży, 
szkoła nurkowania

wyżywienie
•	 all inclusive 24 h: śniadanie, 

późne śniadanie, obiad, kolacja 
w formie bufetu. przekąski, 
desery, lody w ciągu dnia 
w wyznaczonych barach i godz. 
nocne przekąski w godz. 
03:00-05:00. nocny bufet 
w godz. 23:30-01:00. kolacja 
w wybranej restauracji a’la carte 
w godz. 19:00-21:30 raz na 
pobyt min. 7 dni - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia 24h.

maksymalne OBŁOżenie

 |   |  

www.gypsophila.net

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 



226 227

Hotel Hotel
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SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PLWyłącznOść 
SuN&FuN HOLiDayS

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

zniżki do 35 % dla dorosłych

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat

TurCjA  alanya - Okurcalar alanya - konakli  TurCjA

•	Przyjazny dla rodzin

•	All inclusive do godz. 3:00

•	Animacje

dlaczego warto?

•	Kameralna atmosfera

•	Zielony teren

•	Przyjazny dla rodzin

dlaczego warto?

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 110 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE

BezpOśrednIO
Przy PLaży

insula resort  *****

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 96 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 

BezpOśrednIO
Przy PLaży

Lycus beach  *****

pOŁOżenie
•	miasteczko avsallar ok. 5 km
•	  przystanek busa ok. 200 m
•	port lotniczy antalya ok. 96 km

plaża
•	 piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	W spokojnej zatoce
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	 ręczniki plażowe - depozyt
•	Boisko do siatkówki plażowej

Opis
•	 restauracje: główna i 2 a’la carte 

(śródziemnomorska, rybna)
•	 5 barów, w tym przy basenie 

i plaży
•	 Basen główny, basen z 2 

zjeżdżalniami
•	dla dzieci: basen, miniklub
•	 ręczniki kąpielowe - depozyt 

10 eUr
•	Basen wewnętrzny
•	sejf w lobby - bezpłatny
•	sklepy, fryzjer, lekarz - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi na terenie hotelu 

i w pokojach - bezpłatne   

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 24 m²
•	 klimatyzacja
•	 łazienka z wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
•	sejf - bezpłatny
•	tV-sat, telefon
•	 minibar uzupełniony w butelkę 

wody bezpłatnie, pozostałe 
napoje - płatne

•	zestaw do parzenia kawy/herbaty
•	Balkon 
pokój Family two Bedrooms  
ok. 37 m² 
•	2 pokoje z jedną łazienką, 
oddzielone drzwiami lub optycznie 
przedzielone ścianką
pokój Family ok. 37 m² 
•	 pokój i łazienka

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: animacje, siatkówka 

plażowa, aerobik, tenis stołowy,  
sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, 

dyskoteka, miniklub (4-12 lat)
•	 Odpłatnie: kort tenisowy, zabiegi 

spa, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu. przekąski, 
desery w godz. 11:00-17:00. 
Wieczorna przekąska 23:00-
24:00. kolacja w wybranej 
restauracji à la carte raz na 
pobyt min. 7 dni w godz. 
19:00-21:00 - bezpłatnie, 
wymagana rezerwacja. napoje 
bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-24:00, po godz. 24:00 - 
płatne, w barze dyskotekowym 
23:00-02:00 - płatne. alkohole 
importowane - płatne. 

maksymalne OBŁOżenie

 |  

www.lycusbeach.com

pOŁOżenie
•	konakli 200 m 
•	centrum alanyi ok. 13 km 
•	 sklepy i bary w konakli ok. 300 m
•	 port lotniczy antalya ok. 110 km

plaża
•	 piaszczysto-żwirowa, szeroka, 

bezpośrednio przy hotelu
•	 serwis plażowy - bezpłatny
•	Boisko do siatkówki plażowej

Opis
•	recepcja
•	 restauracja główna, restauracja 

a’la carte
•	 Bary: lobby Bar, pool Bar, garden 

Bar, Beach Bar, garden snack Bar
•	 Basen główny, basen z 3 

zjeżdżalniami
•	 dla dzieci: basen, miniklub, plac 

zabaw
•	Basen wewnętrzny
•	amfiteatr
•	lekarz - płatny
•	 sklepy, wypożyczalnia 

samochodów - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	 Wi-fi w lobby - bezpłatne 
•	 Wi-fi w pokojach i pozostałych 

pomieszczeniach - płatne

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 20 m² (dla max 
3 osób)
•	 klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem lub 

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

w napoje bezalkoholowe - 
bezpłatny

•	sejf - bezpłatny
•	Balkon lub taras
•	 łóżeczko dla dziecka na życzenie 

- bezpłatne
pokój standard large ok. 25 m²
•	 Większy pokój max. dla 

2 dorosłych i 3 dzieci

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny, 

miniklub (4-12 lat), koszykówka, 
siatkówka plażowa, rzutki, tenis 
stołowy, tenis ziemny (sprzęt 

i oświetlenie - płatne), sauna, 
łaźnia turecka, centrum fitness, 
waterpolo

•	 Odpłatnie: zabiegi spa, masaże, 
bilard, indywidualna opieka nad 
dzieckiem, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu. przekąski, desery 
w godz. 11.00-17.00. nocna 
zupa. napoje bezalkoholowe 
w godz. 07:00-03:00 i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel 
w godz. między 10:00-03:00. 
kolacja w restauracji a’la carte 
(kuchnia międzynarodowa) 
w godz. 19:00-21:00 dla gości 
powyżej 12 lat raz na pobyt min. 
7 dni - bezpłatna, wymagana 
rezerwacja.

maksymalne OBŁOżenie

 |   

www.insularesort.com

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 
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Hotel

SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

Hotel

InfOrmacje  |  ceny  |  rOzszerzOna fOtOgalerIa  |  VIdeO  |  jesteśmy na  

Lonicera World ****

alanya - turkler  TurCjASPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL

•	Przyjazny dla rodzin

•	Duży Aquapark

•	Bogate All inclusive

dlaczego warto?

TurCjA  alanya - turkler

Lonicera resort  *****

lOkalizacja
•	restauracje i bary ok. 500 m 
•	centrum alanyi ok. 20 km 
•	port lotniczy antalya ok. 100 km

plaża
•	piaszczysta, bezpośrednio 

przy hotelu 
•	prysznice i toalety 
•	serwis plażowy - bezpłatny

Opis
•	recepcja
•	kilka restauracji i barów, kawiarni
•	4 baseny, jacuzzi
•	dla dzieci: 4 baseny, miniklub, 

plac zabaw
•	2 baseny kryte 
•	aquapark 
•	fitness, wellness - zabiegi płatne 
•	dyskoteka w hotelu lonicera 

World - wstęp płatny
•	sklepy, minimarket, fryzjer - 

płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 5*

internet
•	Wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i pokojach - bezpłatne

zakwaterOwanie
pokój standard 
•	klimatyzacja 
•	łazienka z prysznicem lub 

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

w wodę - bezpłatny
•	sejf - płatny
•	Balkon
•	pokój rodzinny 
•	Bardziej przestronny 
•	może mieć 1 duży pokój lub 

2 oddzielne pokoje

spOrt i rOzrywka
•	Bezpłatnie: animacje, miniklub, 

plac zabaw, siatkówka plażowa, 
koszykówka, tenis ziemny 
(oświetlenie - płatne), rzutki, tenis 
stołowy, sauna, fitness (16+), 
łaźnia turecka  

•	Odpłatnie: gry elektroniczne, 

masaże, bilard, jednoręki 
bandyta, sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	ultra all inclusive: śniadanie, 

późne śniadanie, lunch i kolacja 
w formie bufetu, poranna 
i popołudniowa przekąska, 
lody. nieograniczony wybór 
lokalnych napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-01:00, 
w dyskotece w hotelu lonicera 
World w godz. 24:00-02:00 
(wstęp - płatny).

•	Uwaga: goście mogą korzystać 
z udogodnień lonicera World, 
z wyjątkiem głównych restauracji.

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   |  

www.lonicera.com.tr

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 100 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE 

BezpOśrednIO
Przy PLaży

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj

Dziecko do 14 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 100 km

WyŻyWIenIe
uLTra aLL iNcLuSiVE

BezpOśrednIO
Przy PLaży

•	Zielony teren

•	Duży Aquapark

•	Doskonała kuchnia

dlaczego warto?

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

pOŁOżenie
•	restauracje i bary ok. 500 m
•	centrum alanyi ok. 20 km
•	port lotniczy antalya ok. 100 km 

plaża
•	piaszczysta, bezpośrednio 

przy hotelu
•	łagodne wejście do morza
•	prysznice i toalety
•	serwis plażowy - bezpłatny

Opis HOtelu
•	recepcja
•	kilka restauracji i barów, kawiarni
•	4 baseny zewnętrzne, jacuzzi
•	dla dzieci: 4 baseny, miniklub, 

plac zabaw
•	aquapark
•	2 baseny kryte
•	dyskoteka  - wstęp płatny
•	fitness, wellness - zabiegi płatne
•	sklepy, minimarket - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	Wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i pokojach - bezpłatne

zakwaterOwanie
pokój standard 
•	klimatyzacja
•	łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, telefon
•	minibar
•	sejf - płatny ok. 2 eUr/dzień
•	Balkon
pokój rodzinny
•	Bardziej przestronny
•	duży pokój lub 2 oddzielne 

pokoje

spOrt i rOzrywka
•	Bezpłatnie: programy animacyjne 

w ciągu dnia i wieczorem, 
miniklub, plac zabaw, siatkówka 
plażowa, koszykówka, rzutki, 
tenis stołowy, sauna, fitness (16+), 
łaźnia turecka 
 

•	Odpłatnie: gry elektroniczne, 
masaże, tenis ziemny 
z oświetleniem, bilard, jednoręki 
bandyta i sporty wodne na plaży

wyżywienie
•	ultra all inclusive: śniadanie, 

późne śniadanie, lunch i kolacja 
w formie bufetu, poranna 
i popołudniowa przekąska, 
lody. nieograniczony wybór 
lokalnych napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-01:00, 
w dyskotece w godz. 24:00-
02:00 (wstęp płatny). 

•	Uwaga: goście mogą korzystać 
z udogodnień lonicera resort, 
z wyjątkiem głównych restauracji.

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   |  

www.lonicera.com.tr

zniżki do 35 % dla dorosłych

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 14 lat   
2. dziecko do 14 lat
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SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL SPraWDzONa
jakOść

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

zniżki do 35 % dla dorosłych

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 6 lat

•	Przyjazny dla rodzin

•	Piękny ogród

•	Pyszna kuchnia

dlaczego warto?

230

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 110 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 

BezpOśrednIO
Przy PLaży

TurCjA  konakli

club Turtas ****

konakli  TurCjA

pOŁOżenie
•	 restauracje, kawiarnie, bary 

i sklepy ok. 250 m
•	centrum konakli ok. 250 m
•	centrum alanyi ok. 13 km
•	 przystanek autobusowy przy 

hotelu
•	port lotniczy antalya ok. 110 km 

plaża
•	 piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	 Wejście do morza możliwe 

również z pomostu
•	leżaki i parasole - bezpłatne 

Opis 
•	recepcja, wymiana walut
•	Budynek główny i kilka bocznych
•	 restauracje: główna i a’la carte 

- płatna
•	kilka barów 
•	 3 baseny zewnętrzne dla 

dorosłych
•	dla dzieci: 2 baseny, miniklub, 

plac zabaw
•	 aquapark: zjeżdżalnie dla 

dorosłych i dzieci 

•	ręczniki plażowe - płatne
•	dyskoteka na plaży
•	sklepy, minimarket - płatne
•	Oficjalna kategoria hotelu 4* 

internet
•	 Wi-fi w lobby - bezpłatne
•	 Wi-fi w pokojach i pozostałych 

pomieszczeniach - płatne 

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 21 m² (dla max 
3 osób)
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	mała lodówka
•	sejf - płatny
•	Balkon lub taras 
pokój standard BunkBed ok. 24 m² 
(dla max 4 osób)
•	 łóżko małżeńskie oraz łóżko 

piętrowe 

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, centrum fitness, 

łaźnia turecka, rzutki, tenis 
stołowy, siatkówka plażowa, 
koszykówka, miniklub (4-12 lat), 
plac zabaw

•	 Odpłatnie: dyskoteka, sauna, 
masaże, fryzjer, zabiegi spa, 
centrum gier, bilard, minigolf, 
wypożyczalnia samochodów, 
sporty wodne na plaży 

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja. 
przekąski 11:00-17:30. kawa 
i ciastka w godz. 16:00-17:00. 
nocna zupa w godz. 23:00-
23:30. napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-24:00. napoje zamawiane 
w barze w dyskotece w godz. 
00:00-02:00 - płatne. 

maksymalne OBŁOżenie

 |  

www.clubturtas.com.tr

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  
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SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PLWyłącznOść 
SuN&FuN HOLiDayS

WyłącznOść 
SuN&FuN HOLiDayS

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 120 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 

PLaża
30 m

lOkalizacja
•	centrum alanyi ok. 1 km
•	 W pobliżu sklepy, restauracje, 

bary
•	port lotniczy antalya ok. 120 km

plaża
•	piaszczysta, ok. 30 m od hotelu
•	leżaki i parasole - płatne

Opis 
•	recepcja 24h
•	restauracja główna
•	 2 bary: terrace Bar i bar przy 

basenie
•	 Basen zewnętrzny z częścią dla 

dzieci
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 Wi-fi w pokojach i lobby - 

bezpłatnie

zakwaterOwanie
pokój standard
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	sejf - płatny
•	minibar - płatny
•	Balkon
pokój suite
•	pokój dzienny i sypialnia

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: wieczorny program 

rozrywkowy, raz w tygodniu 
wieczór turecki, siatkówka 
plażowa

•	 Odpłatnie: łaźnia turecka, łaźnia 
parowa, sauna, masaże, bilard, 
rzutki, piłkarzyki, sporty wodne 
na plaży

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. kawa, 
herbata i ciastka w godz. 16:30-
17:00. napoje bezalkoholowe 
i alkohole lokalnej produkcji 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10:00-23:00.

maksymalne OBŁOżenie

 |   

www.celinehotel.com

•	Doskonała lokalizacja

•	Plaża Kleopatra

•	Kameralna atmosfera

dlaczego warto?

•	Doskonała lokalizacja

•	Przyjazny dla rodzin

•	Przestronne pokoje

dlaczego warto?

alanya  TurCjATurCjA  alanya - Oba

kleopatra celine  ****

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 125 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 

PLaża
70 m

monte carlo  ****

pOŁOżenie
•	 centrum alanyi ok. 3 km
•	dzielnica Obakoy
•	port lotniczy antalya ok. 125 km

plaża
•	 piaszczysto -żwirkowa, 

70 m od hotelu  
•	leżaki i parasole - bezpłatne  
•	 Bar na plaży - wybrane napoje 

bezalkoholowe bezpłatne

Opis
•	 recepcja
•	restauracja główna
•	 kilka barów, w tym przy basenie 

i na plaży
•	 Basen zewnętrzny
•	Brodzik
•	zjeżdżalnia
•	plac zabaw
•	 Opieka medyczna - płatna
•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

internet
•	 Wi-fi na terenie obiektu - 

bezpłatnie

zakwaterOwanie
pokój standard ok. 16 m²
•	 W budynku głównym. pokoje 

na niższych piętrach - widok na 
basen, na wyższych - na basen 
i morze  

•	 klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon 
•	minibar, sejf - płatny
•	Balkon
pokój Family ok. 28 m²
•	 W budynku głównym, dwie 

sypialnie
Budynek anex
•	 35 m od budynku głównego
pokój anex standard
•	klimatyzacja
•	łazienka z prysznicem
•	suszarka do włosów
•	 tV-sat, telefon
•	minibar
•	sejf - płatny
•	Balkon
pokój anex Family
•	 2 sypialnie

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: tenis stołowy, rzutki, 

siatkówka plażowa, łaźnia 
turecka, dzienne animacje, 
wieczorne show

•	 Odpłatnie: sporty wodne na 
plaży, sauna, masaże

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja 
w formie bufetu. nocna zupa 
w godz. 23:30-00:00. przekąski 
w wybranych barach w godz. 
10.00-16.00. słodkości, 
kawa, herbata w godz. 16.00-
17.00. lody - płatne. napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji  w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10.00-23.30.

maksymalne OBŁOżenie
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www.otelmontecarlo.com
Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj

Dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

zniżki do 35 % dla dorosłych

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj:

aż 2 dzieci pobyt gratis 
1. dziecko do 12 lat   
2. dziecko do 12 lat



234 235

Hotel

InfOrmacje  |  ceny  |  rOzszerzOna fOtOgalerIa  |  VIdeO  |  jesteśmy na  

SPraWDŹ cENĘ Na SuNFuN.PL

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Doskonała lokalizacja

•	Animacje

•	wakacyjna atmosfera

dlaczego warto?

WI-fI
bEzPłaTNE

pOrt lOtnIczy
aNTaLya Ok. 125 km

WyŻyWIenIe
aLL iNcLuSiVE 

PLaża 
Ok. 30 m

lOkalizacja
•	centrum alanyi ok. 5 km
•	  sklepy, restauracje, bary ok. 200 m
•	 przystanek autobusowy 

przy hotelu
•	port lotniczy antalya ok. 125 km

plaża
•	  prywatna, piaszczysto-żwirowa, 

ok. 30 m od hotelu
•	stopniowe wejście do morza
•	Bar, prysznice, toalety
•	leżaki - bezpłatne
•	 materace i parasole - płatne  

ok. 3 eUr/dzień

Opis 
•	 recepcja
•	restauracja z tarasem
•	 4 bary: przy basenie, lobby bar, 

snack bar/bar na plaży
•	 Basen zewnętrzny z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•	Basen wewnętrzny
•	Wellness - zabiegi płatne
•	sklep - płatny
•	fryzjer - płatny
•	Wymiana walut

•	Oficjalna kategoria hotelu 4*

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

zakwaterOwanie
pokój standard 
•	klimatyzacja
•	 łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	klimatyzacja
•	tV-sat, telefon
•	minilodówka
•	sejf - płatny ok. 1 eUr/dzień
•	Balkon
•	 łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
pokój Family
•	pokój i sypialnia

spOrt i rOzrywka
•	 Bezpłatnie: fitness, miniklub, 

tennis stołowy, rzutki, dzienne 
i wieczorne animacje, siatkowka 
plażowa

•	 Odpłatnie: masaże, sauna, 
zabiegi wellness, sporty wodne 

na plaży

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu. poranna 
i popołudniowa przekąska. 
Wszystkie napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe lokalne 
z wyjątkiem soków ze świeżych 
owoców, kawy po turecku 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz ich otwarcia miedzy 
10:00-23:30 - bezpłatnie. 

maksymalne OBŁOżenie

 |   |   |  

www.granduysal.com

Grand uysal beach ****

TurCjA  alanya Wycieczki  TurCjA

wycieczki
PODróŻuj i ODKrywAj

kapadocja - 2 dni

kapadocja to jedno z najbardziej fascynu-
jących miejsc na świecie. jej księżycowy, 
ekscentryczny krajobraz powstały w wyni-
ku wybuchów wulkanów i erozji z kamien-
nymi wieżami i wydrążonymi w skałach 
skalnymi miastami, zachwyci każdego. 
W  sercu anatolii wiatr i  woda stworzy-
ły wspaniałe kształty stożków, piramid 
i igieł. Wyrzeźbione formacje tufowe wraz 
z wykutymi w nich wczesnochrześcijański-
mi kościołami i domami, przyciągają tury-
stów z całego świata. droga do kapadocji 
biegnie przez góry taurus, wysokie partie 
anatolii. na miejscu odwiedzimy podziem-
ne miasta kaymaklı, Üçhisar i taubental, 
które niegdyś były kryjówkami chrześci-
jan. Będziemy także na słynnym wzgó-
rzu Uchisar, skąd rozpościera się panora-
miczny widok na kapadocję. drugiego dnia 
odwiedzimy skansen göreme, największy 
i najciekawszy kompleks skalnych kościo-
łów wyrzeźbionych w tufie wulkanicznym, 
kryjących wspaniałe freski w większości 
z XI w. podczas wycieczki poznany także 
sztukę tworzenia tradycyjnego rękodzieła: 
dywanów, wyrobów skórzanych i biżuterii 
z onyksu. W drodze powrotnej do antalyi 
przeniesiemy się do czasów seldżuków 
zatrzymując w  leżącym na jedwabnym 
szlaku słynnym karawanseraj sultanhanı. 
W cenie: przejazdy, przewodnicy, wejścia, 
lunche (napoje są dodatkowo płatne), noc-
leg w hotelu (wyżywienie Hp). 

pamukkale

podczas tej wycieczki zobaczymy unikal-
ne atrakcje przyrodnicze, których zdjęcia 
zdobią wiele przewodników turystycznych. 
pamukkale, „Bawełniany zamek”, jak traf-
nie nazywają go turcy, składa się z trawerty 
towych kaskad wodospadów i jezior, po 
których płynie ciepła (35°c) woda, nasy-
cona wapniem. podróż autokarem do 
pamukkale prowadzi przez dziewicze kra-
jobrazy gór taurus, gdzie ludzie wciąż żyją 
w tradycyjny sposób. po drodze zatrzyma-
my się w zakładzie tkackim w cankurtaran, 
gdzie poznamy sztukę robienia dywanów. 
W południe dotrzemy do pamukkale, gdzie 
obejrzymy wapienne tarasy, ruiny nekro-
polii necropolis i starożytnego miasta Hie-
rapolis. pamukkale i Hierapolis należą do 
najstarszych miejscowości uzdrowisko-
wych na świecie, a występujące tu wody 
termalne doceniła sama egipska królowa 
kleopatra. po południu wyruszymy do 
antalyi mijając malownicze jezioro salda. 
tu czeka nas kolacja z pięknym widokiem. 
W cenie: śniadanie i kolacja, napoje i lunch 
są dodatkowo płatne.

pokaz delfinów
Wizyta w  delfinarium będzie niezapo-
mnianym przeżyciem dla każdego. szcze-
gólnie warto się tu wybrać z dziećmi, któ-
re uwielbiają spotkania ze zwierzętami. 
nasza wycieczka jest niesamowitą okazją, 
aby zbliżyć się do delfinów, obejrzeć ich 

fantastyczny pokaz, a także pływać z nimi 
(dodatkowo płatne).

rejs statkiem  
po rzece manavgat
turcja jest zakupowym rajem. przypra-
wy, perfumy, biżuteria, ceramika, ubra-
nia… lokalne bazary z feerią barw i zapa-
chów tętnią życiem i możemy tam znaleźć 
prawdziwe „perełki”. dużym przeżyciem 
będzie wizyta na tradycyjnym, najwięk-
szym na wybrzeżu morza śródziemnego 
bazarze w manavgat, gdzie będzie moż-
na spróbować swoich sił w targowaniu, 
które jest tu rytuałem. podczas rejsu po 
rzece manavgat będzie można wykąpać 
się w pięknym miejscu, w którym rzeka 
wpływa do morza. jest to wyjątkowy 
zakątek, ponieważ woda w rzece osiąga 
temperaturę 8-13°c, a w morzu 18-25°c. 
przy odrobinie szczęścia można zobaczyć 
również żółwie. podczas rejsu będzie ser-
wowany lunch.

rafting

doskonała propozycja dla poszukiwaczy 
przygód i miłośników natury. rafting to 
świetna okazja do dobrej zabawy z dawką 
adrenaliny wśród pięknej, dzikiej przyrody 
parków narodowych. nad bezpiecznym 
przebiegiem wycieczki czuwają profesjo-
nalni i doświadczeni przewodnicy raftin-
gowi. Woda, słońce, przygoda i lunch nad 
brzegiem rzeki - dzień pełen dobrej zaba-
wy i niezapomniane wspomnienia! W cenie 
lunch (napoje są dodatkowo płatne). 

Opisy wycieczek mają charakter 
informacyjny i nie są wiążące. 
więcej informacji na temat 

szczegółowych programów otrzymają 
Państwo na miejscu u rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl

spraWdź Ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

First call
reZerwuj wCZeŚNiej i ZySKAj

Dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 
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Hotel

Samos 242

Grecja
tradycje, mity i legendy

Relaksująca atmosfeRa
Wieczorne przyjemności czekające 

na turystów w tawernach lub barach 

z ogródkiem zawsze łączy  

muzyka grecka.

Raj oliwny
W całej grecji można kupić wysokiej 

jakości oliwę z oliwek, a także mydła, 

kremy do ciała, szampony i inne 

produkty z oliwek.

GRecka kuchnia
lokalna kuchnia jest zróżnicowana, 

smaczna i zdrowa. deserom takim 

jak kadaif lub baklawa, niewielu 

potrafi się oprzeć!
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grecja  opis destynacji

więcej hoteli na

www.sunfun.pl

musisz teGo doświadczyć!
Plaże wyspy Samos są często wymieniane w ran-
kingach najbardziej niezwykłych w grecji. niektóre 
dostępne są od strony morza, do innych dojdziemy 

tylko pieszo. te najpiękniejsze to m.in. megalo Seitani, 
Potami, lemonakia, tsamandou czy Psili amos.  

śRednie
tempeRatuRy

czas pRzelotu

ok. 3 h

GRecja

pl

29° 23°
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grecja  opis destynacji

kolebka cywilizacji
Białe domki na tle turkusowego morza, kręte uliczki, leniwy poranek w kafenionie 
i wieczorna uczta w tawernie. kto z nas nie kocha takiej scenerii na wakacjach? 
grecja to także fantastyczne warunki wypoczynkowe z gwarancją słońca, krystalicznym 
morzem, dobrymi hotelami i wyśmienitą kuchnią, której trudno się oprzeć. kalimera!

t urkusowe morze pod błękit-
nym niebem, ciepłe promie-
nie słoneczne i białe dom-

ki ułożone jak klocki na wzgórzu 
z widokiem na port – jest to typo-
wy krajobraz grecji. Urocze widoki 
i bogata historia, przeplatane z mita-
mi i legendami składają się na wspa-
niałe wakacje. Nie wahajcie się spró-
bować urozmaiconych i zdrowych 
dań kuchni greckiej w jednej z lokal-
nych tawern, oferujących przyjazną 
obsługę. grecja jest kolebką cywi-
lizacji europejskiej – chyba każdy 
słyszał o  starożytnych filozofach, 
artystach i politykach czy igrzyskach 
olimpijskich. jest to kraj o wyjątko-
wej kulturze, długiej tradycji i jednym 
z najbardziej romantycznych krajo-
brazów w europie. 
grecja jest jednym z  najpopular-
niejszych miejsc turystycznych 
w europie. Istotną tego przyczyną 
jest jej położenie. w  jednej piątej 
składa się z wysp.    
Żaden kraj w  europie nie jest tak 
bardzo związany z  morzem jak 
grecja. I to nie tylko ze względu na 
ponad dwa tysiące malowniczych 
wysp, ale też długie, liczące ok. 
13 tysięcy kilometrów wybrzeże. 
morze od samego początku było 

niezwykle istotnym źródłem 
utrzymania greków, ważnym 
ośrodkiem transportu i  handlu, 
a  obecnie także magnesem dla 
turystyki. każdy turysta może 
wybrać tu idealne miejsce dla siebie. 
obok nowoczesnych, tętniących 
życiem miast, znajdziemy też 
ciche plaże i  spokojne wioski 
w typowo greckim klimacie. grecja 
to przepiękne krajobrazy z górami 
i  wzgórzami, bujnymi lasami, 
gajami oliwnymi i  winoroślami. 
w wielu miejscach góry wynurzają 
się z  morza, tworząc urokliwą 
scenerię. Bez względu na to, gdzie 
się udamy, wszędzie zetkniemy się 
z piękną, bujną przyrodą i licznymi 
śladami jej burzliwej historii. Będąca 
kolebką cywilizacji zachodniej 
i  spadkobierczynią starożytności 
grecja, posiada bogate dziedzictwo 
kulturowe. opowieści o  znanych 
z  mitologii bogach i  starożytnych 
uczonych towarzyszyć nam będą 
podczas poznawania kolejnych 
zakątków tego fascynującego 
kraju. ogromnym jej walorem 
jest też niezwykła gościnność 
mieszkańców, których entuzjazm 
i  życzliwość na pewno się nam 
udzielą! 

język
językiem urzędowym jest grecki. 
w grecji powszechnie używane są 
również język angielski i niemiecki.

kuchnia
kuchnia grecka jest nie tylko bardzo 
smaczna i urozmaicona, ale przede 
wszystkim zdrowa. oliwa z oliwek 
i wiele przypraw, takich jak orega-
no, bazylia, tymianek i cynamon, 
nadają doskonały smak lokalnym 
potrawom. Nie zdziwcie się, jeśli 
właściciele tawerny zaproszą was 
do kuchni, żeby wspólnie wybrać 
świeże ryby i podać to, co odpo-
wiada wam najbardziej. wstydem 
byłoby nie spróbować w  grecji 
takich dań jak gyros – mieszanina 
mięsa, musaka – pieczeń z bakła-
żana i mięsa mielonego, tzatziki – 
sos z  jogurtu, ogórków, czosnku 
i oleju, kadaif – bułki z orzechami 
i syropem oraz doskonałego wina 
retsina czy anyżowej wódki ouzo.

waluta
1 eUr (eUr) = 100 centów. więk-
szość hoteli, sklepów, wypożyczalni 
samochodów czy restauracji zwy-
kle akceptuje karty kredytowe. Ban-

język owiany 
tajemnicą 
pierwsza forma greki, 
uważana za mykeńską, 
pochodzi z 1500 r. p.n.e. i była 
pisana linearną czcionką a. 
do dzisiaj nie została 
rozszyfrowana. 

śRednie tempeRatuRy w ciąGu Roku

mapa

komaty są powszechnie dostępne 
w większych kurortach, ale należy 
pamiętać, że w mniejszych ośrod-
kach turystycznych często nie moż-
na płacić kartą, a czasem nawet nie 
ma bankomatów.

przepisy wjazdowe
obywatele polski mogą podróżo-
wać do krajów Unii europejskiej na 
podstawie ważnego paszportu lub 
dowodu tożsamości. dokumenty 
powinny być ważne minimum przez 
okres planowanego pobytu poza 
terytorium polski. jeżeli podróżu-
jemy z dziećmi, konieczne jest, aby 
miały one zawsze własny dokument.

cła i przepisy walutowe
obowiązuje swobodny przepływ 
towarów w Ue. wyjątkiem są wyro-
by akcyzowe, które mogą być prze-
wożone w obrębie Ue w ograniczo-
nych ilościach, na własny użytek. 
limity zostały ustalone następująco: 
800 sztuk papierosów, 400 sztuk 
krótkich cygar, 200 cygar, 1 kg tyto-
niu, 10 litrów spirytusu, 20 l produk-

tów o średniej zawartości alkoholu, 
90 litrów wina, z których maks. 60 
litrów to wina musujące i 110 litrów 
piwa. zabrania się wywozu wszelkich 
przedmiotów o wartości historycznej.

podatek turystyczny 
od 1 stycznia 2018 roku w  grecji 
weszła w życie ustawa, która zobo-
wiązuje wszystkich podróżujących 
do uiszczenia dodatkowej opłaty. 
podatek turystyczny należy zapła-
cić w dniu przyjazdu w recepcji hote-
lowej. opłata uzależniona jest od 
kategorii zakwaterowania i wynosi 
od 0,25 € do 4 €/pokój/noc. Należy 
pamiętać, iż dana kwota może ulec 
zmianie.

plaże, leżaki i parasole 
plaże w grecji są zazwyczaj publicz-
ne. leżaki i parasole można wypoży-
czyć za dodatkową opłatą (ok. 6-8 
eUr za komplet). Niektóre restaura-
cje i bary, zlokalizowane w pobliżu 
plaży, oferują leżaki i parasole bez-
płatnie przy zakupie dowolnego 
napoju. 

Różnica czasu
+ 1 godzina w okresie letnim

waluta
eUr 
1 eUr = 100 centów

stolica
ateny

napięcie 
elektryczne
220 V

język urzędowy
grecki

ważne kontakty

iV V Vi Vii Viii iX

25 19 30 21 32 23 33 25 29 24 25 22

tabela dotyczy temperatur w ciągu dnia i ma charakter orientacyjny. warunki pogo-

dowe mogą się zmieniać w zależności od czynników zewnętrznych, na które nie mamy 

wpływu i nie możemy ich z góry przewidzieć.

Korfu

Zakynthos

Kefalonia

Kreta
rodos

Kos

Samos

ateny

macedonia

morze egejskIe

tUrcja

grecja

ambasada rP w grecji 
ul. chryssanthemon 22 
154 52 paleo psychiko, ateny 
tel.: +30 210 6797 700
fax: +30 210 6797 711
e-mail: ateny.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.ateny.msz.gov.pl

ambasada grecji w Polsce 
ul. górnośląska 35 
00-432 warszawa 
tel.: +48 22 622 94 60
fax: +48 22 622 94 64 
e-mail: gremb.war@mfa.gr 
www.mfa.gr/warsaw

kompletne i aktualne informacje na temat przepisów wjazdowych, ambasady i formal-

ności zdrowotnych (np. obowiązkowych szczepień) można znaleźć na www.msz.gov.pl.

podstawowe informacje  grecja
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samos
Na tej najbardziej zielonej greckiej wyspie narodziła się potężna 
bogini Hera i słynny matematyk pitagoras. jej malowniczy krajobraz 
z górami i fantastycznymi plażami nad krystalicznym morzem przy-
ciaga turystów spragnionych relaksu wśród natury. pyszne wino, 
lokalna kuchnia, kameralne hotele....macie ochotę na wakacje w ryt-
mie „slow”? 

samos leży na morzu egejskim 
u wybrzeży azji mniejszej, zaled-
wie 70 km od tureckiego wybrze-

ża. krótki rejs przez cieśninę mykali 
dzieli ją od słynnego kusadasi. wyspa 
jest niewielka, ale ma w sobie wszystko 
co niezbędne do relaksujących waka-
cji: piękne plaże nad krystalicznym 
morzem, malownicze góry, komfor-
towe hotele a nawet... własne, pysz-
ne wino! jej ogromnym atutem jest 
wszechobecna zieleń winnic, gajów 
oliwnych i  lasów. choć doskonałe 
warunki wypoczynkowe przyciągają 
tu coraz więcej turystów, samos zdo-
łała zachować swój naturalny urok. Nie 
ma tu tłumów, życie płynie spokojnie 
a „nieśpieszni” mieszkańcy zachęcają 
do odpoczynku w rytmie „slow”.
wizytówką samos jest także boga-
ta historia mająca swoje odzwiercie-
dlenie w unikalnych zabytkach i wielu 
ciekawych zakątkach. Na przestrzeni 
wieków wyspa pełniła rolę ważnego 
ośrodka rozwoju różnych dziedzin 
nauki i sztuki: literatury, architektury 
czy rzeźbiarsta. Była także kluczo-
wym ośrodkiem religijnym opartym na 
kulcie żony zeusa i matki wszystkich 
bogów - Hery. według mitologii grec-
kiej to właśnie na samos narodziła się 
ta najpotężniejsza boginii. jej świątynię 
można zobaczyć w urokliwej miejsco-
wości pythagorion. co ciekawe, kurort 
zawdzięcza swoją nazwę słynnemu 

matematykowi pitagorasowi, który 
podobno także się tu urodził! 

samos - stolica
stolicą samos jest położone we 
wschodniej części wyspy, będące jej 
największym miastem i portem - Vah-
ti (samos town). w V w. p.n.e. miej-
scowość uchodziła za najpiękniejszą 
w  grecji. oglądając ruiny budow-
li, możemy sobie jednynie wyobra-
zić jego dawną świetność i piękno. 
jedną z największych atrakcji tury-
stycznych miasta jest znajdujacy się 
w muzeum archeologicznym, słynny 
kuros - prawie pięciometrowy posąg 
młodego mężczyzny, będący naj-
większą tego typu istniejacą budow-
lą ze starożytnej grecji. samos słynie 
z wyśmienitego wina, warto zajrzeć 
więc też do muzeum wina (museum 
of samos wine). spacer po bulwa-
rze i klimatycznych uliczkach będzie 
prawdziwą przyjemnością. miasto 
tętni życiem, znajdziemy w nim wiele 
sklepów, lokalnych tawern i czynnych 
do późnych godzin nocnych barów.  
Najlepsze plaże w okolicy to: kerveli, 
mikali i żwirowa, dobrze zagospoda-
rowana gagou.

kurorty
∞ Vatsalakia/kampos – jeden z naj-
popularniejszych kurortów na wyspie, 
leżący w  południowo-zachodniej 

jej części u podnóża kerkis (1437 m 
n.p.m.). doskonałe miejsce na waka-
cje dla osób szukających spokojne-
go wypoczynku wśród natury, szcze-
gólnie rekomendowane dla rodzin. 
region słynie z krystalicznie czystej 
wody i długich plaż. wejście do wody 
jest stopniowe, i w niektórych miej-
scach kamieniste (zalecane obuwie), 
ale rekompensują to niepowtarzal-
ne widoki. Vatsalakia/kampos jest 
świetnym miejscem wypadowym na 
wycieczki w głąb lądu, także w góry, 
w których zastaniemy dziką przyrodę 
i fantastyczne krajobrazy. 

∞ kokkari – typowy kurort turystycz-
ny leżący na malowniczym cypelku 
w północnej części wyspy, ok. 10 km 
od jej stolicy. z małej wioski rybackiej 
stał się modną miejscowością wypo-
czynkową przede wszystkim za spra-
wą stałych wiatrów, które przyciagają 
tu fanów sportów wodnych, głównie 
windsurferów.

∞ pythagorion – tętniący życiem 
kurort, leżący w  południowo-
-wschodniej części wyspy, ok. 13 km 
od jej stolicy. jego nazwa pochodzi od 
najsłynniejszego mieszkańca samos 
- pitagorasa. pythagorion zachwyca 
położeniem nad zatoką z pięknym 
portem rybackim, w którym cumu-
ją też okazałe jachty. miejscowość 

Muszkatowe 
wino 
samos słynie ze specjalnej 
odmiany winogron muscat, 
wykorzystywanych do 
produkcji wina, które często 
eksportowane jest do francji!

opis destynacji  SamoS

została wpisana na listę dziedzictwa 
kulturowego UNesco - obejrzymy 
tu m.in.: świątynię bogini Hery (nad 
brzegiem rzeki Imvrasoso), akwedukt 
eupalinosa, pozostałości XIX w. zamku 
i pomnik pitagorasa. warto udać się 
też do lokalnego muzeum archeolo-
gicznego. pythagorion jest doskona-
łym miejscem wypoczynku dla osób 
spragnionych relaksu na plaży, a także 
pragnących korzystać z uroku grec-
kiej kuchni serwowanej w lokalnych 
tawernach i restauracjach. znajdziemy 
tu też wiele barów, kawiarni, sklepów.

∞ karlovassi – jest drugim pod 
względem wielkości miasteczkiem 
na wyspie, leżącym w  północno-
-zachodniej jej cześci, ok. 30 km od 
stolicy. krystaliczna woda, malowni-
cze zatoki z pięknymi plażami, przy-
ciagają tu turystów spragnionych 
odpoczynku wśród natury. kurort 
uwielbiają miłośncy sportów wod-
nych, głównie windsurfingu, którzy 
mogą liczyć tu na dobre wiatry i więk-
sze fale. jego najładniejszą dzielnicą 
jest paleo karlovassi zachwycające 
starą, tradycyjną zabudową i  uro-
czymi zaułkami. miejscowość jest 
doskonałą bazą wypadową do zwie-
dzania zachodniej części wyspy. war-
to zobaczyć pobliskie wodospady czy 
też udać się na piękną, otoczoną zie-
lonymi klifami plażę potami.  

 morZe  
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Hotel Hotel

lokalizacja
•	Na wzniesieniu
•	pythagorion ok. 2,5 km
•	sklepy, tawerny i bary ok. 2,5 km
•	miasto samos ok. 12 km
•	 w pobliżu przystanek 

autobusowy 
•	port lotniczy samos ok. 5 km

plaża
•	 Żwirowa, bezpośrednio przy 

hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	Bar - płatny
•	prysznice i toalety
•	 leżaki, parasole i ręczniki 

plażowe - bezpłatne

opis
•	Hotel tylko dla dorosłych (16+)
•	recepcja
•	4 restauracje
•	3 bary
•	Basen zewnętrzny
•	Basen wewnętrzny
•	minimarket - płatny
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

inteRnet
•	  wi-fi we wszystkich 

pomieszczeniach 
ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwateRowanie
pokój standard ok. 25 m²
•	Budynek główny
•	 klimatyzacja (01.06 -31.10) - 

bezpłatna
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat
•	telefon
•	sejf - bezpłatny
•	minibar na życzenie - płatny 
•	Balkon lub taras
•	widok na morze
Bungalow ok. 25 m² sea View
•	widok na morze
Bungalow ok. 30 m² sea front
•	w pierwszej linii brzegowej
pokój Blu suite ok. 70 m²
•	 Bezpośredni dostęp do 

prywatnego basenu
•	taras

spoRt i RozRywka
•	 Bezpłatnie: tenis ziemny 

(oświetlenie - płatne), centrum 
fitness

•	 odpłatnie: usługi spa, masaże, 
fryzjer

wyżywienie
•	  hB: śniadanie i kolacja w formie 

bufetu. Napoje do kolacji - płatne

maksymalne oBłożenie

 |  

www.proteasbluresort.gr

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 5 kM

wyŻywIeNIe
HB

BezpośredNIo
przy plaży

proteas Blu resort  *****

SamoS  pythagorion tylko
dla doroSłycH

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Świetny	serwis

•	tylko dla dorosłych 16+

•	niesamowite widoki

dlaczego warto?

First call
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj:

zniżki do 35 % dla dorosłych

lokalizacja
•	pythagorion ok. 1 km
•	 Najbliższe sklepy, tawerny, 

kawiarnie i bary w centrum 
pythagorion

•	port lotniczy samos ok. 2 km

plaża
•	 piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu
•	Łagodne wejście do morza
•	Bar - płatny
•	prysznice i toalety
•	 leżaki i parasole - płatne  

ok. 3,5 eUr/os.
•	ręczniki plażowe - bezpłatne

opis
•	recepcja, wymiana walut
•	2 restauracje
•	2 bary
•	Basen zewnętrzny
•	 dla dzieci: basen, miniklub, plac 

zabaw
•	 leżaki i parasole przy basenie - 

bezpłatne
•	sklepy - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 5*

inteRnet
•	 wi-fi we wszystkich 

pomieszczeniach 
ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zakwateRowanie
pokój double sea View
•	w budynku głównym
•	 centralna klimatyzacja 

z indywidualną regulacją - 
bezpłatna (01.06- 25.09)

•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 
do włosów

•	sejf - bezpłatny
•	tV-sat, telefon, radio
•	minilodówka - bezpłatna
•	Balkon lub taras
pokój double Garden View
•	 w budynku głównym
•	widok na ogród
pokój double Village GV
•	 część hotelu w stylu 

autentycznej, greckiej wioski
•	Niska zabudowa

spoRt i RozRywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny, 

miniklub, plac zabaw, siatkówka 
plażowa, centrum fitness, 
minigolf, tenis stołowy

•	 odpłatnie: spa, masaże, fryzjer, 
łaźnia parowa, tenis ziemny 

wyżywienie
•	  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski w ciągu dnia. kawa, 
herbata. lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
w barach wskazanych przez hotel 
w godz. ich otwarcia między 
10.00-24.00. 

•	  hB: śniadanie i kolacja w formie 
bufetu.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.doryssa.gr

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 2 kM

wyŻywIeNIe
HB | all InclUSIVe 

BezpośredNIo
przy plaży

pythagorion  SamoS

doryssa Seaside resort  *****

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Doskonała	lokalizacja

•	Wysoka jakość

•	duży, zielony teren

dlaczego warto?

First call
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj:

zniżki do 35 % dla dorosłych

SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl
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Hotel

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 17 kM

wyŻywIeNIe
HB | all InclUSIVe

plaża
 ok. 30 m

SamoS  samos

Blue Style resort  ****

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

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 str. 241 oraz na www.sunfun.pl

•	Smaczna	kuchnia

•	doskonała lokalizacja

•	Komfort i atmosfera

dlaczego warto?

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

samos  SamoS

pokój standaRd z pRywatnym Basenem

klUBoVý Hotel
animace v češtině pro všechny 

věkové kategorie zdarma.  
Více info o skvělé klubové  
dovolené viz strany 20–22 

nebo na www.blue-style.cz

Hotel klUBoWy
animacje w języku polskim  

dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
więcej informacji na str. 12-15  

lub na www.sunfun.pl 

wyŁączNość 
SUn&FUn HolIdayS

SpraWdzona
jakość

SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl
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Hotel Hotel

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 45 kM

wyŻywIeNIe
all InclUSIVe

plaża
 ok. 100 m

SamoS  karlovasi

Samian Mare Suites & Spa  ****

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

lokalizacja
•	Najbliższe sklepy ok. 50 m
•	tawerny i bary ok. 100 m
•	centrum karlovasi ok. 2,5 km
•	port lotniczy samos ok. 45 km

plaża
•	Żwirowa ok. 100 m od hotelu
•	 dojście do plaży prowadzi drogą 

lokalną
•	Bar z przekąskami - płatny
•	leżaki i parasole - płatne
•	 jedna z najpiękniejszych plaż 

na wyspie potami, ok. 3 km od 
hotelu, bar z przekąskami - płatny

opis
•	recepcja
•	restauracja
•	Bar
•	 Basen z wydzieloną częścią dla 

dzieci
•	 leżaki i parasole przy basenie - 

bezpłatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

inteRnet
•	  wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

•	kącik internetowy

zakwateRowanie
pokój double ok. 23 m²
•	całkowicie odnowiony
•	klimatyzacja  
•	 Łazienka z prysznicem lub 

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

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon lub taras

spoRt i RozRywka
•	 polecamy pieszą wycieczkę do 

pięknych wodospadów potami 
(ok. 5 km)

•	odpłatnie: masaże

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
przekąski i lody w godz. 

wskazanych przez hotel. 
wybrane lokalne alkohole 
(piwo, wino, ouzo) i napoje 
bezalkoholowe w godz. ich 
otwarcia między 11:00-23:00. 

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.samianmare.com

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

•	Kameralna atmosfera

•	eleganckie pokoje

•	nowoczesne wnętrza

dlaczego warto?

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SpraWdzona
jakość

wyŁączNość 
SUn&FUn HolIdayS

karlovasi  SamoS

erato  **** by Samian Mare

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 45 kM

wyŻywIeNIe
BB | all InclUSIVe

plaża
 ok. 50 m

sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Bliskość plaży

•	odnowione pokoje w 2021 r.

•	Kameralna atmosfera

dlaczego warto?
lokalizacja
•	centrum karlovasi ok. 2,5 km
•	Najbliższe sklepy ok. 50 m
•	restauracje i bary ok. 100 m
•	przystanek autobusowy ok. 20 m
•	port lotniczy samos ok. 45 km

plaża
•	 plaża publiczna, żwirowa 
•	 ok. 50 m od hotelu, przejście 

przez ulicę
•	Łagodne wejście do morza
•	zalecane obuwie do wody
•	 malownicza plaża potami  

ok. 3 km

opis
•	 Hotel wyremontowany w 2021 

roku
•	recepcja
•	restauracja
•	Bar
•	sejf w recepcji - bezpłatny
•	 możliwość korzystania z basenu 

w hotelu samian mare suites & 
spa 4 * - bezpłatnie (dotyczy 
klientów z opcją all Inclusive)

•	oficjalna kategoria hotelu 4*

inteRnet
•	  wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwateRowanie
pokój double
•	 klimatyzacja indywidualnie 

sterowana - płatna
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat
•	telefon
•	mała lodówka - bezpłatna
•	Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon lub taras

spoRt i RozRywka
•	 Bezpłatnie: publiczny plac 

zabaw oraz fitness na świeżym 
powietrzu położony poza 
hotelem - ok. 10 m

•	 odpłatnie: wypożyczalnia 
samochodów oraz rowerów

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia. 
posiłki serowowane są w hotelu 
samian mare suites & spa 4 * 
oddalonym o ok. 13 m.

•	BB: śniadanie w formie bufetu.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.eratohotel.gr

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

wyŁączNość 
SUn&FUn HolIdayS

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 6 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl
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Hotel Hotel

251

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 3 kM

wyŻywIeNIe
all InclUSIVe

plaża
 ok. 40 m

SamoS  pythagorion

Hydrele Beach  ****

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Przepiękna plaża

•	doskonała lokalizacja

•	rodzinna atmosfera

dlaczego warto?
lokalizacja
•	pythagorion ok. 1,8 km
•	 Najbliższe sklepy, tawerny, 

kawiarnie i bary w centrum 
pythagorion ok. 1,8 km

•	port lotniczy samos ok. 3 km

plaża
•	 jedna z najpiękniejszych plaż na 

wyspie, potokaki, ok. 40 m
•	dojście prowadzi drogą lokalną
•	 Łagodne wejście do morza 

piaszczysto-żwirowe
•	 leżaki i parasole - płatne  

ok. 6 eUr/komplet
•	 ręczniki plażowe - kaucja  

ok. 5 eUr

opis
•	recepcja
•	restauracja i bar przy plaży
•	3 bary
•	Basen dla dorosłych
•	dla dzieci: basen, miniklub
•	 leżaki i parasole przy basenie - 

bezpłatne
•	sklepy - płatne
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

inteRnet
•	 wi-fi na terenie hotelu 

i w pokojach - bezpłatne
•	 kącik internetowy - płatny ok. 4 

eUr/godz.

zakwateRowanie
pokój double 
•	 centralna klimatyzacja 

z indywidualnym sterowaniem - 
bezpłatna (15.06-15.09)

•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 
do włosów

•	tV-sat
•	telefon - płatny
•	sejf - płatny ok. 14 eUr/tydzień
•	mała lodówka
•	Balkon

spoRt i RozRywka
•	 Bezpłatnie: program animacyjny, 

miniklub, rzutki, centrum fitness
•	 odpłatnie: masaże, sauna, łaźnia 

parowa, usługi spa, fryzjer, tenis 
stołowy 

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. 
poranna i popołudniowa 
przekąska. Napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalnej 
produkcji w barach wskazanych 
przez hotel w godz. ich otwarcia 
między 10:00-23:00.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.hydrelebeach.com

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

wyŁączNość 
SUn&FUn HolIdayS

First call
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj:

zniżki do 35 % dla dorosłych

kokkari  SamoS

arion  ****

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 26 kM

wyŻywIeNIe
HB

plaża
 ok. 600 m

sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Malownicze	położenie

•	Piękny ogród

•	romantyczna atmosfera

dlaczego warto?

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 14 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

lokalizacja
•	w spokojnej okolicy na wzgórzu
•	 przystanek autobusowy ok. 300 m
•	 Nabliższe bary i restauracje ok. 

1,5 km, sklepy ok. 1 km
•	 centrum kokkari ok. 1,5 km, bus 

hotelowy - bezpłatnie
•	port lotniczy samos ok. 26 km

plaża
•	 publiczna, piaszczysto-żwirowa, 

ok. 600 m od hotelu
•	leżaki i parasole - płatne
•	prysznice, wc
•	Bar - płatny
•	 transfer na plaże lemonakia 

i tsamadou 6 razy dziennie - 
bezpłatnie

opis
•	recepcja
•	restauracja
•	Bar przy basenie
•	 Basen zewnętrzny
•	Basen dla dzieci
•	 leżaki i parasole przy basenie - 

bezpłatne
•	Ładny ogród

•	wymiana walut
•	wypożyczalnia samochodów
•	oficjalna kategoria hotelu 4*

inteRnet
•	  wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu 
i w pokojach - bezpłatne

zakwateRowanie
pokój double
•	Budynek główny
•	klimatyzacja
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat
•	telefon
•	mała lodówka - bezpłatna
•	sejf - płatny 1,5 eUr/dzień 
•	Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon lub taras
Bungalow

spoRt i RozRywka
•	 Bezpłatnie: bilard, tenis stołowy
•	 odpłatnie: masaże, 

wypożyczalnia rowerów

wyżywienie
•	 hB: śniadanie i kolacja w formie 

bufetu.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.arion-hotel.com

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl
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SamoS  kampos

kampos Village resort  ***

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 45 kM

wyŻywIeNIe
all InclUSIVe

plaża
 ok. 80 m

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Malownicze	położenie	

•	Kameralna	atmosfera

• Świetne opinie gości 

dlaczego warto?

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

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, słynna 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
•	 ręczniki kąpielowe - kaucja ok. 

10 eUr i za opłatą ok. 1 eUr/
dzień

•	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 str. 241 oraz na www.sunfun.pl

kampos  SamoS

sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

wyŁączNość 
SUn&FUn HolIdayS
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Hotel

SamoS  mykali

Saint nicholas  ***

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 12 kM

wyŻywIeNIe
all InclUSIVe

plaża
 ok. 50 m

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

•	Spokojna	okolica

•	malownicze położenie

•	Kameralnie i klimatycznie

dlaczego warto?

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

lokalizacja
•	centrum pythagorion ok. 8 km
•	 restauracje, bary i sklepy 

w phytagorion
•	Bezpłatny bus do phytagorion
•	miasto samos ok. 11 km
•	port lotniczy samos ok. 12 km

plaża
•	 publiczna, kamienista, ok. 50 m 

od hotelu
•	zalecane obuwie ochronne
•	leżaki i parasole - bezpłatne

opis
•	recepcja
•	restauracja
•	Bar
•	ogród
•	 Basen zewnętrzny
•	Basen dla dzieci
•	wymiana walut
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

inteRnet
•	 wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zakwateRowanie
pokój double 
•	 klimatyzacja - bezpłatna (01.06-

30.09)
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat, radio
•	telefon - płatny
•	sejf - płatny ok. 1,5 eUr/dzień
•	mała lodówka - bezpłatna
•	 Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon lub taras

spoRt i RozRywka
•	 Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

bilard
•	odpłatnie: tenis stołowy 

wyżywienie
•	 all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. lekkie 
przekąski w ciągu dnia. wybrane 
napoje bezalkoholowe i alkohole 
lokalnej produkcji w barach 
wskazanych przez hotel w godz. 
ich otwarcia między 10:00-23:00.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.saintnicholas.gr

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 25 kM

wyŻywIeNIeí
BB | HB

plaża
 ok. 20 m

kokkari  SamoS

kokkari Beach  ***

sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

lokalizacja
•	 cicha okolica, na obrzeżach 

kurortu
•	Najbliższe sklepy ok. 800 m
•	 lokalne tawerny, bary i kawiarnie 

w sąsiedztwie hotelu, ok. 50 m
•	centrum kokkari ok. 700 m
•	port lotniczy samos ok. 25 km

plaża
•	 publiczna, żwirowa ok. 20 m od 

hotelu
•	przejście przez lokalną drogę
•	Łagodne wejście do morza
•	Bar - płatny
•	prysznice i toalety
•	 leżaki i parasole - płatne. leżaki 

są bezpłatne przy zakupie 
napojów i jedzenia w barze na 
plaży

•	 w pobliżu hotelu znajdują 
się słynne plaże tsamadou 
i lemonakia (ok. 1,5 km)

opis
•	recepcja
•	restauracja
•	Bar i kawiarnia

•	 Basen dla dorosłych z wydzieloną 
częścią dla dzieci

•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	taras słoneczny
•	ogród
•	dyskoteka
•	 sejf w recepcji - płatny  

3 eUr/dzień
•	oficjalna kategoria hotelu 3*

inteRnet
•	 wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zakwateRowanie
pokój double 
•	 klimatyzacja indywidualna - 

płatna ok. 6 eUr/dzień
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat
•	sejf - bezpłatny
•	minilodówka - bezpłatna
•	 Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon

spoRt i RozRywka
•	 odpłatnie: bilard, fryzjer
 
wyżywienie
•	 BB: śniadanie kontynentalne 

w formie bufetu.
•	  hB: śniadanie kontynentalne, 

kolacja serwowana do stolika na 
plaży w tawernie „galazio“.

maksymalne oBłożenie

 |  

www.kokkaribeach.com

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

•	Doskonałe	położenie

•	Kameralna atmosfera

•	Bezpłatne Wi-Fi

dlaczego warto?

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 7 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl
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Hotel

Votsalakia  ***
Hotel

SamoS  kampos - Votsalakia

wI-fI
Bezpłatne

port lotNIczy
SaMoS ok. 45 kM

wyŻywIeNIe
FB | HB

plaża
 ok. 10 m

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

lokalizacja
•	 Najblższe sklepy, bary 

i restauracje ok. 20 m
•	centrum kampos ok. 150 m
•	port lotniczy samos ok. 45 km

plaża
•	 publiczna, piaszczysto-żwirowa 

ok. 10 m od hotelu
•	przejście przez lokalną drogę
•	leżaki i parasole - płatne
•	Bar - płatny

opis
•	recepcja
•	restauracja
•	Bar - płatny
•	ogród
•	Basen zewnętrzny
•	Brodzik dla dzieci
•	 leżaki i parasole przy basenie - 

bezpłatne
•	 sejf w recepcji - płatny  

ok. 2 eUr/dzień
•	Bankomat
•	oficjalna kategoria hotelu 2*

inteRnet
•	  wi-fi w lobby - bezpłatne

zakwateRowanie
pokój standard
•	 klimatyzacja - płatna  

6 eUr/dzień
•	 Łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
•	tV-sat
•	telefon - płatny
•	mała lodówka - bezpłatna
•	Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - płatne

spoRt i RozRywka
•	 odpłatnie: minimarket, fryzjer

wyżywienie
•	 hB: śniadanie i kolacja w formie 

bufetu. Napoje do kolacji - płatne
•	  fB: śniadanie, obiad i kolacja 

w formie bufetu. Napoje do 
obiadu i kolacji - płatne.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.votsalakia-hotel.business.site

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

•	Malownicza	okolica

•	Bliskość plaży

•	Kameralny hotel

dlaczego warto?

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 6 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

wyŁączNość 
SUn&FUn HolIdayS

sprawdź ofertę Na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.plSzczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

kampos - Votsalakia  SamoS

•  wyŻywIeNIe BB 
• plaŻa ok. 50 M
• wI-fI BezpłatnIe
•  port lotNIczy SaMoS 

ok. 47 kM

lokalizacja
•	centrum kampos ok. 500 m
•	 Najbliższe restauracje, bary ok. 

150 m
•	port lotniczy samos ok. 47 km

plaża
•	 piaszczysta ok. 50 m od hotelu
•	dojście do plaży lokalną drogą
•	Łagodne wejście do morza 
•	 leżaki i parasole - płatne ok. 5 

eUr/komplet/dzień

opis
•	recepcja
•	Bar (też przekąski) - płatny
•	 Basen zewnętrzny z częścią dla 

dzieci

•	 leżaki i parasole przy basenie - 
bezpłatne

•	 sejfy w recepcji - płatne  
ok. 5 eUr/tydzień

•	oficjalna kategoria hotelu 2*

inteRnet
•	  wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zakwateRowanie
pokój double
•	 klimatyzacja indywidualna 

(01.06-30.09) - płatna ok. 7 eUr/
dzień

•	 Łazienka z prysznicem
•	tV, telefon, radio

•	minilodówka - bezpłatna
•	Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon  

wyżywienie
•	 BB: serwowane śniadanie 

kontynentalne.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.hotelsofiasamos.com

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx
•	Xxxxxxxxxxxx

proč právě sem?

Hotel

Sofia  ***

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

wyŁączNość 
SUn&FUn HolIdayS

SpraWdŹ cenĘ na SUnFUn.pl

•  wyŻywIeNIe Bo 
• plaŻa ok. 25 M
• wI-fI BezpłatnIe
•  port lotNIczy SaMoS 

ok. 45 kM

pelagos Studios & apartments  ***

kampos - Votsalakia  SamoS

•	malownicze otoczenie 
•	Kameralna	atmosfera	
•	Atrakcyjna	cena

dlaczego warto?

•	Kameralna atmosfera
•	Przestronne pokoje
•	atrakcyjna cena

dlaczego warto?

lokalizacja
•	Najbliższe sklepy, bary ok. 50 m 
•	przystanek autobusowy ok. 50 m 
•	centrum kampos ok. 500 m 
•	port lotniczy samos ok. 45 km

plaża
•	 piaszczysto-żwirowa ok. 25 m od 

hotelu
•	 oddzielona drogą lokalną
•	 leżaki i parasole - płatne ok. 

5 eUr/komplet/dzień

opis
•	recepcja
•	 2 baseny zewnętrzne 
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	oficjalna kategoria hotelu: 2*

inteRnet
•	  wi-fi przy recepcji i basenie - 

bezpłatne

zakwateRowanie
studio ok. 32 m²
•	aneks kuchenny z jadalnią
•	 klimatyzacja - płatna 5 eUr/dzień
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	telefon - płatny
•	mała lodówka - bezpłatna
•	Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon
apartment ok. 45 m²
•	sypialnia i pokój dzienny

wyżywienie
•	  Bo: bez wyżywienia.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl
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Hotel Hotel

Hotel

•  wyŻywIeNIe Bo 
• plaŻa ok. 15 M
• wI-fI BezpłatnIe
•  port lotNIczy SaMoS 

ok. 45 kM

•  wyŻywIeNIe BB 
• plaŻa ok. 800 M
• wI-fI BezpłatnIe
•  port lotNIczy SaMoS 

ok. 5 kM

lokalizacja
•	 centrum pitagorion ok. 1,5 km 
•	 sklepy, restauracje ok. 1,5 km 
•	port lotniczy samos ok. 5 km 

plaża
•	 publiczna, piaszczysto-żwirowa 

ok. 800 m od hotelu
•	 droga w dół łagodnym zboczem
•	Łagodne wejście do morza
•	leżaki i parasole - płatne
•	piękna plaża potokaki ok. 4 km

opis
•	restauracja, bar
•	Basen
•	leżaki i parasole - bezpłatne
•	oficjalna kategoria hotelu 2*

inteRnet
•	 wi-fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych hotelu - 
bezpłatne

zakwateRowanie
pokój double 
•	 centralna klimatyzacja w godz. 

17:00-7:00 (15.06-19.09) - 
bezpłatna

•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 
do włosów, telefon - płatny

•	sejf - płatny ok. 1,30 eUr/dzień
•	minilodówka - bezpłatna
•	 Łóżeczko dla dziecka na 

zapytanie - bezpłatne
•	Balkon lub taras
•	  wszystkie pokoje w aneksie hotelu

spoRt i RozRywka
•	 Bezpłatnie: plac zabaw dla dzieci, 

tenis bez oświetlenia
 
wyżywienie
•	  BB: śniadanie w formie bufetu. 

możliwość kolacji w restauracji 
a‘la carte - płatna.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.mykalihotel.com

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
- info str. 221 oraz www.sunfun.pl

•	Zielona okolica 
•	Lokalizacja	na	wzgórzu	
•	Atrakcyjna	cena

dlaczego warto?

SamoS  kampos

Mykali  **

•	Biskość plaży
•	Kameralna atmosfera 
•	atrakcyjna cena

dlaczego warto?

SamoS  kampos

Stella apartments  **

lokalizacja
•	 restauracje, sklepy ok. 100 m
•	centrum kampos ok. 200 m
•	przystanek autobusowy ok. 20 m
•	port lotniczy samos około 45 km 

plaża
•	 publiczna z gruboziarnistym 

piaskiem ok. 15 m od hotelu
•	przejście przez lokalną drogę
•	 leżaki i parasole - płatne  

ok. 5 eUr/komplet/dzień

opis
•	recepcja
•	Bar
•	Basen zewnętrzny, brodzik
•	 leżaki i parasole przy basenie - 

bezpłatne
•	 oficjalna kategoria aparthotelu: 2*

inteRnet
•	  wi-fi  w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych obiektu 
i w apartamentach - bezpłatne

zakwateRowanie
apartament
•	 Indywidualna klimatyzacja (10.05 

-20.10) - płatna ok. 5 eUr/dzień 
•	 Łazienka z prysznicem, suszarka 

do włosów
•	tV-sat, telefon
•	wyposażony aneks kuchenny
•	minilodówka - bezpłatna
•	sejf - bezpłatny

•	 Łóżeczko dla dziecka na 
zapytanie - bezpłatne

•	Balkon lub taras

wyżywienie
•	  Bo: bez wyżywienia.

maksymalne oBłożenie

 |   |  

www.hotel-stella.gr

uwaGa:
obowiązkowy podatek turystyczny 
płatny na miejscu. więcej informacji 
na str. 241 oraz na www.sunfun.pl

Hotel

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Szczegóły dotyczące oferty na www.sunfun.pl

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 13 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

First call 
reZerWUj WcZeŚniej i ZySKaj

dziecko do 12 lat pobyt gratis 
zniżki do 35 % dla dorosłych 

wycieczki  SamoS

wycieczka po wyspie samos

wycieczka z rejonu samos, pythago-
rion i kokkari
fascynująca wycieczka, podczas której 
poznamy najważniejsze atrakcje wyspy. roz-
poczyna się w wpisanym na listę dziedzictwa 
kulturowego UNesco mieście pythagorion, 
w którym urodził się słynny matematyk pita-
goras. jego pomnik jest jedną z najbardziej 
charakterystycznych budowli na samos. 
Następnie zwiedzimy klasztor timios stavros 
lub megali panagia. w wiosce koumaradei 
czeka nas wizyta w tradycyjnym, najbardziej 
znanym na wyspie zakładzie garncarskim 
oraz w warsztacie z ziołami i olejkami ete-
rycznymi. około południa przewidziany jest 
czas wolny na obiad i kawę w wiosce pota-
mi. kolejnym przystankiem będzie fabryka 
produkująca oliwę z oliwek, gdzie po degu-
stacji będzie można zakupić dobrą oliwę 
z pierwszego tłoczenia. ostatnim punktem 
będzie wizyta w winnicy w pobliżu karlovasi, 
gdzie spróbujemy doskonałych win, a także 
poznamy tajniki kultury winiarskiej, z której 
słynie samos. 

wycieczka z Votsalakia i karlovasi
wycieczka rozpoczyna się w  wiosce 
koumaradei, gdzie obejrzymy tradycyjny, 
najbardziej znany na samos zakład garn-
carski oraz warsztat z ziołami i olejkami 
eterycznymi. Następnie zwiedzimy klasz-
tor timios stavros i udamy się do pythago-
rion. w tej znanej, wpisanej na listę UNesco 
miejscowości urodził się słynny matematyk 
pitagoras. podczas ok. 2-godzinnej przewy, 
będzie można zjeść obiad lub indywidual-
nie zwiedzać miasteczko. kolejnym przy-
stankiem będzie fabryka produkująca oli-
wę z oliwek, gdzie będzie można dokonać 
degustacji i zakupić dobrą oliwę z pierwsze-
go tłoczenia. Na koniec udamy się do win-

nicy w pobliżu karlovasi, gdzie będziemy 
delektować się winem.

turcja - efez
wypoczywając na samos warto zakosz-
tować odrobiny orientu i  udać się na 
wycieczkę do wpisanego na listę świato-
wego dziedzictwa UNesco efezu, jednego 
z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych 
antycznych miast w turcji. rano po kontroli 
celnej w porcie pythagorion w ciągu ok. 2 
godzin przepłyniemy statkiem do kusada-
si. stamtąd udamy się autokarem do efe-
zu. doświadczony przewodnik oprowadzi 
nas po jednym z najbardziej imponujących 
stanowisk archeologicznych starożytno-
ści. odwiedzimy spektakularne wykopa-
liska m.in.: odeon, fontannę trojańską, 
świątynię Hadriana, imponującą Biblioteka 
celsusa czy największy teatr starożytności 
o pojemności 24 000 miejsc. po 2-godz. 
zwiedzaniu będzie czas na obiad w miejsco-
wej restauracji a także na zakupy w kusadasi. 
ok. godz.16:30 udamy się w drogę powrot-
ną do pythagorion. cena nie zawiera: opłaty 
portowej ok. 10 eUr/os., transferu do portu 
ok. 10 eUr/ os. Bezpłatny transfer dla dzieci 
w wieku 0-12 lat. 

piknik - wycieczka łodzią
wycieczka z okolic samos, kokkari 
i pythagorion
w miejscowości pythagorion wsiądziemy 
rano do łodzi, którą popłyniemy na urokli-
wą plażę sideras wokół posedonii. Będzie 
można opalać się, ale też popływać bezpo-
średnio z pokładu łodzi. miejscem docelo-
wym wyprawy jest jedna z najpiękniejszych 
plaż, znajdująca się na wschodnim wybrze-
żu samos - megali lakka. dzień upłynie tu 
na słonecznych i morskich kąpielach (do 
dyspozycji bezpłatnie leżaki i parasole). po 

południu przewidziany jest grill (wieprzo-
wina, ryba lub warzywa z sałatką grecką 
i tzatziki), a podczas rejsu degustacja wina 
i owoców. dodatkowe przekąski i napoje nie 
są wliczone w cenę wycieczki.

wycieczka z Votsalakia - kampos
wyjazd nastąpi rankiem z rejonu Votsalakia 
do wioski ormos. stąd udamy się tradycyjną 
łodzią rybacką na piękną wyspę samiopu-
la. po czasie relaksu popłyniemy na kolejną 
plażę, na którą można dostać się jedynie od 
strony morza. czas upłynie nam na słonecz-
nych i morskich kąpielach a załoga przy-
gotuje pyszny obiad. podczas rejsu można 
skosztować lokalnego wina, ouzo, a także 
owoców. Inne napoje są dostępne u zało-
gi za opłatą. cena wycieczki nie zawiera 
transferu do portu ok. 10 eUr/os. Bezpłat-
ny transfer dla dzieci w wieku 0-12 lat.

patmos

zwana egejską jerozolimą lub wyspą apo-
kalipsy patmos, uważana jest za jedną z naj-
piękniejszych greckich wysp. od wieków 
była ważnym miejscem kultu dla chrześci-
jan. to właśnie tu św. jan apostoł doznał 
objawień spisanych w księdze apokalipsy. 
Na wyspę udamy się rankiem statkiem z por-
tu w pythagorion. po ok. 2,5-godzinnym 
rejsie dotrzemy do portu skala na patmos. 
autobus zabierze nas do zabytkowej wioski 
chora, w której zwiedzimy słynny, wpisany 
na listę światowego dziedzictwa UNesco  
klasztor św. jana teologa (ewangelisty) oraz 
apokaliptyczne jaskinie. powrót do pytha-
gorion nastąpi ok. godziny 18.00. cena nie 
zawiera transferu do portu ok. 10 eUr/os. 
Bezpłatny transfer dla dzieci w wieku 0-12 
lat. wstęp do klasztoru ok. 6 eUr/os.  

PodróżUj i odKryWaj

wycieczki

opisy wycieczek mają charakter 
informacyjny i nie są wiążące.  
Więcej informacji na temat 

szczegółowych programów otrzymają 
Państwo na miejscu u rezydenta.

 więcej na www.sunfun.pl
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szanowni podróżni, 
przed zarezerwowaniem wymarzonych wakacji 
prosimy o uważną lekturę informatora ogólne-
go, gdzie możecie znaleźć wiele cennych porad. 
dla prawidłowego przebiegu wakacji ważne są 
informacje nie tylko o zakwaterowaniu, ale także 
wiedza na temat lokalnych zwyczajów, potencjal-
nych zagrożeń i specyfiki danego kraju lub miej-
sca, gdzie planujecie wyjazd. dlatego tak waż-
ne jest, abyście znaleźli czas na zapoznanie się 
z informatorem ogólnym, który jest integralną 
częścią umowy o udział w imprezie turystycznej. 
Biuro podróży Blue style sp. z o.o. (dalej: sun&fun 
Holidays lub Biuro podróży) posiada gwarancję 
ubezpieczeniową spełniającą wymogi ustawy 
z  dnia 24 listopada 2017 r. o  imprezach tury-
stycznych i  powiązanych usługach turystycz-
nych (dalej: Ustawą) wystawioną przez ergo 
reiseversicherung ag z siedzibą w monachium 
działającą przez oddział w polsce (dalej: ergo 
Ubezpieczenia podróży).

PRZEPISY WYJAZDOWE 
Z POLSKI

DOKumEntY uPRAWnIAJącE 
DO WYJAZDu ZA gRAnIcę

Każdy z państwa wybierając się na wakacje powi-
nien sprawdzić ważność dokumentów tożsamo-
ści (prosimy zwrócić uwagę, że w większości 
państw, do których sun&fun Holidays organi-
zuje wycieczki, wymagany jest paszport ważny 
co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego 
powrotu do kraju, przy czym nie może to być 
paszport tymczasowy), a dodatkowo musi zawie-

rać wolne strony, aby – w związku z  imprezą 
turystyczną – możliwe było wstawienie wiz lub 
innych oznaczeń. jeżeli wybieracie się państwo 
do krajów Unii europejskiej istnieje możliwość 
podróżowania na podstawie ważnego dowo-
du osobistego. dowód osobisty poświadcza 
wyłącznie tożsamość osoby, na którą został 
wystawiony, a nie dzieci z nią podróżujących. 
prosimy pamiętać, że od 26 czerwca 2012 roku 
każdy obywatel polski (dotyczy to również dzie-
ci) podczas podróży zagranicznych musi posia-
dać własny paszport lub w przypadku podróży 
do krajów Ue – dowód osobisty. wymóg ten 
dotyczy również wszystkich dzieci, niezależnie 
od ich wieku. osobom posługującym się pasz-
portem tymczasowym lub dyplomatycznym 
Biuro podróży zaleca przed zawarciem umowy 
o udział w imprezie turystycznej kontakt z pla-
cówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji 
możliwych ograniczeń formalnych związanych 
z takim paszportem. ogólne informacje o obo-
wiązujących przepisach paszportowych, wizo-
wych i sanitarnych znajdują się na naszej stro-
nie internetowej www.sunfun.pl oraz na stronie 
internetowej ministerstwa spraw zagranicznych 
www.msz.gov.pl.

WJAZD I PObYt ZA gRAnIcą
podczas wjazdu i pobytu na terytorium inne-
go państwa, podróżni muszą spełniać warunki 
określone przepisami prawa danego kraju. pod-
stawowe informacje na temat polskich obywateli 
podróżujących do innych krajów znajdują się na 
naszej stronie internetowej www.sunfun.pl przy 
opisie każdej destynacji oraz na stronie interne-
towej ministerstwa spraw zagranicznych www.
msz.gov.pl. przed zawarciem umowy o udział 
w imprezie turystycznej Biuro podróży udziela 
podróżnym ogólnych informacji o obowiązu-
jących przepisach paszportowych i wizowych 
dotyczących udziału w imprezie turystycznej oraz 
informuje podróżnych o każdej zmianie informa-
cji wymienionych powyżej. niezależnie od infor-
macji udzielanych przez Biuro podróży, w razie 
jakichkolwiek wątpliwości zalecamy także kontakt 
z odpowiednią ambasadą – dane teleadresowe 
ambasad znajdują się przy opisach poszczegól-
nych destynacji. Biuro podróży aktualizuje na bie-

żąco informacje umieszczone na swojej stronie 
internetowej www.sunfun.pl i są one aktualne na 
dzień, w którym podróżni zapoznają się z nimi.

PRZEPISY PASZPORtOWE I WIZOWE, Ich DAtY 
WAżnOścI, DOKumEntAcJA mEDYcZnA
w  celu otrzymania dokładnych i  aktualnych 
informacji o wymogach paszportowych i wizo-
wych oraz terminach ich realizacji, konieczne jest 
podanie wszystkich istotnych danych i informacji, 
w szczególności dotyczy to dokumentu tożsamo-
ści, który jest wymagany przy wjeździe do danego 
kraju. przed zawarciem umowy o udział w impre-
zie turystycznej Biuro podróży udziela podróż-
nym ogólnych informacji o obowiązujących prze-
pisach paszportowych, wizowych i sanitarnych 
oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących 
udziału w  imprezie turystycznej. podstawowe 
informacje o wymogach paszportowych i wizo-
wych, terminach ich realizacji, a także niezbędnej 
dokumentacji medycznej są dostępne na stro-
nie internetowej Biura podróży www.sunfun.pl. 
Biuro podróży, przed zawarciem umowy o udział 
w imprezie turystycznej, informuje podróżnych 
o każdej zmianie wymienionych powyżej infor-
macji. niezależnie od informacji udzielanych 
przez Biuro podróży, zalecamy także sprawdze-
nie przed wyjazdem aktualnych warunków wjazdu 
do danego kraju na stronie internetowej minister-
stwa spraw zagranicznych www.msz.gov.pl lub 
w ambasadzie kraju, do którego państwo podró-
żujecie. jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, 
że informacje dotyczące paszportu i wizy, któ-
re można znaleźć w materiałach Biura podróży 
są zazwyczaj przeznaczone dla obywateli pol-
skich, ale Biuro podróży udzieli także wskazanych 
powyżej informacji pozostałych podróżnym, któ-
rzy nie są obywatelami polski. 
w  przypadku, gdy w  naszym katalogu lub na 
stronie internetowej www.sunfun.pl nie znaj-
dziecie państwo interesujących państwa infor-
macji o wymogach paszportowych i wizowych 
dotyczących podróży do kraju docelowego, lub 
jeśli macie państwo dodatkowe pytania doty-
czące przepisów paszportowych i  wizowych, 
zalecamy skontaktować się z ambasadą danego 
kraju, do którego zamierzacie państwo podróżo-
wać. w przypadku niektórych krajów może zajść 

informator ogólny

konieczność złożenia wniosku o wydanie wizy na 
lotnisku w języku angielskim (np. egipt).

tRAnSPORt LOtnIcZY

przelot do miejsca docelowego realizowany jest 
przez loty czarterowe i/lub loty na regularnych 
trasach samolotami rejsowymi. mimo, iż czasy 
odlotów i przylotów w przypadku połączeń czar-
terowych zakontraktowane są z dużym wyprze-
dzeniem, może się zdarzyć, że godzina czasu lotu 
zostanie zmieniona, mimo podjętych wysiłków ze 
strony naszego Biura podróży oraz linii lotniczych. 
zmiany godzin wylotu i przylotu mogą również 
występować na regularnych rejsach. o wszelkich 
zmianach dotyczących wszystkich lotów będzie-
cie państwo informowani niezwłocznie.
aktualne informacje na temat lotów są umiesz-
czone na stronie internetowej www.sunfun.pl. 
godziny lotu mogą się zmienić nawet na krót-
ko przed planowanym czasem wylotu. z tego 
powodu konieczne jest monitorowanie tablic 
informacyjnych na lotniskach. przy planowa-
niu spotkań biznesowych, kolejnych wylotów 
i połączeń z powrotem do miejsca zamieszkania, 
należy zdawać sobie sprawę z możliwych znacz-
nych opóźnień, które mogą trwać do następnego 
dnia. należy również pamiętać, że w przypad-
ku lotów w późnych godzinach nocnych może 
być konieczność dotarcia na lotnisko już dnia 
poprzedniego (np. w przypadku lotu w sobotę 
o godzinie 1.00 w nocy, na lotnisku należy być 
nie później niż w piątek o godzinie 23.00). nale-
ży pamiętać, iż nie wszystkie wyloty odbywają 
się rano, a loty powrotne nie zawsze realizowa-
ne są w godzinach wieczornych. zmiany godzin 
wylotów mogą wystąpić nawet kilka godzin przed 
planowanym odlotem. jeśli podróżujecie pań-
stwo z małymi dziećmi, prosimy zabrać ze sobą 
wystarczającą ilość żywności, napojów oraz 
kosmetyków dla niemowląt. pierwszy i ostatni 
dzień zakończenia imprezy turystycznej przezna-
czony jest na przeloty oraz transfer do i z hote-
lu. w przypadku późnej godziny wylotu do miej-
sca docelowego, może się zdarzyć, że podróżny 
będzie na miejscu dnia następnego, natomiast 
w przypadku wcześniejszego wyjazdu z miej-
sca docelowego może się zdarzyć, że podróżny 
będzie musiał opuścić pokój w przedostatnim 
dniu pobytu. przed wyjazdem prosimy o zapo-
znanie się z nowymi zasadami bezpieczeństwa 
w portach lotniczych, które regulują w szczegól-
ności transport płynów i organizację transportu 
linii lotniczych – dostępne na stronie interneto-
wej Biura podróży www. sunfun.pl. osoby chore 
lub w jakikolwiek sposób fizycznie ograniczone, 
prosimy o szczególnie uważne zapoznanie się 
z warunkami transportu. w związku ze zdarza-
jącymi się niebezpiecznymi awariami urządzeń 
elektronicznych, pasażerowie zobowiązani są do 
sprawdzenia przed lotem czy urządzenia takie 
jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, 
kamery itp. nie znajdują się na liście urządzeń 
zabronionych przez linię lotniczą do wniesienia 
na pokład samolotu.

uSŁugI cAtERIngOWE nA POKŁADZIE

Usługi cateringowe na pokładzie samolotu są 
określane przez poszczególne linie lotnicze. nale-
ży pamiętać, że darmowe posiłki i napoje ser-
wowane są tylko na niektórych rejsach. więcej 
informacji na temat usług cateringowych znaj-
dą państwo na naszej stronie internetowej www.
sunfun.pl

bEZPIEcZEŃStWO I mIEJScA W SAmOLOcIE 

indywidualne miejsca siedzące są przydziela-
ne zgodnie z kolejnością podczas odprawy na 
lotnisku i są zaznaczone na karcie pokładowej. 
niestety nie możemy zagwarantować przyzna-
nia wybranych miejsc w samolocie. jeżeli podró-
żujecie państwo z rodziną lub grupą przyjaciół 
i macie specjalne wymagania dotyczące miejsc 
w samolocie, zachęcamy do przybycia na lot-
nisko na 2 godziny przed odlotem (w szczegól-
nych przypadkach nawet 3 godziny przed wylo-
tem, o czym będziemy odpowiednio wcześniej 
informować) w celu zapewnienia miejsc blisko 
siebie lub skorzystania z płatnej usługi wyboru 
miejsc, o ile jest ona dla danego lotu dostępna 
(więcej na www.sunfun.pl). 
nasze Biuro podróży nie ponosi odpowiedzial-
ności za wszelkie straty i wydatki spowodowa-
ne nie stawieniem się na czas w punkcie odpraw 
(bramka check-in zamykana jest na około 40 min 
przed planowanym odlotem) oraz za brak lub nie-
ważność wymaganych dokumentów (paszport, 
wiza, itd.), o ile wyżej wymienione okoliczności 
powstały z przyczyn leżących wyłącznie po stro-
nie podróżnych. należy również pamiętać, że jed-
na osoba może podróżować maksymalnie z jed-
nym dzieckiem poniżej 2 roku życia (z infantem).

DOKumEntY PODRÓżY 
dokumenty podróży (w szczególności niezbędne 
pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje 
o planowanym czasie wyjazdu i w stosownych 
przypadkach terminie odprawy, a także o pla-
nowanych godzinach  przystanków  pośred-
nich,  połączeń transportowych i  przyjazdu)  są  
wydawane  podróżnemu  przez Biuro  podróży 
i zawierają ważne informacje dotyczące wykupio-
nej imprezy turystycznej. zaleca się także spraw-
dzenie godzin odlotów na 24 godziny przed pla-
nowanym rozpoczęciem imprezy turystycznej na 
stronie internetowej Biura podróży www.sunfun.
pl. dokumenty podróży zawierają również infor-
macje niezbędne do korzystania z poszczegól-
nych usług związanych z imprezą turystyczną, tj. 
informacje na temat transportu, zakwaterowa-

nia i ubezpieczenia podróżnego, a także parkin-
gu (jeżeli taka usługa została wykupiona). doku-
menty podróży stanowią potwierdzenie zakupu 
poszczególnych usług w ramach imprezy tury-
stycznej. podróżny jest zobowiązany posia-
dać przy sobie wyżej wymienione dokumenty 
podróży przez cały czas trwania imprezy tury-
stycznej (forma papierowa). dokumenty podróży 
zostaną przekazane podróżnemu przed rozpo-
częciem imprezy turystycznej, ale nie wcześniej 
niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 
imprezy, za pomocą trwałego nośnika określo-
nego w umowie o udział w imprezie turystycznej. 
w przypadku, gdy podróżny nie otrzyma doku-
mentów podróży w terminie 2 dni przed rozpo-
częciem imprezy turystycznej, należy wówczas 
zgłosić tę okoliczność Biuru podróży lub agen-
towi turystycznemu, za pośrednictwem które-
go została zawarta umowa o udział w imprezie 
turystycznej. niedoręczenie dokumentów podró-
ży we wskazanym powyżej terminie może być 
w szczególności spowodowane nieuiszczeniem 
całości ceny całkowitej imprezy turystycznej. 
po otrzymaniu dokumentów podróży na adres 
e-mail, należy je wydrukować w dwóch egzem-
plarzach i w postaci papierowej mieć przy sobie, 
co będzie szczególnie ważne podczas odprawy 
na lotnisku, zakwaterowania i w przypadku rosz-
czeń dotyczących ubezpieczenia podróżnego. 
chcielibyśmy uniknąć niepotrzebnych kompli-
kacji przy dostarczaniu dokumentów podróży 
lub w przypadku nagłej zmiany godziny wylotu, 
dlatego zaleca się podróżnym podanie w umowie 
o udział w imprezie turystycznej kilku ewentual-
nych kontaktów (np. 2 telefony komórkowe). przy 
ostatniej dopłacie do imprezy turystycznej, pro-
simy sprawdzić aktualność wszystkich informa-
cji, a w szczególności adresu e-mail. w wypad-
ku jakichkolwiek zmian danych kontaktowych 
podróżny ma obowiązek niezwłocznego zgło-
szenia aktualizacji tych danych. 
aktualne  informacje  o  wylotach  znajdują  się  
także  na  stronie internetowej www.sunfun.
pl. w związku z mogącymi zaistnieć zmianami 
godzin przelotów, zaleca się monitorowanie roz-
kładu lotów przed wyjazdem.

bAgAż 
Przewóz bagażu 

limit wagowy bezpłatnego przewozu jednego 
bagażu rejestrowanego dla dorosłego pasażera 
(oraz dzieci w wieku powyżej 2 lat) zawsze zależy 
od konkretnej linii lotniczej oraz taryfy. zazwy-
czaj dozwolone jest 15 kg na osobę (maksymalna 
waga jednego bagażu wspólnego dla więcej niż 
jednej osoby nie może przekraczać 32 kg nawet 
w przypadku zakupu nadbagażu). długość każ-
dego boku musi być krótsza niż 150 cm, a suma 
wszystkich trzech stron nie może przekraczać  
250  cm.  ponadto,  dorośli pasażerowie  (oraz  
dzieci w wieku powyżej 2 lat) mają prawo do 
bezpłatnego przewozu 1 bagażu podręcznego 
(nierejestrowanego) o maksymalnej wadze 5 kg 
i nieprzekraczającego wymiarów 56x45x25 cm 
włącznie z uchwytami, kieszeniami bocznymi 
i kółkami (wysokość x szerokość x głębokość), 
suma wszystkich trzech części nie może prze-
kraczać 115 cm. dzieci w wieku poniżej 2 lat nie 

informator  ogólny



262 263informacje  |  ceny  |  rozszerzona fotogaleria  |  Video  |  jesteśmy na  sprawdź ofertę na    www.sunfun.pl  lub  801 080 039  

są uprawnione do miejsca siedzącego oraz do 
przewozu własnego bagażu, chyba że podano 
inaczej. przysługuje im prawo do bezpłatnego 
przewozu składanego wózka, łóżeczka dziecię-
cego lub fotelika dziecięcego – przedmioty te 
będą przewożone w luku bagażowym (prosimy 
o sprawdzenie przed wylotem czy dana linia lot-
nicza pozwala na przewiezienie wszystkich tych 
przedmiotów jednocześnie, czy wprowadza 
ograniczenie do jednego lub dwóch z nich). prze-
woźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w trakcie transportu wózków, które nie 
są przewożone w ochronnym opakowaniu lub 
folii. w celu ułatwienia podróży doradzamy przy 
odprawie bagażowej check-in zapytać o możli-
wość oddania składanego wózka obsłudze przy 
wejściu do samolotu. wózek musi otrzymać przy 
odprawie check-in oznaczenie bagażowe. 
zgodnie z obowiązującymi przepisami międzyna-
rodowymi niedozwolony jest przewóz w bagażu 
podręcznym przez pasażerów ostrych przedmio-
tów, takich jak: pilniczki do paznokci, noże, broń 
oraz zabawki imitujące prawdziwą broń. takie 
przedmioty muszą być umieszczone w baga-
żu rejestrowanym. jeśli przedmioty nie zostaną 
usunięte z bagażu podręcznego, to zostaną one 
odebrane podczas odprawy. przepisy bezpie-
czeństwa regulujące przewóz płynów w bagażu 
podręcznym mogą państwo znaleźć na stronie 
internetowej lotniska. dla przykładu: pasażerowie 
mogą przewieźć w bagażu podręcznym płyny, 
aerozole oraz żele w pojemnikach, każdy o mak-
symalnej pojemności 100 ml, które muszą być 
przechowywane w przezroczystej plastikowej 
torbie o pojemności maks. 1 litra i z możliwo-
ścią wielokrotnego zamykania. zaleca się rów-
nież spakowanie do bagażu podręcznego nie-
zbędnych leków, aby w razie potrzeby mieć je na 
pokładzie samolotu. więcej informacji na temat 
transportu lotniczego oraz kompletne warun-
ki przewozu bagaży w poszczególnych liniach 
lotniczych dostępne są na stronie internetowej 
www.sunfun.pl.

PRZEWÓZ bAgAżY WIELKOgAbARYtOWYch 
ORAZ SPRZętu SPORtOWEgO 
przewóz bagaży wielkogabarytowych lub sprzętu 
sportowego (np. rowerów, sprzętu do nurkowa-
nia, desek surfingowych, toreb golfowych, itp.) 
musi zostać zgłoszony w sun&fun Holidays pod-
czas dokonywania rezerwacji imprezy turystycz-
nej i odbywać się będzie w zależności od moż-
liwości przyjęcia takiego sprzętu przez danego 
przewoźnika lotniczego (konieczne jest otrzy-
manie potwierdzenia od przewoźnika). przewóz 
taki odbywa się za dodatkową opłatą. opłaty za 
przewóz bagaży wielkogabarytowych czy sprzę-
tu sportowego z lotniska do hotelu i z powrotem 
ponosi podróżny.

utRAtA Lub uSZKODZEnIE bAgAżu 
za uszkodzenie lub utratę bagażu podczas podró-
ży lotniczej pełną odpowiedzialność ponosi prze-
woźnik. jeżeli po przybyciu do miejsca przezna-
czenia (zarówno za granicą jak i w kraju) okaże się, 
że państwa bagaż został uszkodzony lub zagubio-
ny, należy natychmiast zgłosić to na lotnisku do 
Biura Bagażu zagubionego (lost and found) i zło-
żyć odpowiednie oświadczenie w celu ubiegania 
się o odszkodowanie (raport p.i.r.). Koszty zwią-
zane z realizacją reklamacji (skarg) ponoszone są 
według zasad ogólnych. zalecane jest, aby wszel-
kie uszkodzenia, zagubienia bagaży itp. zgłaszać 
natychmiast w poczekalni na lotnisku, aby rekla-
macja (skarga) została rozpatrzona. w przeciw-
nym razie po opuszczeniu hali lotniska, reklamacja 
(skarga) może nie zostać przyjęta przez przewoź-
nika. zalecane jest zatem, aby na każdym baga-
żu znajdowała się etykieta z imieniem i nazwi-

skiem oraz adresem hotelu, do którego udajemy 
się na wakacje. aby uzyskać więcej informacji 
o tym, jak należy postępować w wyżej wymie-
nionych sytuacjach zapraszamy państwa na stro-
nę internetową www.sunfun.pl lub do zapozna-
nia się z warunkami przewozu bagaży danego 
przewoźnika. wskazany powyżej tryb reklamacji 
(skarg) względem przewoźnika nie wyłącza, jak 
również nie ogranicza odpowiedzialności Biura 
podróży jako organizatora turystyki, określonej 
w ogólnych warunkach Uczestnictwa w impre-
zach turystycznych organizowanych przez Blue 
style sp. z o.o. oraz na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa.
 
PRZEWÓZ ZWIERZąt 

zwierzęta mogą być transportowane wyłącznie 
po uprzednim zawiadomieniu Biura podróży, 
a następnie zatwierdzeniu bezpośrednio przez 
przewoźnika lotniczego. przewóz taki podlega 
dodatkowej opłacie. wysokość opłaty należy 
sprawdzić u sprzedawcy. małe zwierzęta mogą 
być przewożone w kabinie samolotu w specjal-
nie zabezpieczonych klatkach o całkowitej wadze 
(wraz ze zwierzęciem) nie przekraczającej 5 kg 
oraz o wymiarach nie większych niż 55x35x35 
cm (długość x szerokość x wysokość). większe 
zwierzęta są przewożone w luku bagażowym, 
w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. 
więcej informacji można uzyskać bezpośrednio 
od przewoźnika. podczas dokonywania rezer-
wacji należy również sprawdzić czy dany hotel 
akceptuje pobyt wraz ze zwierzętami. aktualne 
informacje dotyczące limitów wagowych, wymia-
rów bagażu, a także pozostałe ważne szczegóły 
dotyczące przelotu znajdą państwo na stronie 
internetowej www.sunfun.pl

REZYDEncI  

na wybranych kierunkach dostępni są polsko-
języczni rezydenci. we współpracy z naszymi 
partnerami na miejscu, organizują oni transfery 
z i na lotnisko (rezydent nie zawsze towarzyszy 
podróżnym podczas przejazdu), zapraszają na 
pierwsze spotkania informacyjne, na których 
przekazywane są ważne informacje o danym 
kraju, proponowane są wycieczki fakultatyw-
ne, wynajem samochodów itp. podczas pobytu 
rezydenci są dostępni na dyżurach w wyzna-
czonych godzinach w danych hotelach. poza 
wyznaczonymi godzinami, w nagłych przypad-
kach można kontaktować się z nimi telefonicz-
nie pod numerem podanym na tablicy informa-
cyjnej sun&fun Holidays, która znajduje się 
najczęściej w pobliżu recepcji hotelowej (opła-
tę za połączenie ponosi podróżny). numery 
telefonów wraz z innymi informacjami znajdują 
się w widocznych miejscach w pobliżu recep-
cji hotelowych lub w kopercie, którą podróż-
ny otrzyma po przybyciu na miejsce. należy 
pamiętać, że każdy rezydent jest odpowiedzial-
ny za kilka hoteli, nie można więc oczekiwać, 
że będzie on przy każdym podróżnym 24h 
na dobę. pamiętajmy również, że rezydenci 
mogą towarzyszyć podróżnym w placówkach 
medycznych przy uwzględnieniu harmono-
gramu ich pracy (należy zwrócić na to uwagę 

podczas spotkań informacyjnych). ponieważ 
rezydenci często poruszają się w obszarach, 
gdzie zasięg sieci komórkowych jest ograni-
czony, może się zdarzyć, że będą oni chwilowo 
niedostępni. prosimy wówczas o wysłanie wia-
domości sms, rezydenci po jej odczytaniu nie-
zwłocznie skontaktują się z państwem. należy 
również pamiętać, że w wielu krajach mogą 
wystąpić problemy z siecią telefonii komórko-
wej i wiadomość sms nie zostanie dostarczo-
na, zalecamy wówczas próbować kontaktować 
się z rezydentem do skutku. więcej informacji 
na temat zakresu obowiązków rezydenta na 
poszczególnych destynacjach można znaleźć 
na www.sunfun.pl.

AnImAtORZY 

w kilku starannie wybranych hotelach, mamy 
własnych animatorów, którzy dbają o dobrą zaba-
wę zarówno dorosłych, jak i dzieci w ramach klu-
bu Blue club oraz dzieci w ramach klubu croco 
club. ich zadaniem jest stworzenie programu 
animacyjnego w  języku polskim oraz zabaw 
dla was, naszych podróżnych. nasi animatorzy 
współpracują z hotelowymi animatorami, w celu 
stworzenia różnorodnych, ciekawych aktywno-
ści i atrakcji. szczególnie ważny w naszym klubie 
jest program dla dzieci. jego celem jest zaan-
gażowanie dzieci do edukacyjnych i rozrywko-
wych zabaw z innymi dziećmi a nie tylko zaofe-
rowanie opiekuna. program ten przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku 4-12 lat, które są samo-
dzielne i mogą przebywać bez opieki rodziców 
(zwłaszcza te najmłodsze). 
programy rozrywkowe prowadzone przez 
animatorów odbywają się 6 dni w tygodniu. 
dalsze informacje na temat programów 
animacyjnych, ewentualnych podziałów na 
grupy wiekowe oraz terminów znajdziecie 
państwo na stronie internetowej www.sunfun.pl.

ZAKWAtEROWAnIE 
KAtEgORIE ObIEKtÓW ZAKWAtEROWAnIA 

nasze Biuro podróży we współpracy z partnera-
mi zagranicznymi, a także w oparciu o rzetelną 
wiedzę lokalną, wybiera każdy hotel tak, aby cena 
odpowiadała jakości obiektów, a całość wyma-
ganiom podróżnych. na każdej stronie hotelo-
wej znajduje się ocena zakwaterowania sun&fun 
Holidays od dwóch do pięciu gwiazdek (im wyż-
sza ilość gwiazdek, tym lepsze zakwaterowanie), 
natomiast ocena sun&fun Holidays nie zawsze 
odpowiada kategorii oficjalnej stosowanej w kra-
ju docelowym. w niektórych krajach stosuje się 
do wyznaczenia kategorii tzw. “klucze”. w tym 
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przypadku liczba „kluczy“ nie musi odpowiadać 
liczbie nadanych “gwiazdek”. należy zauważyć, że 
do tej samej kategorii mogą należeć hotele, które 
różnią się jakością, ilością i różnorodnością usług. 
prosimy także pamiętać, że jakość i zakres ofero-
wanych usług nie są uzależnione wyłącznie od 
samej kategorii zakwaterowania. ważne jest, aby 
wziąć pod uwagę również cenę, za jaką oferowa-
ne jest zakwaterowanie, która często odzwiercie-
dla zakres i poziom świadczonych usług. w nie-
których krajach (np. tajlandii lub albanii) nie ma 
oficjalnej kategorii zakwaterowań hotelowych. 
ocena wynika z rekomendacji stowarzyszenia 
hoteli (jeżeli są one oferowane przez członków 
stowarzyszenia), rekomendacji partnera z danego 
kierunku, a jednocześnie bierze się pod uwagę 
jakość i zakres oferowanych usług w porównaniu 
z ceną za zakwaterowanie.

hOtEL

większość hoteli składa się z budynku główne-
go i innych budynków (domki, ville, bungalowy 
itp) zlokalizowanych w pobliżu. pokoje mogą być 
rozmieszczone zarówno w budynku głównym, jak 
i w sąsiadujących bungalowach lub innej części 
kompleksu hotelowego. Każdy hotel ma własne 
przepisy wewnętrzne, których wszyscy goście 
są zobowiązani przestrzegać. na przykład zakaz 
wynoszenia jedzenia z restauracji i jednocześnie 
wnoszenia na teren hotelu żywności i napojów 
zakupionych poza hotelem. jeśli zdecydujecie 
się państwo na pobyt w  obiekcie położonym 
w centrum/okolicy centrum, należy pamiętać, 
że wokół będzie tłoczno i  hałaśliwie. widok 
z pokoju zazwyczaj wychodzi na obszary miej-
skie. zakwaterowanie tego typu jest szczególnie 
polecane dla podróżnych, którzy chcą spędzić 
wakacje w gwarnym miejscu, ciesząc się życiem 
nocnym i mieć miejskie atrakcje w zasięgu ręki.
 
DE LuXE hOtEL
Kategoria ta dotyczy hoteli 5*, których jakość ofe-
rowanych usług przekracza standardowy 5* hotel. 
oznacza ona luksusowe zakwaterowanie.

hOLIDAY VILLAgE
jest to duży kompleks wypoczynkowy, w któ-
rym zakwaterowanie obejmuje mniejsze budynki 
i bungalowy (nawet wielokondygnacyjne), poło-
żone w ogrodzie. oferowane są tu standardo-
we usługi hotelowe, obejmujące często formę 
wyżywienia all inclusive. na terenie kompleksu 
jest szeroki wybór zajęć sportowych i programów 
rozrywkowych. 
ten rodzaj zakwaterowania oferuje bardzo aktyw-
ny wypoczynek i  jest przeznaczony przede 
wszystkim dla rodzin z dziećmi. wioski wakacyj-
ne nie posiadają oficjalnej klasyfikacji, takiej jak 
gwiazdki. dla lepszej orientacji oznaczyliśmy je 
gwiazdkami, ale jest to nasza ocena. 

PEnSJOnAt
zakwaterowanie w pokojach standardowych bez 
możliwości gotowania, w niektórych obiektach 
dostępne są lodówki. pensjonaty zwykle mają 
jadalnię, w której serwowane jest śniadanie, albo 
są zupełnie bez wyżywienia. 

WILLA
zakwaterowanie typu studio i apartament z anek-
sem kuchennym. wybrane wille mają basen 
i wybrane usługi (np. możliwość wynajmu skry-
tek sejfowych za opłatą, itp.). 

APARthOtEL
noclegi w studiach/apartamentach lub pokojach 
hotelowych, niektóre z gastronomią. zwykle są tu 
dostępne niektóre usługi hotelowe (np. recepcja, 
bar z przekaskami przy basenie, itp). 
należy pamiętać, że zakwaterowanie i  usługi 
w aparthotelach, willach i pensjonatach nie są 
identyczne jak zakwaterowanie i usługi świadczo-
ne w hotelu. na przykład, nie można oczekiwać 
od 4 *willi / aparthotelu poziomu odpowiadające-
go 4* hotelowi. infrastruktura i zakres usług w wil-
lach, pensjonatach i aparthotelach są zazwyczaj 
na niższym poziomie niż w hotelu. 

ZAKWAtEROWAnIE bEZ DZIEcI (tYLKO DLA 
DOROSŁYch) 
niektóre obiekty akceptują rezerwacje od pew-
nego wieku (minimalny wiek wynosi zwykle 16 
lat). takie zakwaterowanie jest szczególnie odpo-
wiednie dla tych, którzy szukają wypoczynku bez 
obecności dzieci.

POKOJE 

wszystkie hotele w naszym katalogu oferują róż-
ne rodzaje pokoi, które są oznaczone jako “poko-
je” i “pokoje hotelowe” (o ile nie podano inaczej) 
w opisie obiektu. opis odnosi się zawsze do stan-
dardowych typów pokoi (dwuosobowych), chyba 
że zaznaczono inaczej. przy niektórych typach 
pokoi prezentujemy przybliżoną wielkość podaną 
w metrach kwadratowych. podany wymiar obej-
muje całą powierzchnię użytkową, łącznie z toa-
letą, korytarzem, balkonem, tarasem itp. 

POKOJE JEDnOOSObOWE 
pobyt w pokoju jednoosobowym wiąże się zwy-
kle z koniecznością dokonania dodatkowej opła-
ty. może się zdarzyć, że lokalizacja i wyposaże-
nie pokoju jednoosobowego może odbiegać od 
standardowego pokoju dwuosobowego (np. brak 
balkonu itp.). 

POKOJE DWuOSObOWE 
pokoje dwuosobowe to pokoje z dwoma oddziel-
nymi łóżkami lub jednym dużym łóżkiem dla 
dwóch osób. Łóżka mogą być dwa oddzielne 
lub złączone na stałe. 

POKOJE tRZYOSObOWE Lub WIELOOSO-
bOWE 
są to zwykle większe pokoje dwuosobowe 
z  dostawkami. dodatkowe miejsce do spania 
może stanowić składane łóżko, kanapa, sofa lub 
łóżko piętrowe i zwykle nie jest stałym elemen-
tem wyposażenia pokoju. dostawki mogą nie być 
wygodnymi miejscami do spania dla osób doro-
słych. dodatkowe łóżko może być przeznaczo-
ne dla 2 osób (w tym przypadku jest to większe 
łóżko). w przypadku, zakwaterowania w pokoju 
z większą ilością łóżek należy wziąć pod uwagę 
fakt, że tym samym zmniejsza się powierzchnia 
użytkowa pokoju. pokoje wieloosobowe w każ-

dym hotelu występują w ograniczonej liczbie 
i mogą znajdować się np. tylko na parterze obiek-
tu. należy także pamiętać, że pokoje te są naj-
częściej wyposażone w urządzenia dla 2 osób 
– krzesła w pokoju lub na balkonie, produkty do 
higieny osobistej w łazience, itp. 

StuDIA I APARtAmEntY 
są to pokoje z  jedną lub kilkoma sypialniami 
i kuchnią lub aneksem kuchennym (w większo-
ści przypadków), prysznicem lub wanną i wc. 
zazwyczaj mają dwa standardowe łóżka. pozo-
stałe łóżka mogą być dostawkami (łóżko rozkła-
dane, sofa, rozkładana sofa lub łóżko piętrowe) 
w różnych rozmiarach, a zatem mogą nie speł-
niać oczekiwań osób dorosłych. Kuchnia w takich 
obiektach jest zazwyczaj wyposażona w kuchen-
kę elektryczną lub gazową, małą lodówkę i pod-
stawowe naczynia kuchenne zgodne z  liczbą 
osób. chcąc przygotować bardziej wyszukane 
potrawy, należy wyposażyć się we własny zestaw 
naczyń. studia i  apartamenty nie są również 
wyposażone w środki czystości, gąbki do mycia 
naczyń i ręczniki. należy również pamiętać, że 
papier toaletowy w apartamentach i studiach czę-
sto nie jest uzupełniany, może być dostępny tylko 
w dniu przyjazdu. sprzątanie odbywa się spora-
dycznie, maksymalnie 1-2 razy w trakcie pobytu. 

bungALOWY 
zakwaterowanie w niewielkich budynkach stoją-
cych oddzielnie lub ustawionych w rzędzie. Bun-
galowy znajdują się zwykle w ogrodzie hotelo-
wym. Bungalow może mieć jedną lub więcej 
sypialni i może być zarówno parterowy, jak i pię-
trowy. zakwaterowanie trzech lub więcej osób 
w bungalowie odbywa się przez dołożenie dosta-
wek do standardowego bungalowu dwuosobo-
wego. dostawkę może stanowić łóżko rozkła-
dane, kanapa, sofa lub łóżko piętrowe i zwykle 
nie jest stałym elementem wyposażenia pokoju. 
Bungalow posiada łazienkę (wc i łazienka może 
być wspólna lub oddzielna). część z nich posiada 
zazwyczaj niewielki taras/ogród z przodu (o ile 
nie zaznaczono inaczej). 
 
POKOJE RODZInnE 
są to zazwyczaj większe pokoje, które mogą 
być przedzielone i  składać się z  dwóch lub 
trzech pomieszczeń lub nie być przedzielone, 
ale ze względu na większą powierzchnię mogą 
pomieścić więcej osób. jeżeli pokój rodzinny jest 
klimatyzowany, zwykle dotyczy to tylko jedne-
go pomieszczenia (o ile nie zaznaczono inaczej 
w opisie). podobnie jest z telewizorem – jeśli opis 
obiektu wskazuje na jego dostępność, będzie się 
on znajdował tylko w jednym pomieszczeniu. 
 
nO nAmE 
w specjalnie oznaczonych – ofertach zagwaran-
tujemy kategorię i rodzaj zakwaterowania (hotel, 
apartament, villa, itp), rodzaj posiłków i innych 
usług określonych w ofercie (transfery, ubezpie-
czenie, itp), jednak nie określimy z góry miejsca 
zakwaterowania. w tych obiektach nie możemy 
zapewnić szczególnych wymagań podróżnych. 
nazwę hotelu otrzymają państwo od naszego 
przedstawiciela (rezydenta) dopiero po przyby-
ciu na miejsce. jest to już uwzględnione w cenie 
wycieczki, więc nie podlega żadnym dodatko-
wym zniżkom. w ten sposób oznaczone są nie-
które hotele w naszych ofertach specjalnych “last 
minute”. po wydrukowaniu katalogu lub w trak-
cie sezonu organizator może dodać do swojej 
oferty nowe miejsca zakwaterowania, które nie 
są zawarte w niniejszym katalogu. w tym przy-
padku podróżny jest zobowiązany do zapoznania 
się z niniejszą ofertą jeszcze przed rozpoczęciem 
podróży. 

informator  ogólny
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POKOJE Z WIDOKIEm nA mORZE 
jeżeli katalogowy opis uwzględnia zakwaterowa-
nie w pokoju z widokiem na morze, może to być 
widok bezpośredni lub tzw. boczny widok. nie-
które hotele oferują pokoje z widokiem na morze, 
gdzie perspektywa może być nawet częściowo 
zasłonięta przez drzewa lub krzewy. 
 
POKOJE „PROmO” 
Hotele posiadające pokoje „promo” oferują 
zakwaterowanie w lepszej cenie, co pozwala na 
obniżenie ceny imprezy turystycznej. ta obni-
żona cena za noclegi zazwyczaj dotyczy pokoju 
typu standard. pokoje „promo” są wyposa-
żone standardowo, a ich liczba jest ograniczona.

Pokoje „EcO” 
są to pokoje, które są oferowane w obniżonej 
cenie. w porównaniu do standardowego poko-
ju, pokój taki może być mniejszy, nie być wypo-
sażony w balkon lub może mieć mniej korzystne 
położenie (parter, z dala od morza, widok itp). 
pokoje „eco” mogą być również określane jako 
“pokoje ekonomiczne”.

mAKSYmALnE ObŁOżEnIE 
w bieżącym katalogu każdy typ zakwaterowania 
jest zdefiniowany przez maKsymalne oBŁoŻe-
nie pokoju dla dorosłych i dzieci w formacie X+y, 
gdzie X jest minimalną możliwą liczbą osób pła-
cących cenę za osobę dorosłą (określane rów-
nież jako minimalne oBŁoŻenie) w połączeniu 
z maksymalną liczbą dzieci y, które mogą być 
zakwaterowane w tym pokoju. niektóre obiek-
ty oferują zakwaterowanie w jednym pokoju dla 
maksymalnie 1 dziecka w wieku do lat 2, niemow-
lęcia (w niektórych przypadkach po osiągnięciu 
maksymalnej liczby osób w tym samym pokoju 
nie akceptuje się dziecka do lat 2). 
jeśli chodzi o większe obłożenie w niektórych 
hotelach i kierunkach, w przypadku zakwatero-
wania trzech lub więcej osób w jednym pokoju, 
możliwe, że dziecko będzie dzielić podwójne łóż-
ko z dwiema osobami. zapewnienie łóżka, odpo-
wiednio trzeciego i kolejnego w pokoju, może 
być uzależnione od panujących warunków oraz 
dostępności na daną chwilę w danym hotelu.

tRAnSFER Z LOtnISKA DO hOtELu 
I Z POWROtEm 

o ile nie zaznaczono inaczej, po przybyciu na lot-
nisko zorganizowany jest transfer autobusem lub 
innym pojazdem, dostosowanym do ilości przy-
byłych gości, który zawiezie państwa do miej-
sca zakwaterowania. ze względu na wąskie drogi 
i alejki, w przypadku niektórych obiektów, autobus 
może nie zatrzymać się bezpośrednio pod doce-
lowym miejscem (zazwyczaj z powodu niemoż-
ności zawrócenia). w takim przypadku wysiądą 
państwo w najbliższym możliwym punkcie od 
miejsca zakwaterowania. transfer pomiędzy lot-
niskiem a miejscem zakwaterowania zapewnia-
ny jest wyłącznie w dniu przyjazdu oraz w dniu 
powrotu z imprezy turystycznej.

POcZątEK I ZAKOŃcZEnIE PObYtu 
zgodnie z przepisami międzynarodowymi doba 
hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 

14:00 (w niektórych miejscach o godzinie 17:00). 
doba hotelowa kończy się w dniu wyjazdu, naj-
częściej o godzinie 10:00 (w niektórych miejscach 
o godz. 12:00) czasu lokalnego. reguły te stosuje 
się niezależnie od godziny przyjazdu/powrotu. 
w niektórych hotelach godziny kwaterowania się 
w pokojach i ich opuszczania ustala regulamin 
wewnętrzny hotelu. jeśli przyjazd do hotelu ma 
miejsce o wczesnej porze (a usługa “early check-
-in” nie została wykupiona) zaleca się przygo-
towanie sobie przyborów codziennego użytku 
tak, żeby móc mieć do nich łatwy dostęp przed 
zameldowaniem się w pokoju. w razie zaintere-
sowania korzystaniem z pokoju po godzinie 10:00 
w dniu wyjazdu, zaleca się wcześniejszy kontakt 
z recepcją hotelu w tej sprawie. Usługa ta jest 
zazwyczaj dodatkowo płatna, regulowana przez 
podróżnego bezpośrednio z hotelem (o ile nie 
określono inaczej) i jest dostępna w zależności od 
dostępności pokoi. w przypadku, kiedy podróżny 
musi opuścić pokój dużo wcześniej przed ustalo-
ną godziną transferu na lotnisko lub w przypadku 
przybycia do hotelu przed rozpoczęciem się doby 
hotelowej, można zostawić bagaż w przechowal-
ni bagażowej w hotelu.

Early check-in – wczesne zakwaterowanie
pomimo naszych wysiłków, aby zapewnić naj-
lepszy i najbardziej odpowiedni rozkład lotów 
dla naszych podróżnych, może się zdarzyć, że 
podróżny dotrze do hotelu we wczesnych godzi-
nach porannych. w odniesieniu do międzynaro-
dowych przepisów dotyczących czasu zakwate-
rowania (w dniu przyjazdu o godzinie 14:00 czasu 
lokalnego), oferujemy naszym podróżnym usługę 
“early check-in”, czyli możliwość wcześniejsze-
go zakwaterowania się w pokoju, co może być 
bardzo udanym początkiem wakacji. po zamó-
wieniu usługi “early check-in” i przyjeździe do 
hotelu w godzinach porannych, w zależności 
od dostępności usługa ta zostanie potwierdzo-
na przez sun&fun Holidays w hotelu. po potwier-
dzeniu zarezerwowania usługi “early check-in” 
w sun&fun Holidays, zakwaterowanie nie powin-
no nastąpić później, niż do godziny 10:00. jeśli 
zdarzyłoby się, że nie byłoby możliwości potwier-
dzenia tej usługi na miejscu (na przykład z powo-
du pełnego obłożenia hotelu), podróżny otrzyma 
zwrot kwoty zapłaconej za tę usługę natychmiast 
po powrocie do polski. Usługa ta oferowana jest 
w wybranych hotelach. 

WAKAcJE bEZ bARIER 
imprezy turystyczne – ze względu na ich cha-
rakter i  specyfikę – nie są dostępne dla osób 
o  ograniczonej sprawności ruchowej. jeżeli, 
w drodze wyjątku konkretna impreza turystycz-
na jest dostępna dla osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej, to odpowiednie informacje o tej 
dostępności są zawarte w katalogu lub w innych 
materiałach Biura podróży. w przypadku imprez 
turystycznych dostępnych dla osób o ograniczo-
nej sprawności ruchowej należy mieć na uwadze, 
że ilość pokoi przystosowanych dla osób o ogra-
niczonej sprawności ruchowej jest ograniczona 
i w związku z tym konieczne jest, by Biuro podró-
ży sprawdziło dostępność tych pokoi i zarezer-
wowało je wcześniej. niezależnie od tego, Biuro 
podróży informuje, że w hotelu mogą znaleźć się 
elementy infrastruktury, które nie będą przystoso-
wane do państwa potrzeb, w tym dostęp do plaży. 
należy zwrócić uwagę, że pokoje, które są przed-
stawione jako odpowiednie dla osób o ograni-
czonej sprawności ruchowej, kategoryzowane 
były według przepisów i standardów obowiązują-
cych w danym kraju i mogą one odbiegać od tych 
obowiązujących w polsce. dlatego też zawsze 
zalecamy by najpierw sprawdzić, czy wybrane 
pokoje spełniają oczekiwania podróżnych. 

jeśli podróżny podróżuje na wózku inwalidzkim, 
konieczne jest aby Biuro podróży poinformo-
wało go o obowiązującym międzynarodowym 
kodzie, ułatwiającym pomoc osobom niepeł-
nosprawnym na lotnisku oraz zgłoszenie tego 
do linii lotniczych.

Kody:
Wchc  –  wheelchair carry on = pasażer całkowi-

cie nieruchomy, który może poruszać 
się tylko za pomocą wózka inwalidz-
kiego, wymagający asysty przez cały 
czas od momentu przyjazdu do portu 
lotniczego do momentu zajęcia miejsca 
w samolocie lub, jeśli jest to koniecznie 
zajęcia miejsca samolocie na specjal-
nym miejscu dopasowanym do szcze-
gólnych potrzeb pasażera. procedura 
dotyczy również przylotu pasażera do 
portu lotniczego. 

 
WchR –  wheelchair can climb stairs = pasażer 

poruszający się samodzielnie po scho-
dach do samolotu oraz na pokładzie, 
wymagający wózka inwalidzkiego lub 
innych środków transportu pomiędzy 
samolotem, a  terminalem, w  termi-
nalu oraz pomiędzy punktami przylo-
tu i odlotu w strefie ogólnodostępnej 
terminala. 

 
WchS –  wheelchair cannot climb stairs = pasażer 

niezdolny do poruszania się po scho-
dach do samolotu, lecz ze zdolnością 
do poruszania się na pokładzie samo-
lotu oraz wymagający wózka inwa-
lidzkiego lub innego środka transportu 
pomiędzy samolotem, a  terminalem, 
w terminalu oraz pomiędzy punktami 
przylotu i odlotu w strefie ogólnodo-
stępnej terminala. 

 
poniżej przedstawiamy kody dotyczące rodzajów 
wózka inwalidzkiego: 

WcmP – manualny wózek inwalidzki 
WcbD – elektryczny wózek inwalidzki

w przypadku, gdy osoba o ograniczonej spraw-
ności ruchowej nie może korzystać ze standardo-
wego transferu z lotniska do hotelu i z powrotem, 
może zostać zobligowana do pokrycia kosztów 
za indywidualny transport innym środkiem trans-
portu wszystkie szczegóły powinny być ustalone 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

ZDJęcIA KAtALOgOWE POKOI 
należy pamiętać, że każdy hotel posiada kil-
ka typów pokojów. różnią się one wielkością, 
wystrojem i udogodnieniami. nie ma możliwo-
ści, by w katalogu znalazły się zdjęcia wszystkich 
typów pokojów. w rzeczywistości wygląd może 
odbiegać od tych prezentowanych na zdjęciach 
(różnić się może kolor ścian wzór tkanin, rodzaj 
mebli, wyposażenie czy wystrój itp.). 

StROnY IntERnEtOWE ObIEKtÓW 
ZAKWAtEROWAnIA 
w celu maksymalnego zwiększenia informacji na 
temat oferowanych obiektów sun&fun Holidays 
zamieścił w swoich materiałach dostęp do ich 
stron internetowych. wyżej wymienione stro-
ny internetowe moga być wykorzystane przez 
podróżnych w celu uzyskania informacji innych 
niż wymagane Ustawą i przekazywane przez Biu-
ro podróży w wykonywaniu obowiązków wyni-
kających z Ustawy. 
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 nAZWY mIEJSc ZAKWAtEROWAnIA 
ze względu na długość oryginalnych nazw nie-
których miejsc zakwaterowania, Biuro podró-
ży informuje, że niektóre nazwy umieszczone 
w materiałach Biura podróży mogą zostać skró-
cone z uwagi na ograniczoną ilość miejsca. 
 
WYPOSAżEnIE I OFEROWAnE uSŁugI 
opis imprez turystycznych zawarty w materia-
łach Biura podróży, uwzględnia usługi świadczo-
ne w szczycie sezonu, który przypada na lipiec 
i sierpień. zakres niektórych usług dostępnych 
w obiektach zakwaterowania (hotelach), świad-
czonych poza szczytem sezonu może nieznacz-
nie różnić się od zakresu usług świadczonych 
w szczycie sezonu. szczegółowe informacje na 
temat usług z określeniem różnic zostały wska-
zane w niniejszym informatorze ogólnym. 
poziom i  szybkość świadczonych usług przez 
pracowników hoteli i  innych obiektów nocle-
gowych zależny jest od miejscowych obycza-
jów i mentalności mieszkańców. często trzeba 
się liczyć z mniejszym doświadczeniem obsługi, 
ale z drugiej strony, bardzo często można trafić 
na ich na przyjacielską postawę. niektóre hote-
le mogą wymagać opłaty za dostęp do niektó-
rych pomieszczeń i świadczonych usług. prosimy 
pamiętać, że hotel gości nie tylko zagranicznych 
turystów, ale także ludność lokalną. nasze Biuro 
podróży nie ma wpływu na skład etniczny gości 
hotelowych.

OPISY ObIEKtÓW W KAtALOgu 
ze względu na ograniczoną ilość miejsca w kata-
logu, więcej szczegółowych opisów poszcze-
gólnych obiektów, rodzajów pokojów itp. mogą 
państwo znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.sunfun.pl. 

ZALIcZKI / OPŁAtY 
w niektórych obiektach może być wymagane 
opłacenie depozytu zwrotnego np. za wypoży-
czenie samochodu, za klimatyzację, tV, ręczni-
ki plażowe itp. w przypadku utraty karty/opaski 
uprawniającej do korzystania z opcji all inclusi-
ve, czy kluczy do pokoju itp. może być również 
wymagane uiszczenie opłaty. należy również 
pamiętać, że na okres pobytu hotel może wyma-
gać od podróżnego podania danych karty kredy-
towej, które zostaną wykorzystane w przypadku 
korzystania z usług niewliczonych w cenę pokoju. 
istnieje również prawdopodobieństwo, że w takiej 
sytuacji podróżny może zostać zobligowany do 
zapłaty w gotówce. 
 
KLImAtYZAcJA 
Klimatyzacja nie jest włączana poza szczytem 
sezonu. w pozostałym okresie, jeśli zakupili pań-
stwo pokój z klimatyzacją wliczoną w cenę, nale-
ży pamiętać, że klimatyzacja jest zazwyczaj kon-
trolowana centralnie przez hotel. w niektórych 
krajach mogą również występować krótkotermi-
nowe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
które mają wpływ na działanie klimatyzacji oraz 
innych urządzeń elektrycznych. w pokojach typu 
apartament lub studio czy też typu duplex oraz 
składających się z kilku pokoi może być dostęp-
ny tylko jeden klimatyzator przydzielony do obu 
pięter/pokojów. 

EnERgIA ELEKtRYcZnA 
większość hoteli często łączy wykorzystywa-
nie energii elektrycznej z  obecnością gościa 
w pokoju. zwykle jest to układ bezpieczników 
podłączony w kluczu do pokoju (lub czytniku 
karty magnetycznej, służącej jako klucz), który po 
umieszczeniu w odpowiednim obwodzie gniazda 
uruchamia elektryczność. ma to wpływ na funk-
cjonowanie wszystkich urządzeń w pomieszcze-

niu, które wykorzystują energię elektryczną. 

mInIbAR 
minibar to mała lodówka, która znajduje się 
w pokoju hotelowym i może być zapełniona przez 
hotel. w przypadku spożycia jej zawartości, takich 
jak przekąski czy napoje, podróżny zobowiąza-
ny jest do uiszczenia dodatkowej płatności bez-
pośrednio w recepcji. minibary zazwyczaj nie są 
wliczone w opcję all inclusive, o ile wyraźnie nie 
zaznaczono inaczej. w większości hoteli minibary 
są uzupełniane z uwzględnieniem standardowe-
go obłożenia dla 2 osób. w niektórych desty-
nacjach np. w tunezji mała lodówka może nie 
stanowić wyposażenia pokoju i jej wypożyczenie 
może być dodatkowo płatne.

bASEnY 

nie wszystkie  hotele posiadają  baseny z urzą-
dzeniami oczyszczającymi/filtrami, co oznacza, 
że muszą one być czyszczone w wyższych tem-
peraturach. tym samym, muszą one uprzednio 
zostać osuszone. podczas czyszczenia basenu 
oraz wymiany wody korzystanie z niego jest nie-
możliwe. w takiej sytuacji basen może być wyłą-
czony z użytku przez dłuższy czas. jeśli w hotelu 
znajduje się podgrzewany basen, należy liczyć się 
z tym, że woda w tym basenie jest podgrzewana 
wyłącznie w okresie zimowym, tj. od 15 listopada 
do końca lutego. na działalność podgrzewanych 
basenów wpływ mają również panujące warunki 
atmosferyczne. we wskazanym powyżej okresie, 
woda w podgrzewanych basenach osiąga tempe-
raturę w graniach 26-28 stopni celsjusza. Baseny 
kryte nie są dostępne w szczycie sezonu, a tak-
że w maju, czerwcu oraz wrześniu. w niektórych 
krajach zwyczajowo odbywa się popołudniowa 
drzemka (tzw. siesta). w tym czasie baseny mogą 
być zamknięte dla gości – w godzinach od około 
13.00 do 16.00 (np. we włoszech). niektóre base-
ny (np. w tunezji), w tym także te ze zjeżdżalniami, 
mogą być napełnione słoną wodą.

ZJEżDżALnIE / AQuAPARK 

jeśli w państwa hotelu znajduje się basen ze zjeż-
dżalnią lub aquapark, należy pamiętać, że każdy 
hotel wyznacza godziny pracy tych obiektów, 
które zazwyczaj działają pod nadzorem pra-
cowników odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo podróżnych. 

LEżAKI I PARASOLE

obiekty wypoczynkowe posiadają ograniczoną 
liczbę leżaków oraz parasoli. zdarza się, że 
liczba leżaków oraz parasoli zarówno przy 
basenie hotelowym jak i na plaży może okazać 
się niewystarczająca dla wszystkich gości.
na plażach zazwyczaj są wynajmowane zesta-
wy plażowe (tj. 2 leżaki i 1 parasol). o ile w opisie 
hotelu wyraźnie nie zaznaczono inaczej, leża-
ki i parasole dostępne są za dodatkową opłatą. 
w niektórych regionach (np. phuket, tajlandia) 
leżaki na publicznych plażach są zabronione. 
w niektórych hotelach położonych przy plaży 
można wypożyczyć leżaki bez dodatkowej opłaty, 
ale można z nich korzystać tylko na terenie tra-
wiastym obok plaży. Konieczne jest zatem, aby 
zawsze przestrzegać instrukcji poszczególnych 
obiektów lub regulaminów obowiązujących na 
plażach publicznych. 

POścIEL I RęcZnIKI 
Każdy obiekt zmienia pościel i ręczniki w poko-
jach / studio / apartamentach. nie znaczy to jed-
nak, że wymiana odbywa się codziennie. zazwy-
czaj, im wyższa kategoria zakwaterowania, tym 
częstsza zmiana pościeli i ręczników. w hotelach 
niższej kategorii, apartamentach i pokojach typu 
studio należy pamiętać, że wymiana może nastą-
pić tylko jeden raz podczas pobytu, a więc lepiej 
spakować do walizki własne ręczniki. 
 
RęcZnIKI / RęcZnIKI PLAżOWE 
nie wszystkie miejsca noclegowe oferują ręczniki 
lub ręczniki plażowe. niektóre obiekty oferują ich 
wypożyczenie po wpłacie depozytu lub jest to 
usługa dodatkowo płatna. niektóre hotele stosują 
karty ręcznikowe wręczane podczas zakwatero-
wania, na podstawie których podróżni pobierają 
ręczniki plażowe z wyznaczonych punktów na 
terenie obiektu. Korzystanie z ręczników plażo-
wych określają wewnętrzne regulacje hotelowe. 
w przypadku utraty ręcznika lub karty ręcznikowej 
podróżny zostanie obciążony kosztami. 
 
bALKOn / tARAS 
jeśli pokój posiada balkon lub taras, prosimy 
zwrócić uwagę, że są one zazwyczaj wyposa-
żone w stolik oraz maks. 1-2 krzesła. nie znaczy 
to, że liczba osób przebywających w pomieszcze-
niu jest równa liczbie – krzeseł na balkonie lub 
tarasie. w niektórych przypadkach na balkonie / 
tarasie nie ma krzeseł i / lub stolika. 

FItnESS / ZAJęcIA SPORtOWE 

w przypadku, gdy hotel oferuje fitness, informu-
jemy, że nie musi to być centrum fitness z pełną 
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gamą maszyn i urządzeń, a wyposażenie takiego 
centrum jest zwykle ograniczone. zazwyczaj jest 
to zwykła sala do ćwiczeń, która nie zawiera żad-
nego wyposażenia lub posiada jedynie ograni-
czoną ilość sprzętu sportowego. godziny otwar-
cia centrum fitness i innych obiektów sportowych 
ustalane są zgodnie z przepisami wewnętrznymi 
danego hotelu. należy pamiętać, że infrastruk-
tura sportowa często nie odpowiada poziomo-
wi profesjonalnych boisk sportowych i sal gim-
nastycznych, może mieć starszy wygląd i ślady 
zużycia. z  tego względu zalecanym jest, aby 
sprawdzić sprzęt sportowy przed użyciem. jeśli 
podczas pobytu zamierzacie państwo aktywnie 
i/lub profesjonalnie uprawiać określone dyscy-
pliny sportowe konieczne jest poinformowanie 
o tym fakcie sun&fun Holidays przed podpisa-
niem umowy o udział w imprezie turystycznej. 
Umożliwi to sprawdzenie w obiekcie dostępno-
ści i poziomu usług wymaganych przez państwa 
oraz ich potwierdzenie. Używanie sprzętu spor-
towego odbywa się na własną odpowiedzialność, 
a za osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, 
niepełnosprawne oraz mające ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych lub nieposiadające 
takiej zdolności odpowiedzialny jest ich opiekun 
prawny albo osoba towarzysząca. 

hIgIEnA 
Kulturowe i higieniczne nawyki w południowych 
krajach różnią się od naszych i dopasowane są 
do lokalnych warunków, a także miejscowych 
warunków pogodowych. lokalne przepisy sani-
tarne są znacznie bardziej tolerancyjne. to samo 
odnosi się do zasad i szacunku dla środowiska. 
w  niektórych krajach wciąż możemy spotkać 
się z innym typem rur kanalizacyjnych (wąskie). 
w takich przypadkach papier toaletowy nie może 
być wrzucany do muszli klozetowej ponieważ 
istnieje ryzyko zatkania. papier toaletowy jest 
wrzucany do koszy na śmieci umieszczonych 
obok toalety. czasem wymagania podróżnego 
są nieadekwatne do tradycyjnych norm kraju 
dotyczących standardów higienicznych, o któ-
rych wcześniej sun&fun Holidays informował, 
gdyż sun&fun Holidays nie ma możliwości wpły-
wania na te normy. 
 
cIEPŁA WODA 
niektóre ośrodki wykorzystują do podgrzewania 
wody kolektory słoneczne. w dniach, kiedy natę-
żenie światła słonecznego jest zbyt silne, może 
się zdarzyć, że woda płynąca w pokoju / studio 
/ mieszkaniu jest zbyt ciepła. 

PIEnIąDZE I cEnnE PRZEDmIOtY, SEJFY 

cenne przedmioty i pieniądze najlepiej przecho-
wywać w sejfie hotelowym, który jest zwykle 
dostępny do wynajęcia w pokoju lub na recepcji 
za dodatkową opłatą. opłata za wynajem sejfu 
jest najczęściej pobierana w recepcji hotelowej. 
w żadnym wypadku nie powinno się, wycho-
dząc z pokoju, zostawiać otwartych okien lub 
drzwi balkonowych. powinny być one również 
zabezpieczone w nocy podczas snu, co zapobie-
ga ewentualnemu wtargnięciu złodziei. w przy-
padku, gdy złodziej włamał się do pokoju, nic nie 
uszkadzając (łamanie drzwi, wybijanie szyb etc.), 

nie kwalifikuje się to do odszkodowania ubez-
pieczeniowego. jeżeli podczas pobytu zdarzyła 
się kradzież, zalecamy natychmiastowe powia-
domienie o kradzieży policji. należy pamiętać, 
że hotel jest często otwarty i ogólnodostępny, 
w wielu przypadkach również pokój hotelowy (np. 
ze względu na wentylację) jest niezabezpieczony 
przed ingerencją osób trzecich. dlatego sun&fun 
Holidays rekomenduje korzystanie z sejfu jako 
zabezpieczenia dla rzeczy wartościowych pod-
czas pobytu w obiekcie zakwaterowania. Biuro 
podróży nie zaleca także zabierania na waka-
cje przedmiotów o dużej wartości, które nie są 
absolutnie niezbędne do realizacji wypoczynku. 
w  przypadku, zabrania ze sobą kosztownych 
przedmiotów, biżuterii, notebooków, cennego 
wyposażenia technicznego, zaleca się umiesz-
czenie ich w hotelu w odpowiednim miejscu do 
przechowywania cennych przedmiotów, które 
zwykle ma większość hoteli. za miejsce do prze-
chowywania przedmiotów o wysokiej wartości 
zwykle nie uważa się sejfu w pokoju. 
w razie konieczności otrzymania dodatkowych 
środków pieniężnych z kraju, zalecamy korzysta-
nie z usług western Union, który specjalizuje się 
w przekazywaniu funduszy za granicę. 
należy pamiętać, że gotówka umieszczona na 
łóżku lub na stole, może być uznana przez perso-
nel hotelu za napiwek, na przykład za słanie łóżek, 
w tym względzie również zalecamy ostrożność. 

RZEcZY ZAgubIOnE W ObIEKcIE 
przed wymeldowaniem zachęcamy wszystkich, 
aby sprawdzić swoje rzeczy osobiste, a  także 
szafy, stoliki nocne, komody (ładowarki do  tele-
fonów komórkowych,  kable  do  kamer,  itd),  
łazienkę i  inne pomieszczenia. w  przypadku 
rzeczy zapomnianych Biuro podróży podejmie 
wszelkie możliwe działania w celu odszukania 
pozostawionych przedmiotów, nie może jednak 
zagwarantować ich odnalezienia. 

ODPOWIEDnI StRÓJ 
w większości obiektów wymagany jest odpo-
wiedni strój dla kobiet i mężczyzn, zwłaszcza 
przy wejściu na teren lobby hotelowego czy 
do restauracji hotelowej (np. panowie – dłu-
gie spodnie, w szczególności w trakcie kolacji). 
należy pamiętać, że większość obiektów hote-
lowych w tym katalogu wymaga przestrzegania 
tzw. dress code (w tym odpowiednie obuwie). 
nieprzestrzeganie tej zasady może spowodo-
wać nie wpuszczenie do restauracji hotelowych. 

PROgRAmY AnImAcYJnE, 
AnImAtORZY hOtELOWI 
niezależnie od animatorów zapewnianych przez 
Biuro podróży w wybranych hotelach klubowych, 
niektóre hotele organizują dla podróżnych dodat-
kowe atrakcje w  postaci swoich programów 
animacyjnych. Hotelowe programy animacyj-
ne odbywają się w językach obcych, innych niż 
język polski. obejmują one zwykle różne zajęcia 
sportowe, takie jak: siatkówka plażowa, aerobik 
w wodzie oraz rozmaite wieczorne programy 
rozrywkowe (może się to odbywać w późnych 
godzinach wieczornych często po 23:00), pokazy, 
dyskoteki dla dzieci, itp. 

PODRÓżOWAnIE ZE ZWIERZętAmI / 
ZWIERZętA 
niektóre obiekty hotelowe oferują możliwość 
zakwaterowania ze swoim zwierzakiem. wybie-
rając wakacje, przed założeniem rezerwacji, pro-
simy o sprawdzenie, czy wybrany obiekt zezwala 
na zabranie zwierzęcia. Konieczne jest, aby stoso-
wać się do zasad i przepisów dotyczących trans-
portu zwierząt (patrz rozdział transport zwierząt). 
 

WYmAgAnIA SPEcJALnE 
do umowy o udział w imprezie turystycznej moż-
na wprowadzić wymagania specjalne, o których 
podróżny powiadomił Biuro podróżny i na które 
strony wyraziły zgodę, np. pokój na parterze, na 
pierwszym piętrze, obok znajomych lub krew-
nych, którzy podróżują razem, itp. 

WYPOSAżEnIE tEchnIcZnE mIEJScA 
ZAKWAtEROWAnIA 
standardowe wyposażenie techniczne może róż-
nić się w zależności od kraju docelowego. prosi-
my koniecznie wziąć to pod uwagę w przypad-
ku awarii lub konserwacji urządzeń technicznych 
(np., klimatyzacja, ogrzewanie, windy), kiedy 
musimy liczyć się z faktem, że często naprawa 
lub konserwacja sprzętu technicznego trwa dłu-
żej, np. ze względu na dłuższy czas dostawy czę-
ści zamiennych.

WYżYWIEnIE

w przypadku zakupu noclegu z dwoma posiłka-
mi lub pełnym wyżywieniem, należy się spodzie-
wać, że o ile nie zaznaczono inaczej (np. Hotele 
all inclusive), do ceny obiadu lub kolacji napo-
je są dodatkowo płatne. napoje można dokupić 
wybierając je z menu. Każda restauracja przy-
gotowuje posiłki tak, aby spełnić oczekiwania 
wszystkich podróżnych, jednak może się zdarzyć, 
że jedzenie może nie być dokładnie dostosowane 
do osobistych upodobań każdego podróżnego. 
posiłki w formie bufetu odpowiadają kategorii 
hotelu oraz lokalnym zwyczajom. jeżeli umo-
wa o udział w imprezie turystycznej obejmuje 
większą liczbę osób zakwaterowanych w dwóch 
lub większej liczbie pokoi, to rodzaj wyżywienia 
i typ pokoju dla wszystkich uczestników jest taki 
sam. posiłki zakupione w tawernach i restaura-
cjach mogą być serwowane przez obsługę bez 
możliwości wyboru przez podróżnego, a potrawy 
mogą powtórzyć się podczas pobytu. w przy-
padku wyboru imprezy turystycznej obejmują-
cej śniadania w formie bufetu kontynentalnego, 
należy liczyć się z tym, że śniadanie kontynen-
talne to zwykle kawa lub herbata, chleb, masło 
i dżem. pamiętać należy, że „co kraj, to obyczaj”. 
odnosi się to również do nawyków żywienio-
wych w różnych krajach. prosimy pamiętać, że 
w innych krajach do gotowania używa się lokal-
nych składników, np. różnych egzotycznych przy-
praw, oliwy z oliwek lub pikantnych past. osoby 
nieprzyzwyczajone do tego rodzaju diety mogą 
odczuwać problemy żołądkowo – jelitowe, pomi-
mo dobrej jakości żywności i przy zachowaniu 
standardowych warunków sanitarnych. w takim 
przypadku najlepiej jest skontaktować się z cen-
trum alarmowym Ubezpieczyciela, które udzieli 
pomocy przy zorganizowaniu wizyty lekarskiej. 
niektóre hotele posiadają restauracje otwarte 
lub półotwarte, które mogą nie być całkowicie 
zabezpieczone przed zwierzętami, takimi jak psy, 
koty, owady latające i pełzające, ptaki itp. posiłki 
są zazwyczaj podane w formie bufetu, ale mogą 
być również serwowane do stołu. liczba posił-
ków uzależniona jest od terminu zakwaterowania 
w hotelu. możliwość skorzystania z pierwszego 
i ostatniego posiłku uzależnione jest od termi-
nu zakwaterowania i wykwaterowania zgodne-
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go z terminem realizacji usług. warunki korzysta-
nia z usług gastronomicznych w hotelu zawsze 
podlegają wewnętrznemu regulaminowi danego 
obiektu. poziom i zakres wyżywienia uzależniony 
jest od lokalnych zwyczajów i może różnić się od 
standardów europejskich. w związku z powyż-
szym  należy również pamiętać,  że ze wzglę-
dów higienicznych,  także w obiektach o wyż-
szej kategorii, często stosowana jest jednorazowa 
plastikowa zastawa stołowa. organizator nie ma 
wpływu na tego rodzaju praktyki w hotelu. należy 
pamiętać, że w szczycie sezonu, i / lub w przy-
padku pełnego obłożenia hotelu w restauracjach 
i barach hotelowych  mogą tworzyć się kolejki, 
a personel w takiej sytuacji może nie być w sta-
nie obsłużyć wszystkich gości w jednym czasie. 
to samo odnosi się do odpowiedniego przygo-
towania nakryć stołowych (sztućce, talerze itp.), 
obsługi gości przy stołach, a także stałego dbania 
o czystość w restauracjach.
niektóre hotele w swoich restauracjach stosu-
ją się do reguły zaprowadzania  gości do stolika 
(“to be seated”), w celu uniknięcia  kolejek. w tym 
przypadku,  goście wpuszczani  są kolejno do 
restauracji po przygotowaniu wolnego stolika. 
jeśli podróżny ma specjalne wymagania żywie-
niowe, konieczne jest poinformowanie o  tym 
Biuro podroży  przed podpisaniem  umowy 
o udział w imprezie turystycznej, w celu spraw-
dzenia i potwierdzenia ich dostępności z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. należy pamiętać, że 
jeśli obiekt oferuje szczególne rodzaje żywności 
(np. bezglutenowa), to ich ilość oraz różnorod-
ność może być bardzo ograniczona. w przypadku 
wczesnego wykwaterowania z hotelu (w związku 
z wczesnym wylotem), należy mieć na uwadze, 
że zwykle hotele nie zapewniają wcześniejsze-
go śniadania w tym dniu. dlatego też polecamy, 
aby odpowiednio wcześniej zasięgnąć informa-
cji u obsługi hotelowej, czy w takim przypadku 
istnieje możliwość przygotowania tzw. pakietów 
z jedzeniem. w przypadku spożywania posiłków 
w krajach z florą bakteryjna inną niż występująca 
w polsce (np. egipt), mogą wystąpić dolegliwości 
układu trawienia.

ALL IncLuSIVE 
all inclusive jest to pełne wyżywienie (śniadanie, 
obiad i kolacja), oferujące napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji (w zależności od 
oferty hotelowej) w ciągu dnia, zgodnie z godzi-
nami otwarcia poszczególnych barów i restaura-
cji. nie oznacza to jednak, że w ciągu całego dnia 
dostępne będą posiłki lub przekąski.

program all inclusive (zakres, zasięg, czas i miej-
sce) jest określony przez wewnętrzne regulacje 
hotelu. poziom wyżywienia all inclusive zależy 
także od kategorii, ceny hotelu i zwyczajów lokal-
nych, różnorodności i liczby gatunków żywno-
ści, a także od standardów w danym obszarze 
i dlatego może to wpłynąć na jakość świadczo-
nych usług. Bary i restauracje w ramach all inc-
lusive funkcjonują także poza szczytem sezonu, 
przy czym godziny ich funkcjonowania mogą 
nieznacznie różnić się od godzin określonych 
w  szczycie sezonu, o  czym podróżny zosta-
nie poinformowany przed zawarciem umowy 
o udział w imprezie turystycznej. jeśli pakiet all 
inclusive obejmuje nieograniczone lokalne napo-
je alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach od 
10.00 do 24.00, może się zdarzyć, że niekoniecz-
nie będą one dostępne w danej chwili we wszyst-
kich barach i restauracjach jednocześnie.

należy zwrócić uwagę na to, że jeśli pakiet all inc-
lusive ma zastosowanie także do barów i restau-
racji na plaży, to tylko w ograniczonym zakresie. 
na przykład w większości barów hotelowych przy 

plaży w tunezji nie jest serwowany alkohol. ze 
względu na bezpieczeństwo gości powszechne 
jest używanie w hotelach, nawet wyższej kate-
gorii, plastikowych kubków (zwłaszcza na plaży 
i przy basenie). niektóre hotele oferują napoje 
nalewane z dużych pojemników  i beczek, które są 
dostępne w wyznaczonych  miejscach. te napo-
je, zwłaszcza w miesiącach letnich, nie zawsze są 
całkowicie zimne. wszystkie usługi all inclusive 
są dostarczane w wyznaczonym czasie. minibar 
nie jest wliczony do pakietu all inclusive (o ile nie 
zaznaczono inaczej), za wszystkie napoje i żyw-
ność należy uiścić opłatę w recepcji hotelu. na 
miejscu należy zapłacić również za wszystkie 
napoje niezawarte w opcji all inclusive. należą 
do nich zazwyczaj świeże soki wyciskane z owo-
ców, importowane napoje alkoholowe, napoje 
w butelkach i puszkach. od wewnętrznej regulacji 
hotelu zależy czy używane są karty magnetyczne, 
bransoletki, czy inne środki, które mogą zidentyfi-
kować podróżnych korzystających z usługi all inc-
lusive. jeśli hotel oferuje późne śniadania, zazwy-
czaj nie są one tak urozmaicone jak standardowe 
śniadania i nie zawierają ciepłego jedzenia.
  
RÓżnE tYPY ALL IncLuSIVE 
poszczególne obiekty używają różnych nazw, aby 
opisać różne warianty all inclusive, np. light all 
inclusive (pełne wyżywienie – śniadanie, obiad 
i kolacja oraz napoje w węższym zakresie niż przy 
standardowej opcji all incusive) lub all inclusive 
24h, High class all inclusive, itp. Każda wersja all 
incusive z jej przybliżonym zakresem jest opisana 
przy danym hotelu. zawsze należy zapoznać się 
z rzeczywistą ofertą wyżywienia, która jest przed-
stawiona na miejscu podczas zakwaterowania. 

ImPORtOWAnE nAPOJE ALKOhOLOWE 
W RAmAch ALL IncLuSIVE / uLtRA ALL 
IncLuSIVE 
w  poszczególnych destynacjach (kierunkach) 
i w wybranych hotelach sformułowanie „wybra-
ne importowane napoje alkoholowe” oznacza 
napoje, które zazwyczaj nie są wyrobami zna-
nych, światowych marek a jedynie zamiennikami 
czyli produktami o smaku zbliżonym do wyrobów 
oryginalnych. 
 
REStAuRAcJA A LA cARtE 
restauracja, w której można wybrać dowolny 
posiłek z karty menu (nie w formie bufetu), zawsze 
wymagana jest wcześniejsza rezerwacja, chyba 
że zaznaczono inaczej. restauracje te cieszą się 
dużym zainteresowaniem, więc zalecamy doko-
nanie rezerwacji z wyprzedzeniem. w zależności 
od oferty hotelu, restauracje a la carte mogą być 
dostępne w ramach opcji all inclusive (najczęściej 
1 raz na pobyt) lub za dodatkową opłatą. 
 
DInE AROunD 

możliwość korzystania z  bezpłatnych usług 
w  hotelu, w  którym zakwaterowany został 
podróżny oraz usług dostępnych w  hotelach 
sąsiednich, należących do kompleksu. w szcze-
gólności dotyczy to korzystania z  restauracji 
głównych, barów, restauracji a la carte (wszystko 
zależy od oferty hotelowej). aby skorzystać z nie-

których restauracji wymagana jest wcześniejsza 
rezerwacja. taka oferta jest atrakcyjna szczególnie 
dla podróżnych, którzy nie lubią spędzać czasu 
w jednym miejscu i chętnie skorzystają z okazji, 
aby odwiedzić i spróbować czegoś innego niż to, 
co oferuje ich wybrany hotel. 

WYżYWIEnIE I WODA 
w krajach południowych woda z kranu jest nie-
zdatna do picia, nawet po przegotowaniu. zaleca-
ne jest spożywanie wody butelkowanej dostępnej 
w lokalnych sklepach lub w hotelu. nie zaleca się 
również spożywania surowych warzyw i owo-
ców. należy uważać na produkty takie jak lód 
do napojów czy lody (wiąże się to z krótkotrwa-
łymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, 
a  tym samym problemami z dopływem wody 
oraz przechowywaniem produktów w  niskiej 
temperaturze). w niektórych krajach używana 
jest woda odsolona, która pomimo złego smaku 
jest zdrowa.

PODRÓżOWAnIE Z DZIEĆmI 
DROgA nA WAKAcJE 

podróż samolotem z  małymi dziećmi to ide-
alna propozycja dla rodzin z uwagi na szybkie 
i komfortowe warunki. na lotniskach są przeważ-
nie dostępne pokoje przeznaczone dla matek 
z dziećmi, wyposażone w stół do przewijania. 
składany wózek można oddać przy odprawie 
do luku bagażowego (w tym przypadku zaleca 
się posiadać odpowiednie opakowanie chronią-
ce wózek podczas samego transportu). przewóz 
wózka jest bezpłatny i nie wlicza się do wagi baga-
żu. Udany urlop z rodziną zależy od wyboru hote-
lu. dobrze jest sprawdzić jakie udogodnienia dla 
dzieci są oferowane w danym hotelu: basen dla 
dzieci, plac zabaw, mini klub, itp., co może zna-
cząco wpłynąć na komfort wypoczynku. prośbę 
o łóżeczko dla niemowlaka należy zgłosić przy 
rezerwacji wycieczki. Łóżeczka są dostępne bez-
płatnie lub odpłatnie w zależności od hotelu. po 
przybyciu do miejsca zakwaterowania należy się 
skontaktować z rezydentem lub przedstawicielem 
hotelu w recepcji. 
Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość łóże-
czek może się zdarzyć, że będzie ono niedostęp-
ne w przypadku dużej liczby zainteresowanych.

PRAKtYcZnE RADY I ZALEcEnIA 
•	sprawdź warunki wjazdu do wybranego kraju 

– ważność i długość ważności dokumentów 
tożsamości wymaganą przez kraj docelowy 
(także dzieci);  

•	podczas startu i lądowania samolotu podawaj 
dzieciom napoje, aby uniknąć ewentualnego 
bólu ucha spowodowanego zmianą ciśnienia;

•	pilnuj by twoje dzieci spożywały wystarczającą 
ilość płynów; 

•	pamiętaj o zabraniu kremów z wysokim filtrem 
dla dzieci, balsamów po opalaniu i ewentualnie 
środka z pantenolem na oparzenia słoneczne;  

•	pamiętaj o plastrach na skaleczenia, środkach 
przeciwbólowych i przeciwgorączkowych; 

•	weź odpowiednie ubrania, czapki, okulary;
•	zabierz ulubione maskotki i  zabawki twoich 

dzieci. 
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cEnY ZA DZIEcI 
Dzieci poniżej 2 lat – infanty (w dniu powrotu 
nie mogą mieć ukończonych 2 lat) zazwyczaj 
płacą wyłącznie opłatę stałą, która zmienia się 
w zależności od kierunku wyjazdu oraz rodza-
ju ubezpieczenia, chyba, że w wybranej ofercie 
podano inaczej. dzieciom infantom nie przysłu-
guje oddzielne miejsce w samolocie, podczas 
transferów z  lotniska do miejsca wypoczynku 
i z powrotem, tak jak nie przysługuje im łóżko 
czy łóżeczko dziecięce. 
niektóre obiekty wypoczynkowe pozwalają na 
zakwaterowanie w jednym pokoju maksymalnie 1 
dziecka poniżej 2 lat (w wyjątkowych przypadkach 
dzieci do 2 lat nie są akceptowane ze względu na 
maksymalne obłożenie pokoju). 
Dzieci powyżej 2 lat – wszystkie ceny za dzieci 
obowiązują dzieci, które ukończyły 2 lata, a nie 
ukończyły wieku określonego w cenniku. zniżki 
dla dzieci obowiązują wyłącznie, gdy są zakwa-
terowane w pokoju z określoną minimalną ilością 
osób dorosłych. jeśli w danej ofercie jest infor-
macja o darmowym dziecku lub innej specjalnej 
ofercie dla dzieci, to dotyczy to tylko pierwszego 
dziecka. Kolejne dzieci płacą zgodnie z cennikiem 
w zależności od wieku i kierunku wyjazdu, o ile 
nie zaznaczono inaczej. 

uSŁugI DODAtKOWE 
WYcIEcZKI FAKuLtAtYWnE 

w trakcie pobytu na wakacjach będą państwo 
mieli możliwość uczestniczyć w wycieczkach 
fakultatywnych organizowanych przez nasze 
Biuro podróży z opieką polskojęzycznego pilo-
ta. wybrane wycieczki można zakupić przed 
wylotem, jako usługę dodatkową, która zostanie 
zawarta w umowie o udział w imprezie turystycz-
nej (płatność w walucie polskiej pln) lub po przy-
byciu do wybranego miejsca u przedstawiciela 
sun&fun Holidays (w obcej walucie). 
w przypadku nie zebrania minimalnej grupy na 
wyjazd z pilotem polskojęzycznym (o  ile jego 
udział był przy wycieczce zaznaczony), bądź 
z powodu odwołania wycieczki mają państwo 
możliwość rezygnacji i zostanie państwu zapro-
ponowany udział w tej samej wycieczce z pilo-
tem anglojęzycznym lub niemieckojęzycznym 
lub rosyjskojęzycznym, bądź też zmiana na inną 
dostępną, satysfakcjonującą państwa ofertę 
(w zależności od ceny otrzymają państwo zwrot 
lub dopłacą do nowo wybranej opcji). w przy-
padku anulacji wycieczki zakupionej w miejscu 
wypoczynku zwrot następuje na miejscu. jeśli 
wycieczka została zakupiona w  polsce środ-
ki finansowe zostaną zwrócone po powrocie 
do kraju po przedłożeniu niewykorzystanych 
voucherów na wycieczki. 
aktualna lista wycieczek i ich cen dostępna jest 
u przedstawiciela sun&fun Holidays w miejscu 
wypoczynku. ceny za wycieczki oparte są na ofi-
cjalnych cenach naszych kontrahentów w bieżą-
cym roku. ceny mogą ulegać zmianie w trakcie 
sezonu, wycieczki mogą być sprzedawane na 
miejscu również po obniżonych cenach. niektó-
re wycieczki fakultatywne mogą być oferowane 
państwu bezpłatnie (nie dotyczy to zakupu wyjaz-
dów w tzw. ofercie “last minute”, czyli w ostat-

niej chwili, chyba że zaznaczono inaczej), któ-
rą to informację otrzymają państwo od naszego 
przedstawiciela na miejscu. wycieczki te nie mogą 
być wcześniej wybrane i nie muszą znajdować 
się w ofercie wycieczek zawartej w naszym kata-
logu. w przypadku zakupu i udziału w wyciecz-
ce fakultatywnej/wycieczkach fakultatywnych 
nie przysługuje zwrot za świadczenia hotelo-
we, które w tym czasie nie zostały wykorzysta-
ne (np. zamiana posiłków na suchy prowiant itp). 
nie wszystkie wycieczki fakultatywne odbywają 
się z polskojęzycznym pilotem/przewodnikiem. 
w przypadku wystąpienia problemów zdrowot-
nych zalecamy natychmiastowy kontakt z przed-
stawicielem sun&fun Holidays w miejscu wypo-
czynku w celu minimalizacji opłat za anulację 
rezerwacji wycieczki
sun&fun Holidays informuje również, że z niektó-
rych miejsc wakacyjnego wypoczynku oferowa-
ne są wyjazdy do krajów ościennych, do których 
wjazd jest możliwy wyłącznie zgodnie z obowią-
zującymi przepisami tego państwa – wymagany 
dokument tożsamości i wymagana długość waż-
ności paszportu może się różnić od kraju, w któ-
rym zaplanowali państwo wypoczynek. jeśli chcą 
państwo skorzystać z zagranicznych wycieczek 
fakultatywnych, prosimy o zapoznanie się z prze-
pisami danego kraju. sun&fun Holidays zastrze-
ga sobie prawo do zmiany zawartych w katalogu 
wycieczek i ich programów. 
planowanie wycieczek fakultatywnych – sun&fun 
Holidays rekomenduje aby nie planować długich 
wycieczek fakultatywnych lub nurkowania na 
jeden dzień przed wylotem do polski lub w dniu 
wylotu ze względu na możliwość zmiany godzin 
lotu, na którą Biuro podróży zazwyczaj nie ma 
wpływu.

WYnAJEm SAmOchODu 
we wszystkich miejscowościach oferujemy moż-
liwość wypożyczenia samochodu lub motocykla. 
aby uzyskać więcej informacji na temat wynajmu 
należy zasięgnąć informacji u naszego rezydenta 
w miejscu wypoczynku. w niektórych miejsco-
wościach za wynajem środka transportu wyma-
gane jest uiszczenie zwrotnej kaucji.

InnE 
PRZYKŁADOWE ZDJęcIA 
zdjęcia w katalogu oraz w opisach miejsc i wycie-
czek mają charakter ilustracyjny. mogą występo-
wać nieznaczne i mało znaczące różnice pomię-
dzy zdjęciami a stanem rzeczywistym. 

WYKRESY tEmPERAtuR 
w naszym katalogu przy każdej destynacji znaj-
dziecie państwo informacje dotyczące średnich 
temperatur. dane te są przybliżone i podane są 
w celach informacyjnych. sun&fun Holidays nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne róż-
nice temperatur, które mogą wystąpić podczas 
wakacji. 
 
WI-FI, IntERnEt 
niektóre hotele oferują bezprzewodowy dostęp 
do internetu (np. wi-fi). sun&fun Holidays i inni 
dostawcy usług nie dają żadnej gwarancji, że wi-
-fi będzie działało nieprzerwanie i prawidłowo. 
nie gwarantują dostępności bezprzewodowego 
dostępu do internetu w dowolnym miejscu na 
terenie hotelu oraz nie gwarantują bezpieczeń-
stwa w przesyłaniu danych, zwłaszcza ewentu-
alnego przenoszenia wirusów, robaków kom-
puterowych, koni trojańskich, szkodliwego 
oprogramowania i  innych rzeczy, które mogą 
być szkodliwe dla technologii/urządzeń (zwa-
nych dalej “t / U”) używanych przez podróżne-
go do połączenia się z internetem za pośred-

nictwem wi-fi. 
 sun&fun Holidays lub usługodawcy nie gwaran-
tują zgodności standardu wi-fi z t/U. sun&fun 
Holidays i dostawcy usług nie dają żadnej gwa-
rancji na zawartość stron lub poprawność ich 
wyświetlania. Hotelowe wi-fi nie jest przezna-
czone do użytku profesjonalnego i może w każ-
dej chwili zostać ograniczone lub zakończone. 
podróżny przyjmuje do wiadomości i akceptuje 
ryzyko związane z dostępem do internetu przez 
wi-fi. prosimy pamiętać, że usługa ta może być 
odpłatna. 
 
ZAKuP uPOmInKÓW 
 w przypadku zakupu prezentów lub pamiątek 
za granicą Biuro podróży nie ponosi odpowie-
dzialności za szkody spowodowane w związku 
ze słabą jakością produktu. Kupując złoto lub 
inną biżuterię, należy pamiętać, że mogą być 
one niskiej jakości. towary kupowane od ulicz-
nych sprzedawców mogą być podróbkami. Biuro 
podróży nie ponosi odpowiedzialności za płyty 
cd / dVd zakupione od sprzedawców detalicz-
nych lub w hotelu podczas wakacji. 
należy również pamiętać, że każdy kraj ma swoje 
własne przepisy i regulacje, zgodnie z którymi nie 
mogą być eksportowane np. korale, różne ska-
mieniałości, skały, kwiaty, nasiona i tym podob-
ne. podróżny zobowiązany jest do zapoznania się 
z przepisami dotyczącymi wywozu i przywozu do 
polski określonych towarów.

mORZE, PLAżA, PRZYRODA 

ze względu na odpływ i cofanie się morza, może 
się zdarzyć, że głębsza woda będzie znacznie 
dalej niż zwykle. w  obszarach przybrzeżnych 
należy liczyć się z możliwością (nawet nadmier-
ną) występowania glonów morskich, traw i innych 
części środowiska morskiego, zarówno w morzu, 
jak i na plaży. Kontrolowanie ich nie leży w mocy 
Biura podróży i obiektów hotelowych. przeciw-
nie, należy podkreślić, że plaże hotelowe traktuje 
się jak normalny obszar naturalny, w szczegól-
ności w zakresie ochrony środowiska, co często 
oznacza, że wodorosty muszą pozostać na plaży, 
dopóki morze samo ich nie zmyje. wiele plaż jest 
publicznych, więc za ich czyszczenie odpowie-
dzialne są władze wioski lub miasta. jednocześnie 
plaże są w większości regionów łatwo dostępne 
dla mieszkańców, turystów z  innych obiektów 
i sprzedawców pamiątek. należy zatem liczyć 
się z ewentualnym hałasem, który mimo starań 
ze strony hotelu, może być nie do uniknięcia. 
ponadto często na plażach sprzedawane są przez 
miejscową ludność dodatkowe atrakcje, jak np. 
przejażdżki na koniach i wielbłądach. zwierzęta 
te są w związku z tym często obecne na plażach 
i trzeba liczyć się z konsekwencjami związanymi 
z ich procesami metabolicznymi. 
w związku z ciągłym przepływem ludzi na plaży 
oraz spożywaniem przez nich posiłków i napo-
jów, zdarza się, że mimo wszelkich starań dołożo-
nych ze strony personelu hotelu, utrzymanie pla-
ży w czystości przez cały dzień jest niemożliwe. 
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ODLEgŁOśĆ ObIEKtÓW ZAKWAtEROWAnIA 
OD PLAżY 
informacja o  odległości hotelu od plaży jest 
orientacyjna i  mierzona w  linii prostej. może 
się zdarzyć, że spacer do plaży będzie dłuższy. 
szczególnie w przypadku dużych kompleksów 
hotelowych – odległość od plaży może dotyczyć 
całego kompleksu, a nie budynku hotelowego. 

DnO mORSKIE 
 należy pamiętać, że Biuro podróży opisuje plażę, 
nie zejście i podłoże morskie, które nie zawsze 
jest takie samo, jak podłoże na plaży. 

bŁęKItnA FLAgA (bLuE FLAg)

w naszej ofercie znajduje się wiele hoteli, któ-
re mogą pochwalić się plażą z certyfikatem tzw. 
“Błękitnej flagi”. Błękitna flaga (Blue flag) jest 
prestiżowym wyróżnieniem środowiskowym 
przyznawanym plażom i portom spełniającym 
określone normy. fundacja na rzecz edukacji 
ekologicznej (fee) corocznie kontroluje tysiące 
plaż. oceniana jest przede wszystkim czystość 
i schludność plaży, czystość morza i jego naj-
bliższe otoczenie. pozostałe kryteria to rodzaj 
recyklingu odpadów z plaży, jak również jakość 
świadczonych usług (np. obecność ratowników, 
udzielanie informacji turystycznej itp.). więcej 
informacji na www.blueflag.org. 

OWADY I LOKALnA FAunA 
w nadmorskich kurortach, gdzie dominuje wil-
gotne powietrze i dużo zieleni, mogą występo-
wać latające i pełzające owady, płazy i gady, które 
stanowią naturalny element środowiska przyrod-
niczego w regionach przybrzeżnych. 
można się ich spodziewać nie tylko na zewnątrz, 
ale także w pokojach hotelowych i wspólnych 
obszarach, w tym również restauracjach. mimo 
usilnych starań hotelarzy i władz lokalnych, nie-
stety nie jest możliwe, aby zapobiec przedostawa-
niu się takich zwierząt do przestrzeni hotelowej, 
w szczególności w odniesieniu do normalnego 
użytkowania hotelu i pokoi hotelowych (tj. otwar-
cie drzwi i okien, przynoszenie jedzenia i picia do 
pomieszczeń itp.). jest to charakterystyczne dla 
egzotycznych krajów południowych, dlatego każ-
dy przy wyborze miejsc nadmorskich powinien 
wziąć to pod uwagę. zalecamy zabrać ze sobą 
preparat odstraszający owady lub elektryczny 
odstraszacz z wymiennymi wkładami, które moż-
na oczywiście również zakupić na miejscu. nie 
zaleca się pozostawiania w pokojach otwartych 
produktów spożywczych. należy także pamiętać, 
że w morzu mogą wystąpić zwierzęta morskie, 
takie jak np. jeżowce i meduzy. 

hAŁAS 
podczas ciepłych wieczorów i  nocy w  więk-
szych kurortach działają tętniące życiem kluby 
nocne, które mogą powodować hałas. pamię-
tajcie państwo, że jeśli zdecydujecie się na pobyt 
w ośrodku wypoczynkowym położonym w pobli-
żu nadmorskiej promenady, zwłaszcza w sezonie 
lub podczas lokalnych świąt, może występować 
intensywny hałas, którego nie jesteśmy w stanie 

kontrolować. samochody oraz motocykle nie 
są objęte żadnymi rygorystycznymi przepisami. 
w  niektórych hotelach programy animacyjne 
kończą się w późnych godzinach nocnych. nie 
mamy również wpływu na hałasy z sąsiednich 
hoteli. turystyka znajduje się w fazie rozwoju, 
a w związku z tym, wciąż rozpoczyna się nowe 
budowy, a nasze Biuro podróży nie może temu 
zapobiec. może się zdarzyć, że po otrzymaniu 
pozwolenia na budowę władze lokalne rozpo-
czynają ją z dnia na dzień, czy też wznawiają pra-
ce budowlane po dłuższej przerwie, niezależnie 
od tego czy jest to szczyt sezonu turystycznego. 
działania te mogą okazać się uciążliwe. dlatego 
też należy mieć na uwadze, że nie zawsze doko-
nując rezerwacji Biuro podróży będzie posiadało 
najnowsze raporty o aktywnościach budowla-
nych. również konstrukcja hotelu może powo-
dować przepuszczalność dźwięku pomiędzy 
pomieszczeniami. czasami klimatyzator znajdu-
jący się w pokoju lub na balkonie powodować 
będzie hałas, a także inne jednostki i pozosta-
łe pomieszczenia z urządzeniami technicznymi. 
należy także pamiętać, że szczególnie w sezo-
nie, może wystąpić hałas powodowany przez 
transport lotniczy. zwłaszcza wyspy i półwyspy 
są niewielkie i ośrodki turystyczne znajdujące się 
na nich często są rozmieszczone w bliskiej odle-
głości od lotniska. 
 
SZcZEPIEnIA 

w przypadku większości miejsc, które oferuje-
my w naszym katalogu szczepienia nie są obo-
wiązkowe. wyjątkiem jest szczepienie przeciwko 
żółtej gorączce (febrze), które w poszczególnych 
krajach jest obowiązkowe. zaleca się, aby zawsze 
skonsultować się przed wyjazdem z  lekarzem 
medycyny podróży w celu weryfikacji zasadno-
ści szczepień oraz zasięgnąć informacji na stronie 
internetowej ministerstwa spraw zagranicznych 
www.msz.gov.pl.

RELIgIA I LOKALnE PRAKtYKI 
w krajach południowych powszechna jest tzw. 
siesta, która ma miejsce w czasie najwyższych 
temperatur w  ciągu dnia. zwykle odbywa się 
ona między godzinami 13.00 a 15.00 i podczas 
jej trwania nie pracuje się, tylko odpoczywa. 
w większości ośrodków turystycznych siesta jest 
ograniczona, a duża liczba sklepów jest otwar-
ta. najlepiej dostosować się do lokalnej tradycji 
relaksując się podczas siesty i ciesząc się przyjem-
nymi, ciepłymi wieczorami spędzonymi w lokal-
nych restauracjach oraz barach wraz z okoliczny-
mi mieszkańcami. możliwe, że podczas państwa 
wakacji odbywać się będą niektóre z dni świątecz-
nych lub inne podobne uroczystości oraz praktyki 
religijne. stwarza to możliwość bycia świadkiem 
ciekawych tradycji ludowych, czy innych uroczy-
stości związanych z pobytem wakacyjnym. 
 
RAmADAn 
muzułmański prorok, mahomed w 624 roku usta-
nowił święty miesiąc ramadan, aby uczcić prze-
kazanie kilku pierwszych wersów przyszłej świętej 
księgi islamu – Koranu.

od tego czasu, co dziewiąty miesiąc kalendarza 
muzułmańskiego odbywa się post, którego zgod-
nie przestrzegają muzułmanie na całym świecie, 
zarówno mężczyźni jak i kobiety, a także dzieci od 
dziesiątego roku życia (istnieją wyjątki dla osób 
chorych i kobiet w ciąży).
post oznacza dla wierzących rezygnację z nastę-
pujących korzyści: żywności, napojów, aktów 
seksualnych oraz nałogów, takich jak papierosy, 
alkohol itp. i trwa od wschodu do zachodu słoń-
ca. w ciągu dnia postnego muzułmanie modlą 
się kilka razy, a po zachodzie słońca spotykają się 
na wspólną uroczystą kolację i ponowną modli-
twę. muzułmanie używają kalendarza księżyco-
wego, dlatego też ramadan wypada około 10ciu 
do 11tu dni wcześniej niż w poprzednim roku. 
jest to zawsze zależne od nowiu, który wyzna-
cza początek nowego miesiąca. ramadan nie 
tylko oznacza wyrzeczenia, a wręcz przeciwnie, 
post zbliża muzułmanów do Boga i wszystkich 
wierzących na całym świecie, zapewniając sku-
teczność modlitwy i duchową wrażliwość. post 
pomaga również wierzącym wczuć się w dozna-
nia ludzi, którzy cierpią z powodu głodu i zachęca 
ich do ofiarności oraz miłości. jest to czas, aby 
“oczyścić” się z ziemskich pragnień i grzesznych 
myśli. ramadan jest bardzo szlachetnym świętem 
i corocznym elementem życia muzułmanów. jest 
to święto splecione z pięknego śpiewu, modlitwy 
i uczty duchowej czystości. dla niektórych tury-
stów podróżujących do krajów muzułmańskich 
w czasie ramadanu może to być bardzo cieka-
we doświadczenie, będące przejawem wzniosłej 
kultury i tradycji muzułmańskiej. niektórzy turyści 
przebywający na wakacjach podczas ramadanu 
dostrzegają go jedynie marginalnie, a niektórzy 
w ogóle jeśli wybiorą się państwo na wakacje 
w okresie ramadanu, muszą się państwo liczyć 
z pewnymi ograniczeniami w zakresie i szybkości 
obsługi. potrzebna będzie jeszcze większa cierpli-
wość i wyrozumiałość z państwa strony. w 2022 
roku ramadan rozpoczynie się 02.04, a zakończy 
się w dniu 1.05. 

cEnA WYcIEcZKI 
sun&fun Holidays zawsze podaje ostateczną cenę 
imprezy turystycznej. cena obejmuje wyłącznie 
usługi wymienione w opisie konkretnej imprezy 
turystycznej oraz takie, przy których wyraźnie nie 
zastrzeżono, że są dodatkowo płatne. w związku 
z powyższym, jeżeli usługa, z której podróżny 
chce skorzystać nie jest wskazana w opisie kon-
kretnej imprezy turystycznej lub jest wskazana, ale 
z adnotacją o dodatkowej odpłatności, oznacza 
to, że w przypadku skorzystania z wyżej wymie-
nionej usługi, podróżny może zostać zobowiąza-
ny do poniesienia dodatkowych opłat lub kosztów 
odpowiadających tej usłudze. 
 
cEnA KOŃcOWA ZAWIERA (o ile przy konkretnej 
wycieczce nie zaznaczono inaczej): 
•	Bilet lotniczy tam i z powrotem  
•	transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania 

i z powrotem  
•	zakwaterowanie w hotelu wg oferty  
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•	wyżywienie wg oferty  
•	opiekę polskojęzycznego rezydenta  
•	podstawowy wariant ubezpieczenia ergo 

Ubezpieczenia podróży  
•	składkę do turystycznego funduszu gwaran-

cyjnego wynikającą z obowiązujących przepi-
sów 

•	opłaty obowiązkowe (lotniskowe i  podat-
ki, w tym bezpieczeństwa usług naziemnych 
i opłatę paliwową) 

cEnA KOŃcOWA nIE ZAWIERA:
•	zalecanego ubezpieczenia podróżnego (o ile 

przy konkretnej ofercie nie zaznaczono inaczej)  
•	opłat wizowych  
•	podatków mieszkalnych, opłat klimatycznych 

i  innych podobnych opłat i podatków, jeżeli 
obowiązują one w wybranym miejscu 

•	opcjonalnych dodatkowych opłat lub raba-
tów (np. opłaty za pokój z widokiem na morze, 
wycieczki fakultatywne, wynajem samocho-
dów, rabaty dla stałych podróżnych, zniżki dla 
seniorów, itd.).  

•	cenę rozszerzonego ubezpieczenia podróżne-
go (w tym zniżki dla dzieci i obowiązujące limity) 
oraz informacje o wizach prosimy sprawdzić na 
www.sunfun.pl. ostateczna cena nie obejmuje 
również np. możliwego podatku wyjazdowego 
płatnego w miejscu zakwaterowania. 

cena wycieczki jest określona przez liczbę nocy 
spędzonych w wybranym obiekcie. noce ozna-
czają zapewnienie noclegów między godz. 14.00 
dnia pierwszego a godz. 10.00 ostatniego dnia 
pobytu, nawet jeśli noc nie została wykorzysta-
na w całości.

FIRSt cALL / mEgA FIRSt cALL 
(pierwszy dzwonek) jest to specjalna oferta 
pakietu podróżnego z wieloma zaletami, zwa-

na także ofertą “w pierwszej chwili”. 
LASt mInutE / mEgA LASt mInutE 
(w  ostatniej chwili) jest to oferta wyciecz-
ki w specjalnie obniżonej cenie. zwana także 
ofertą “z ostatniej chwili”. taka oferta jest two-
rzona w krótkim czasie przed terminem wylotu/
wyjazdu i przedstawiana w formie drukowanej 
lub w internecie. 

ZDROWIE I OPIEKA  
mEDYcZnA 

podczas przygotowywania i pakowania rzeczy 
niezbędnych na wakacje, prosimy nie zapomnieć 
zwłaszcza o ochronie głowy (czapka, kapelusz), 
okularach przeciwsłonecznych i kremach prze-
ciwsłonecznych z filtrem UV. należy unikać dłu-
giego i bezpośredniego przebywania na słońcu, 
zwłaszcza w porze lunchu i przestrzegać zaleceń 
dotyczących nawadniania organizmu. do udzia-
łu w imprezie turystycznej i korzystania z usług 
turystycznych w ramach imprezy turystycznej 
wystarczy ogólnie dobry stan zdrowia. jeżeli 
do udziału w konkretnej imprezie turystycznej 
konieczne jest spełnienie określonych wyma-

gań zdrowotnych – informacje o tym zostaną 
zamieszczone w umowie o udział w imprezie 
turystycznej. już przy wyborze oferty, dla swo-
jej wygody,  należy zwrócić  uwagę  czy  hotel  
jest  wyposażony  np. w  klimatyzację, windę  lub  
posiada  możliwość  zakwaterowania na parte-
rze. obsługa w Biurze podróży chętnie pomo-
że w wyborze odpowiedniego obiektu. system 
opieki zdrowotnej w krajach docelowych opie-
ra się na sieci publicznych i prywatnych placó-
wek służby zdrowia. w razie potrzeby, zaleca się 
korzystanie z usług szpitali prywatnych i chociaż 
są znacznie droższe, opieka i usługi są w nich 
na znacznie wyższym poziomie niż w placów-
kach państwowych. obsługa pacjentów w pry-
watnych klinikach jest lepiej zorganizowana, jak 
również opieka pooperacyjna jest na znacznie 
wyższym poziomie niż w państwowych placów-
kach medycznych. 
w   przypadku   konieczności zapewnienia   opie-
ki   medycznej należy skontaktować się z ubez-
pieczycielem ergo Ubezpieczenia podróży 
– którego dane kontaktowe można znaleźć 
w dokumentach podróżnych lub skontaktować 
się z naszym rezydentem w miejscu realizacji 
imprezy turystycznej. jeżeli występują szcze-
gólne uwarunkowania ze względu na charak-
ter stanu zdrowia podróżnego (dotyczy rów-
nież kobiet w ciąży), zwłaszcza w odniesieniu do 
warunków przewozu linii lotniczych, podróżny 
jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed zawar-
ciem umowy o udział w imprezie turystycznej 
w celu wcześniejszego przekazania informacji 
przewoźnikowi lotniczemu. podróżny powinien 
posiadać zaświadczenie od lekarza, że jest w sta-
nie / może latać. dla osób, których stan zdrowia 
tego wymaga możliwe jest zapewnienie eskorty. 

UBEZPiECZEniE
w sun&fun Holidays zawsze dostajesz coś eks-
tra! cena za każdą wycieczkę zakupioną u nas 
(niezależnie od kierunku) zawiera podstawo-
we ubezpieczenie podróżne i kosztów lecze-
nia ergo Ubezpieczenia podróży, chyba że 
w danej umowie wyraźnie zaznaczono inaczej. 
 
ponadto w celu zapewnienia komfortowego 
wypoczynku, we współpracy z ergo Ubez-
pieczenia podróży przygotowaliśmy eksklu-
zywne dodatkowe pakiety ubezpieczeń maX 
i super maX. 
 w zależności od wybranego wariantu, ubez-
pieczenie obejmuje: 
	•	Koszty	leczenia,	transportu	
	•		Następstwa	nieszczęśliwych	wypadków		–	

trwały uszczerbek na zdrowiu  – śmierć  
•		Ubezpieczenie	bagażu		–	w tym	opóźnienie	

dostarczenia bagażu  
•	Koszty	ratownictwa		
•	Assistance	(podstawowe	lub	rozszerzone).	
 
szczegółowe informacje o zakresie ubezpie-
czenia, w tym sumach ubezpieczenia, znajdu-
ją się w katalogu oraz na stronie internetowej 
sunfun.pl. 

 

zakres ubezpieczenia w dodatkowych warian-
tach max oraz super max (świat) może zostać 
rozszerzony o następstwa chorób przewlekłych 
(w ramach sumy ubezpieczenia kosztów lecze-
nia) oraz następstwa uprawiania sportów wyso-
kiego ryzyka (w ramach sumy ubezpieczenia 
kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych 
wypadków). dodatkowo istnieje możliwość 
wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji z podróży. aby uzyskać więcej informacji na 
temat ubezpieczeń turystycznych maX i super 
maX, ich zakres oraz wysokość odszkodowań 
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
www.sunfun.pl oraz zapoznania się ogólnymi 
warunkami ergo Ubezpieczenia podróży.

w przypadKacH wymagajĄcycH pomo-
cy za granicĄ prosimy o KontaKt z cen-
trUm alarmowym czynnym 24h tel.: + 48 
58 309 11 00 (prosimy o podanie następują-
cych informacji: nazwisko i numer kontakto-
wy osoby zgłaszającej szkodę, nazwisko i imię 
poszkodowanego, numer polisy/rezerwacji, 
opis zdarzenia). 
 

w przypadku leczenia ambulatoryjnego Ubez-
pieczony zobowiązany jest każdorazowo 
pokryć na miejscu jego koszty do wysokości 100 
eUr lub równowartość tej kwoty, która to kwo-
ta po uwzględnieniu udziału własnego zosta-
nie zwrócona Ubezpieczonemu po powrocie 
do kraju. zgodnie § 35 ust. 4 owU podróży dla 
Klientów organizatorów turystyki nr 10.22.003, 
Ubezpieczony ponosi udział własny w wyso-
kości 25 eUr od osoby w przypadku leczenia 
ambulatoryjnego. 
 
po powrocie do kraju szkodę można zgłosić 
pod adresem: 
ergo reiseversicherung ag z siedzibą w mona-
chium działająca przez oddział w polsce (ergo 
Ubezpieczenia podróży), al. grunwaldzka 413, 
80-309 gdańsk. 
formularze zgłoszenia szkody do pobrania na 
stronie www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

uwaga: treść „Informatora ogólnego” – stan na wrzesień 2022. Aktualny na www.sunfun.pl 

informator ogólny



Odkryj zieloną, 
 grecką wyspę 

SamOS!

Wyloty z 

Warszawy
Katowic  



ExOtiKa
2021/22

www.sunfun.pl   801 080 039 

WitajciE W ŚWiEciE  
Sun & Fun hOlidayS

cudOWnE 
WaKacjE!




