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 www.sunfun.pl 
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rezerwUj teraz 
to się opłaca!

  polskie aNimacje • wycieczki gratis! • Niska zaLiczka
    duży wybór hoteli •  gwaraNcja niezmienności ceny 
zmiany w rezerwacji gratis! • specjalne zNiżki dLa dzieci 

aktualne szczegóły promocji sprawdź na www.sunfun.pl
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rezerwUj wcześNiej 
to się opłaca!

  polskie aNimacje • wycieczki gratis! • Niska zaLiczka
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unikalna aplikacja mobilna na twój telefon, 
zeskanuj tylko kod Qr:

pobierz bezpłatnie!

bądź z nami w kontakcie
przez cały swój pobyt!

bezpośrednie połączenie on-line 
z twoim ubezpieczycielem

wszystko co ważne  
w twoim telefonie

podróżuj z aplikacją mobilną

informacje  
o lotach

Zakwaterowanie  
i serwis w twoim hotelu

Słownik wyrażeń  
i wyrazów

rezerwacja wycieczek 
fakultatywnych

dokumenty
podróży

jesteśmy 
dostępni

24/7

twój oSobiSty aSyStent

  



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

Powered by

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

 Przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed urlopem dociera do nas myśl, 
że warto byłoby go spędzić w wyjątkowy sposób, tak żeby naprawdę wypocząć. Podejmujemy więc 
szybką decyzję, w pośpiechu załatwiamy formalności i w równie szybkim tempie pakujemy waliz-
ki. Często dopiero po kilku dniach udaje nam się zwolnić. I znowu, jak co roku, nie możemy uwierzyć,
że nasz urlop już się kończy. Dlatego warto pomyśleć o wypoczynku znacznie wcześniej i nie  
zostawiać planów urlopowych na ostatnią chwilę. Już teraz zacznijmy cieszyć się wakacjami. To wielka  
przyjemność planować ekscytującą podróż, bo przecież już sama myśl o atrakcjach, jakie nas czekają,  
wprawia każdego z nas w doskonały nastrój. Z przyjemnością pomożemy Państwu zaplanować i zrealizować  
Wasze wakacyjne projekty tak, aby przedłużyć czas relaksu i cieszyć się wakacjami już teraz. 
 
  Do kolejnego sezonu przygotowaliśmy się bardzo starannie.  Wiemy, że wybór jest  
trudny a możliwości wiele. Duże rodzinne hotele z bogatą infrastrukturą i animacjami, ekskluzywne 
obiekty proponujące urlop w wielkim stylu, imprezowe kurorty z ekstrawaganckimi klubami czy ciche 
miejsca na aktywny relaks. Znajdziecie Państwo u nas ofertę, która zaspokoi potrzeby każdego z Was.  
Tegoroczna propozycja to dobrze znane i  lubiane przez polskich Klientów hotele w popularnych  
kurortach Albanii, Bułgarii, Turcji, Grecji, Egiptu i Tunezji. 
Największym hitem lata 2019 pozostaje malownicza i tajemnicza Djerba. 
  
 Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych najmłodszych Klientów i ich rodziców, jak co roku 
zapraszamy do hoteli klubowych Orange Family Club. Nasi doskonale wyszkoleni polskojęzyczni 
animatorzy zadbają o każdy dzień Państwa rodzinnego urlopu.

 Podróże kształcą, podróże też zbliżają. Także Klientów z nami – pracownikami Sun&Fun 
Holidays. Wielu z Was jest naszymi przyjaciółmi. A dla przyjaciół szykuje się najlepsze prezenty. 
Takim jest nasz katalog LATO 2019.

Zapraszamy do lektury!

Sun&Fun Holidays 

Zapraszamy

w słoneczną podróż
Zapraszamy w słoneczną podróż

z Sun & Fun Holidays
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Jak dolecisz? 4–5
Lista hoteli 6-9
Wakacje on-line 10
Ikony w katalogu 11
First Call - zniżki 12-15
Voucher  16
 Wyjazdy grupowe 17 
Hotele klubowe z polskimi 
animacjami 18-23
Ubezpieczenie  
w podróży ERV 24-25
Albania  26–37
Bułgaria - Słoneczny Brzeg 42–63
Bułgaria - Złote Piaski 64–83
Grecja - Kreta 88–101
Grecja - Zakynthos 102–109
Egipt - Hurghada 116–139
Egipt - Sharm El Sheikh 140–155
Egipt - Marsa Alam 156–171
Tunezja kontynentalna 176–203
Tunezja - Djerba 204–219
Turcja 220–245
Szczegóły First Call  246–247
Informator Ogólny  248–256

Tunezja
str. 172

Albania
str. 26
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Egipt
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Grecja
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EGipT

TunEZjA

BułGAriA

AlBAniA

TurCjA

GrECjA

  GRECJA / Kreta /Heraklion z Katowic

  GRECJA / Zakynthos z Warszawy, Katowic

  EGIPT / Hurghada  z Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia

  EGIPT / Sharm El Sheikh  z Warszawy, Katowic

  EGIPT / Marsa Alam z Warszawy, Katowic

  TUNEZJA / kontynent   z Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia

  TUNEZJA / Djerba   z Warszawy, Katowic

  TURCJA  z Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia

  BUŁGARIA / Warna z Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia, 

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

  ALBANIA   z Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia 

INFORMACJE O PRZELOTACH

dokąd?	 skąd?

JAK 
DOLECISZ?

LEć Z NAMI
PO SŁOńCE!

NAJKRóTSZA DROGA DO TWOJEGO WyPOCZyNKU  ―  801 080 039 lub www.sunfun.pl

2	h

3	h

4	h

2	h

3	h

3	h

PODANE CZASy LOTU 
Są ORIENTACyJNE 
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AlBAniA
OFC  BONITA **** DURRES - GOLEM AI do 12 lat 32-33

VIVAS **** DURRES AI do 7 lat 34-35

BułGAriA
SłOnECZnY BrZEG

GALEON RESIDENCE AND SPA ***** SŁONECZNy BRZEG BB do 12 lat 44

PARADISE BEACH ***** ELENITE AI do 12 lat 45

DIT EVRIKA BEACH CLUB ****+ SŁONECZNy BRZEG AI — 46

IBEROSTAR SUNNy BEACH **** SŁONECZNy BRZEG AI do 13 lat 47

OFC KOTVA **** SŁONECZNy BRZEG BB, AI do 12 lat 48-49

ROME PALACE DELUXE **** SŁONECZNy BRZEG AI do 13 lat 50

MPM ARSENA **** NESSEBAR ULTRA AI do 12 lat 51

GRAND VICTORIA **** SŁONECZNy BRZEG AI do 12 lat 52

LAGUNA PARK **** SŁONECZNy BRZEG AI do 12 lat 53

OFC RIVA PARK **** SŁONECZNy BRZEG AI do 13 lat 54-55

OFC RIVA *** SŁONECZNy BRZEG AI do 13 lat 54-55

PLANETA HOTEL & AQUAPARK **** SŁONECZNy BRZEG AI do 12 lat 56

BAIKAL *** SŁONECZNy BRZEG AI do 13 lat 57

MPM OREL *** SŁONECZNy BRZEG ULTRA AI do 12 lat 58

SAINT GEORGE PALACE *** SVETI  VLAS AI do 7 lat 59

PERLA *** SŁONECZNy BRZEG HB, AI do 14 lat 60

BIJOU *** RAVDA HB do 13 lat 61

ELVIRA **+ RAVDA AI LIGHT do 14 lat 62

ZłOTE piASKi

OFC PRESTIGE HOTEL & AQUAPARK **** ZŁOTE PIASKI AI do 12 lat 66-67

BERLIN GOLDEN BEACH **** ZŁOTE PIASKI AI 24H do 14 lat 68

BERLIN GREEN PARK **** ZŁOTE PIASKI AI 24H do 14 lat 69

HDV VIVA CLUB **** ZŁOTE PIASKI AI do 13 lat 70

KRISTAL **** ZŁOTE PIASKI AI do 13 lat 71

DOLPHIN ****  śW . KONSTANTyN  I  ELENA AI  PLUS do 12 lat 72

HAVANA **** ZŁOTE PIASKI AI do 12 lat 73

EXCELSIOR **** ZŁOTE PIASKI AI do 14 lat 74

ELENA **** ZŁOTE PIASKI AI 24H do 13 lat 75

GOLDEN LINE **** ZŁOTE PIASKI RO, BB, AI do 14 lat 76

CENTRAL **** ZŁOTE PIASKI AI do 12 lat 77

JOyA PARK **** ZŁOTE PIASKI AI do 12 lat 78

LUNA **** ZŁOTE PIASKI HB, AI do 12 lat 79

PARADISE GREEN PARK *** ZŁOTE PIASKI AI do 13 lat 80

DETELINA *** CHAIKA AI do 13 lat 81

PERUNIKA *** ZŁOTE PIASKI BB, AI do 12 lat 82

VEZHEN *** CHAIKA BB, AI do 12 lat 82

GrECjA
KrETA

IKAROS BEACH LUXURy RESORT & SPA ***** MALIA HB, AI — 90

LyTTOS BEACH **** HERSONISSOS AI do 13 lat 91

STAR BEACH VILLAGE **** HERSONISSOS AI do 15 lat 92

ROyAL BELVEDERE **** HERSONISSOS AI do 7 lat 93

IMPERIAL BELVEDERE **** HERSONISSOS AI do 7 lat 94

STELLA VILAGE **** ANALIPSIS AI do 12 lat 95

EUROPA BEACH **** ANALIPSIS AI do 7 lat 96

SEMIRAMIS VILLAGE **** HERSONISSOS AI do 12 lat 97

HERSONISSOS MARIS **** HERSONISSOS HB — 98

HERSONISSOS PALACE **** HERSONISSOS AI do 12 lat 99

MARILENA ***+ AMOUDARA AI do 12 lat 100

ZAKYnTHOS
BELUSSI BEACH **** KyPSELI AI do 13 lat 104-105

MEDITERRANEAN BEACH RESORT ***** LAGANAS HB do 7 lat 106

FILOXENIA **** TSILLVI AI — 107

MAJESTIC SPA HOTEL **** LAGANAS AI do 12 lat 108

LISTA
HOTELI

liSTA HOTEli lATO 2019

Kluby Tylko
dorośli Nazwa hotelu Kategoria

Blue Style Miejscowość Wyżywienie Dziecko
pobyt gratis Strona

Kluby Tylko
dorośli Nazwa hotelu Kategoria

Blue Style Miejscowość Wyżywienie Dziecko
pobyt gratis Strona

LISTA 
HOTELI

EGipT
HurGHADA

OFC SUNRISE ROyAL MAKADI RESORT & SPA ***** MAKADI BAy ULTRA AI do 14 lat 118-119

MAGIC LIFE  KALAWy IMPERIAL RESORT ***** SAFAGA  AI 24H do 14 lat 120-121

OFC SENTIDO MAMLOUK PALACE RESORT & SPA ***** HURGHADA AI do 14 lat 122

OFC SUNRISE GARDEN BEACH RESORT & SPA ***** HURGHADA AI do 14 lat 123

SHERATON SOMA BAy RESORT ***** SAFAGA - SOMA BAy AI do 14 lat 124-125

LABRANDA ROyAL MAKADI ***** MAKADI BAy ULTRA AI 24 H do 14 lat 126

 SUNRISE HOLIDAyS RESORT ***** HURGHADA AI — 127

CRySTAL BEACH RESORT & AQUAPARK ****+ HURGHADA AI do 14 lat 128-129

EMERALD RESORT & AQUAPARK ****+ HURGHADA AI do 14 lat 130

K BEACH HOTEL & AQUAPARK ****+ HURGHADA AI do 14 lat 131

AMWAJ BLUE BEACH RESORT & SPA ***** SAFAGA - SOMA BAy AI do 15 lat 132

SINDBAD CLUB AQUA ****+ HURGHADA AI do 15 lat 133

 MERAKI BEACH RESORT **** HURGHADA AI — 134-135

PALM BEACH RESORT **** HURGHADA AI do 14 lat 136
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liSTA HOTEli lATO 2019 liSTA HOTEli lATO 2019

Kluby Tylko
dorośli Nazwa hotelu Kategoria Miejscowość Wyżywienie Dziecko

gratis Strona Kluby Tylko
dorośli Nazwa hotelu Kategoria

Blue Style Miejscowość Wyżywienie Dziecko
pobyt gratis Strona

SMART LINE SKANES SERAIL & AQUAPARK **** MONASTIR AI 24H do 12 lat 196

CLUB SALAMMBO HAMMAMET & AQUAPARK **** HAMMAMET AI do 12 lat 197

MEDINA SOLARIA & THALASSO ***** HAMMAMET AI — 198

MEDINA DIAR LEMBDINA **** HAMMAMET AI — 198

MEDINA BELISAIRE & THALASSO **** HAMMAMET AI — 199

OFC HAMMAMET BEACH ***+ HAMMAMET AI do 6 lat 200-201

COOEE CLUB PRESIDENT AQUAPARK & SPA RESORT *** HAMMAMET AI do 12 lat 202

 DjErBA
 SENSIMAR ULySSE RESORT & THALASSO ***** HOUMT SOUK AI — 206

RADISSON BLUE PALACE RESORT & THALASSO ***** MIDOUN AI — 207

FIESTA BEACH ****+ SIDI MAHREZ AI 24H do 12 lat 208

MAGIC DJERBA MARE **** MIDOUN AI do 12 lat 209

OFC MAGIC ILIADE & AQUAPARK **** MIDOUN AI do 12 lat 210-211

TELEMAQUE BEACH & SPA **** SIDI yATI AI do 12 lat 212

yADIS DJERBA GOLF THALASSO& SPA 4* **** MIDOUN AI do 12 lat 213

HOLIDAy BEACH **** MIDOUN AI do 12 lat 214

SEABEL ALADIN DJERBA ***+ AGHIR AI do 12 lat 215

AL JAZIRA BEACH & SPA ***+ SIDI yATI AI do 12 lat 216

MENINX & AQUAPARK *** MIDOUN AI do 12 lat 217

SANGHO CLUB ZARZIS *** ZARZIS AI do 12 lat 218

TurCjA
ELA QUALITy ***** BELEK ELA  AI do 13 lat 226

CLUB ASTERIA BELEK ***** BELEK
HIGH CLASS 

AI 24H do 13 lat 227

DELPHIN PALACE ***** ANTALyA - LARA ULTRA AI do 10 lat 228

SHERWOOD BREEZE RESORT ***** ANTALyA - LARA ULTRA AI do 12 lat 229

ARCANUS SIDE RESORT ***** SIDE - SORGUN
ULTRA  AI 

 24H do 14 lat 230

SIDE STAR RESORT ***** SIDE - GÜNDOĞDU AI do 15 lat 231

OFC SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA ***** SIDE - KIZILAĞAÇ AI do 13 lat 232-233

CLUB NENA ***** SIDE - KIZILAĞAÇ AI do 12 lat 234

AMELIA BEACH RESORT ***** SIDE - KIZILOT AI do 12 lat 235

INSULA RESORT & SPA ***** ALANyA- KONAKLI ULTRA AI do 12 lat 236

GyPSOPHILIA HOLIDAy VILLAGE ***** ALANyA - OKURCALAR AI do 13 lat 237

CLUB TURTAS **** ALANyA- KONAKLI AI do 12 lat 238-239

LyCUS BEACH ***** ALANyA - OKURCALAR AI do 12 lat 240

BLUE STAR **** ALANyA AI do 13 lat 241

CARETTA BEACH **** ALANyA- KONAKLI AI do 12 lat 242

GREEN GARDEN APART & VILLAS **** ALANyA AI do 12 lat 243

MESUT **** ALANyA - OBA AI do 13 lat 244

KLEOPATRA CELINE **** ALANyA AI — 244

EGipT
HurGHADA

GRAND SEAS RESORT HOSTMARK **** HURGHADA AI do 14 lat 137

LE PACHA RESORT **** HURGHADA AI do 14 lat 138

SHArM El SHEiKH
SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT ***** RAS UM EL SEID HILLS AI do 14 lat 142-143

CLUB MAGIC LIFE SHARM EL SHEIKH IMPERIAL ***** NABQ BAy AI 24H do 14 lat 144-145

BARCELó TIRAN ***** NABQ BAy AI do 14 lat 146

GRAND ROTANA RESORT & SPA ***** SHARKS BAy AI do 14 lat 147

NUBIAN VILLAGE ***** NABQ BAy AI do 14 lat 148

REGENCy PLAZA AQUAPARK & SPA ***** NABQ BAy AI do 14 lat 149

AURORA ORIENTAL RESORT ****+ NABQ BAy AI do 15 lat 150

CHARMILLION CLUB AQUAPARK & SPA ****+ NABQ BAy AI do 14 lat 151

SEA BEACH RESORT & AQUAPARK **** NABQ BAy AI do 15 lat 152-153

HAPPy LIFE VILLAGE **** DAHAB AI do 14 lat 154

MArSA AlAM

OFC SUNRISE MARINA RESORT PORT GHALIB ***** PORT GHALIB ULTRA AI do 14 lat 158-159

OFC JAZ SOLAyA ***** MADINAT CORAyA AI do 14 lat 160-161

FANTAZIA RESORT ***** MARSA ALAM AI do 14 lat 162-163

GARDEN DREAM LAGOON BEACH RESORT ***** MARSA ALAM AI do 14 lat 164

HILTON NUBIAN RESORT ***** MARSA ALAM AI do 14 lat 165

DREAMS BEACH EL QUSEIR ****+ EL QUSEIR AI do 14 lat 166

UTOPIA BEACH CLUB **** EL QUSEIR AI do 14 lat 167

AURORA BAy RESORT **** MARSA ALAM AI do 15 lat 168

SHAMS ALAM BEACH RESORT **** MARSA ALAM AI do 15 lat 169

PENSEE ROyAL GARDEN **** EL QUSEIR AI do 15 lat 170

TunEZjA
 TunEZjA

MOVENPICK RESORT MARINE & SPA ***** SOUSSE AI do 7 lat 178

MAGIC HOLIDAy VILLAGE MANAR ***** HAMMAMET AI do 12 lat 179

 JAZ TOUR KHALEF ***** SOUSSE AI — 180

MAGIC ROyAL KENZ THALASSO & SPA **** PORT EL KANTAOUI AI do 12 lat 181

SENTIDO PHENICIA ****+ HAMMAMET AI — 182

MAGIC LIFE SKANES FAMILy RESORT ****+ MONASTIR AI do 12 lat 183

MAGIC SPLASHWORLD VENUS BEACH **** HAMMAMET AI do 12 lat 184

RIADH PALMS **** SOUSSE AI do 12 lat 185

OFC MAGIC CARIBBEAN WORLD MONASTIR **** MONASTIR AI do 12 lat 186-187

MAGIC CARIBBEAN WORLD MAHDIA **** MAHDIA AI do 12 lat 188

PRIMASOL EL MEHDI **** MAHDIA AI 24H do 12 lat 189

LTI MAHDIA BEACH & AQUAPARK **** MAHDIA AI do 13 lat 190

MAGIC PALM BEACH HAMMAMET **** HAMMAMET AI do 12 lat 191

VINCCI NOZHA BEACH **** HAMMAMET AI do 12 lat 192

DELPHINE EL HABIB **** MONASTIR AI do 13 lat 193

ONE RESORT JOCKEy & AQUAPARK ****+ MONASTIR AI do 13 lat 194

NEROLIA By MAGIC HOTELS **** MONASTIR AI do 12 lat 195

Kluby Tylko
dorośli Nazwa hotelu Kategoria

Blue Style Miejscowość Wyżywienie Dziecko
pobyt gratis Strona
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Wszystko dla 

Waszej wygody

Wakacje na horyzoncie Z nami nie zginiecie!

IKONy  
W NASZyM 
KATALOGU

KOD Qr 

AKTuAlnE inFOrMACjE i CEnY

CZEGO Się DOWiESZ Z KODu Qr?
Dzięki niemu otrzymasz najaktualniejsze 
i kompletne informacje nie tylko o hotelu,  
ale również o cenie i warunkach.

CZEGO pOTrEZBujESZ 
ABY „ODCZYTAć“ KOD Qr?
Jedynie swojego telefonu z aplikacją 
umożliwiającą odczytanie kodu QR 
oraz połączenia z internetem.

jAK „ODCZYTAć“ KOD Qr?
Po uruchomieniu aplikacji, zeskanuj 
kod QR, a zostaniesz automatycznie 
przekierowany na stronę z aktualnymi 
informacjami.

SprAWDZOnA 
jAKOść 
Tak oznaczone hotele są to sprawdzone
obiekty z dobrym serwisem, bardzo 
polecane przez naszych Klientów i światowe 
poratle internetowe (na czas drukowania tego 
katalogu).

SPRAWDZONA JAKOść

OrAnGE FAMilY 
CluB  |  OFC 
Oznaczone w ten sposób hotele 
oferują animacje w języku polskim   
dla dzieci i dorosłych.   

Więcej informacji na stronach 20-25

TYlKO DlA 
DOrOSłYCH
W niektórych obiektach możliwe jest za-
kwaterowanie wyłącznie osób powyżej 
pewnego wieku. Granica wieku podana jest 
zawsze powyżej głównego zdjęcia hotelu.  
Obiekty te polecamy przede ws-
zystkim osobom poszukującym spokoju  
podczas wakacji.

WYżYWiEniE 
nA SKróTY
rO: bez wyżywienia | BB: śniadania 
HB: śniadania i obiadokolacje
FB: pełne wyżywienie
Ai: all inclusive
Al 24h: all inclusive 24 godz. na dobę 
uAi: ultra all inclusive 

Wygodna rezerwacja
w zaciszu Twojego domu!

www.youtube.com/user/SunAndFunHolidays

Oglądajcie nasze filmy na YouTube
 Unikalne filmy z naszych hoteli i wycieczek

Bądźcie z nami on-line. rezerwujcie już teraz! www.sunfun.pl

śledźcie nas na instagramie
 Inspiracje wakacyjne
 Nowości, promocje, konkursy

www.instagram.com/sunfun

www.facebook.com/Sun.Fun.Holidays/

Dołącz do nas na Facebooku
 Opinie o hotelach
 Oferty last minute, bogata fotogaleria

Szeroki  
wybór hoteli

pełna galeria 
 zdjęć i wideo

nowości, 
 konkursy 

 i znacznie więcej

WASZE 
WAKACJE 
ON-LINE
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Wasze rod-zinne wakacje
będą pomarańczowe

DZiECKO lECi CAłKOWiCiE GrATiS!
Mnóstwo dzieci leci z nami do wybranych hoteli gratis! 

uWAGA: Liczba miejsc ograniczona

Do 15.11.2017

GWArAnCjA WYSOKiCH  
ZniżEK DlA OSóB DOrOSłYCH                  
Przy rezerwacjach ,,Dziecko leci gratis’’

Hotele z animacjami w języku polskim. 
Orange Family Club – dla dorosłych i dla dzieci 
oraz Ori Kids Club dla dzieci w wieku 4-12 lat.

Od 16.11.2017 do 30.04.2018

Mniejsze zniżki dla dorosłych
Obserwuj naszą stronę internetową

Dziecko leci całkowicie gratis!
Sprawdzajcie oferty na naszej stronie www.sunfun.pl

Hotele z animacjami w języku polskim. 
Orange Family Club – dla dorosłych i dla dzieci 
oraz Ori Kids Club dla dzieci w wieku 4-12 lat.

DODATKOWO

5% niSKA ZAliCZKA TyLKO
GWArAnCjA  
STAłEj CEnY

GWArAnCjA 
nAjniżSZEj CEnY

WYCiECZKi
FAKulTATYWnE

DOWOlnA ZMiAnA   
W rEZErWACji

GrATiS GrATiSGrATiSGrATiS
Nawet 7 dni przed wylotem* 
* dotyczy wybranych kierunków

DODATKOWO

GrATiS GrATiS GrATiSGrATiS
Nawet 7 dni przed wylotem* 

* dotyczy wybranych kierunków

25% WYżSZA ZAliCZKA

rabaty dla stałych Klientów rabaty dla grup
rabaty dla stałych Klientów rabaty dla grup

Promocje dotyczą wybranych i odpowiednio oznaczonych imprez turystycznych w ramach oferty Lato 2018 z terminem 
wyjazdu od dnia 1 maja 2018 r. Szczegóły i regulaminy promocji są dostępne w stacjonarnych punktach sprzedaży 

oraz na stronie internetowej Biura Podróży www.sunfun.pl

Promocje dotyczą wybranych i odpowiednio oznaczonych imprez turystycznych w ramach oferty Lato 2018 z terminem 
wyjazdu od dnia 1 maja 2018 r. Szczegóły i regulaminy promocji są dostępne w stacjonarnych punktach sprzedaży 

oraz na stronie internetowej Biura Podróży www.sunfun.pl

PoBYT DZiECi W WYBrAnYCH HOTElACH GrATiS! 

12 13

Wasze
rodzinne wakacje

ZniżKi i KOrZYśCi

ZniżKi DlA DZiECi do 100 % 

rabaty do 47% dla dorosłych

najniższa cena
decyduje!

Zajrzyj na www.sunfun.pl
Dowiedz sie jaką ofertę mamy dla Ciebie

I jak niska będzie 
 CEnA Twoich wakacji

BęDĄ pOMArAŃCZOWE

DO 15.11.2018

  Promocja dotyczy wybranych i odpowiednio oznaczonych imprez turystycznych w ramach oferty LATO 2019 z terminem wyjazdu od 1 maja 2019. 
W przypadku Tunezji kontynentalnej oraz Djerby oferta obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.  
Szczegółowe informacje dotyczące oferty First Call znajdują się na str. 246-247.  
Regulaminy promocji są dostępne w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej www.sunfun.pl.

najniższa cena
decyduje!

Zajrzyj na www.sunfun.pl
Dowiedz się jaką ofertę mamy dla Ciebie

i jak niSKA będzie 
 CEnA Twoich wakacji

16.11.2018 do 30.04.2019

GWArAnCjA 
nAjniżSZEj CEnY

GrATiS

DOWOlnA ZMiAnA 
W rEZErWACji 

GrATiS

GWArAnCjA 
niEZMiEnnOśCi CEnY 

GrATiS

rabaty dla stałych klientów rabaty dla grup

Hotele z animacjami w języku polskim
OrAnGE FAMilY CluB  

dla dorosłych i dla dzieci 

pOnADTO

ZAliCZKA 25%
DOWOlnA ZMiAnA 

rEZErWACji
GrATiS

GWArAnCjA  
niEZMiEnnOśCi CEnY

GrATiS

GWArAnCjA 
nAjniżSZEj CEnY

GrATiS

Hotele z animacjami w języku polskim
Orange Family Club 

rabaty dla stałych klientów rabaty dla grup

INFORMACJE + CENy + GALERIA ZDJęć I FILMóW  ―  na www.sunfun.pl

Wycieczki fakultatywne GrATiS!  

niska zaliczka tylko 15 % 

NAJKRóTSZA DROGA DO TWOJEGO WyPOCZyNKU  ―  801 080 039 lub www.sunfun.pl
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Od 16.11.2017 do 30.04.2018

Mniejsze zniżki dla dorosłych
Warto w tym czasie rezerwować. Sprawdzaj nasze ceny  na www.sunfun.pl

DOWOlnA ZMiAnA   
W rEZErWACji

DODATKOWO

GWArAnCjA 
nAjniżSZEj CEnY

GWArAnCjA 
STAłEj CEnY

rabaty dla stałych Klientów rabaty dla grup rabaty dla stałych Klientów rabaty dla grup

propozycje hoteli tylko dla dorosłych
Relaksujcie się bez dzieci, każdy czasem tego potrzebuje

propozycje hoteli tylko dla dorosłych
Relaksujcie się bez dzieci, każdy czasem tego potrzebuje

DODATKOWO

GrATiS

GWArAnCjA 
nAjniżSZEj CEnY

GWArAnCjA  
STAłEj CEnY

Nawet 7 dni przed wylotem* 
* dotyczy wybranych kierunków

GrATiS GrATiS GrATiS
Nawet 7 dni przed wylotem* 

* dotyczy wybranych kierunków

GrATiSGrATiS
DOWOlnA ZMiAnA  

W rEZErWACji

5% 25% niSKA ZAliCZKA TyLKO WYżSZA ZAliCZKA

GWArAnCjA WYSOKiCH 
ZniżEK DlA DOrOSłYCH
                                   Bez zniżek dla dzieci

Do 15.11.2017

Wasze wakacje bez dzieci
będą miały smak  
  słodkiej pomarańczy

Zajrzyj na www.sunfun.plBEZKOnKurEnCYjnYCH 
CEn nA WWW.SunFun.pl

	GWARANCJA

Promocje dotyczą wybranych i odpowiednio oznaczonych imprez turystycznych w ramach oferty Lato 2018 z terminem wyjazdu 
od dnia 1 maja 2018 r. Szczegóły i regulaminy promocji są dostępne w stacjonarnych punktach sprzedaży 

oraz na stronie internetowej Biura Podróży www.sunfun.pl

Promocje dotyczą wybranych i odpowiednio oznaczonych imprez turystycznych w ramach oferty Lato 2018 z terminem wyjazdu 
od dnia 1 maja 2018 r. Szczegóły i regulaminy promocji są dostępne w stacjonarnych punktach sprzedaży 

oraz na stronie internetowej Biura Podróży www.sunfun.pl

SlEvY A výHODY
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Wasze
wakacje we dwoje

ZniżKi i KOrZYśCi

     Wyjątkowa cena! 
GWArAnCjA WYSOKiCH ZniżEK!

rabaty do 47 %

GWArAnCjA 
nAjniżSZEj CEnY

GrATiS

DOWOlnA ZMiAnA 
W rEZErWACji 

GrATiS

GWArAnCjA 
niEZMiEnnOśCi CEnY 

GrATiS

DO 15.11.2018

INFORMACJE + CENy + GALERIA ZDJęć I FILMóW  ―  na www.sunfun.pl

O SMAKu SłODKiEj pOMArAŃCZY

rabaty dla stałych klientów rabaty dla grup

propozycje hoteli tylko dla dorosłych
Relaksujcie się bez dzieci, każdy czasem tego potrzebuje

pOnADTO

najniższa cena
decyduje!

Zajrzyj na www.sunfun.pl
Dowiedz się jaką ofertę mamy dla Ciebie

i jak niSKA będzie 
 CEnA Twoich wakacji

niska zaliczka tylko 15 % 

DOWOlnA ZMiAnA  
W rEZErWACji

GrATiS

GWArAnCjA  
niEZMiEnnOśCi CEnY

GrATiS

GWArAnCjA 
nAjniżSZEj CEnY

GrATiS

pOnADTO
propozycje hoteli tylko dla dorosłych

rabaty dla stałych klientów rabaty dla grup

ZAliCZKA  25%
16.11.2018 do 30.04.2019

NAJKRóTSZA DROGA DO TWOJEGO WyPOCZyNKU  ―  801 080 039 lub www.sunfun.pl

  Promocja dotyczy wybranych i odpowiednio oznaczonych imprez turystycznych w ramach oferty LATO 2019 z terminem wyjazdu od 1 maja 2019. 
W przypadku Tunezji kontynentalnej oraz Djerby oferta obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.  
Szczegółowe informacje dotyczące oferty First Call znajdują się na str. 246-247.  
Regulaminy promocji są dostępne w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej www.sunfun.pl. 



1716

informacje + ceny + rozszerzona fotogaleria i wideo  ―  na www.sunfun.pl NAJKRóTSZA DROGA DO TWOJEGO WyPOCZyNKU  ―  801 080 039 lub www.sunfun.pl

1716

Impreza incentive travel musi być organizowana przez godnych  zaufania ekspertów. Gwarantują to nasze kontakty z profesjonalistami 
na całym świecie, współpraca z najlepszymi liniami lotniczymi oraz pasjonatami turystyki biznesowej.

ZApEWniAMY
  indywidualne podejście do każdego projektu

  wybór hotelu idealnie dopasowanego do danej imprezy

WOLNOść
WyBORU

  w pełni wyposażone sale konferencyjne

  pełną logistykę, profesjonalną opiekę

Wakacyjny
prezent

ZACHWYć swoich bliskich, przyjaciół i partnerów biznesowych 
voucherem na wakacje o wybranej przez Ciebie wartości.  

Wartość bonu zostanie odjęta od ceny całkowitej przy zakupie wycieczki.

ślub,	uRodziNy,	osiemNAstkA,	RoCzNiCe,	
podziękoWANiA,	NAGRody	dlA	pRACoWNikóW

17

EvEnTY • SZKOlEniA • KOnFErEnCjE  
KOnGrESY • iMprEZY inTEGrACYjnE

Organizujemy

Zapytaj nas o swój event 
grupy@sunfun.pl

SŁONECZNy
EVENT

Z SUN&FUN

Każdy event
można zrobić

W pEłnYM
SłOŃCu!
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WAKACyJNy  
KLUB DLA 
DOROSyŁyCH  
I DLA DZIECI

WAKACyJNy  
KLUB DLA 
DOROSyŁyCH  
I DLA DZIECI

WAKACJE PEŁNE ZABAWy, AKTyWNOśCI  
I SPORTU W ASyśCIE POLSKICH  
ANIMATORóW DLA KAżDEGO.

ORANGE FAMILy CLUB DLA RODZIN Z 
DZIEćMI TO AKTyWNy WyPOCZyNEK W 
TOWARZySTWIE POLSKICH ANIMATORóW.

AKTYWnOść

rADOść KOnKurSYZABAWA

uśMiECH

KrEATYWnE ZAjęCiA

prZYjAŹŃ

pOGODAZABAWA

Orange Family Club to  wakacyjna propozycja pełna wspaniałej zabawy 
i niesamowitych wrażeń dla całej rodziny. Bogaty program animacyjny w 
języku polskim co roku jest starannie przygotowywany, tak aby sprostać 
oczekiwaniom wszystkich Klientów. Zajęcia artystyczne, sportowe i 
edukacyjne przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Ori – ulubieniec wszystkich dzieci, nasza klubowa maskotka!   
Będzie towarzyszył najmłodszym w codziennych zabawach   
i prowadził mini disco.

HOTElE KluBOWE
są starannie przetestowane pod 
kątem jakości usług i spełniają 
wszystkie kryteria udanego urlopu. 
Programy animacyjne prowadzone 
są dla osób w każdym wieku.

   Polscy animatorzy to specjaliści 
doskonale przygotowani  
do wakacyjnej pracy z dziećmi
   Bawią i rozwijają twórcze 

myślenie

   Sportowe turnieje, gry, zajęcia 
na basenie
   Malowanie buziek
   Quizy, nagrody

  Starannie wybrane hotele
  DArMOWE programy animacyjne

  Polscy animatorzy 

  Formuła All inclusive
  Aktywności sportowe
  Zabawy i konkursy
  Wieczorne show

WAKACyJNy  
KLUB DLA 
DOROSyŁyCH  
I DLA DZIECI

Orange
Family Club
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BęDZiE Się DZiAłO!!!
Codziennie inny program animacyjny dla dzieci!

Dzień Kosmiczny — Tam nas jeszcze nie było!
Zabawę zaczniemy od przygotowania kosmicznych nakryć głowy – takich, w których 
nikt nas nie rozpozna. Polecimy na obcą planetę, gdzie będzie na nas czekała przygoda.
Wielka kosmiczna misja poszukiwania skarbów zakończy się rozdaniem dyplomów. 

Dzień Olimpijski — Hotelowe Igrzyska Olimpijskie
Różne konkurencje sportowe dla dzieci w każdym wieku to gwarancja udanych 
zawodów. Wiaderkowa koszykówka, wyścigi, minigolf wywołają wiele emocji w duchu 
fair play. Na koniec igrzysk każdy uczestnik otrzyma olimpijski medal, który wcześniej 
sam zrobił.

Dzień indiański — Głośno i kolorowo!
Głośno i kolorowo! Będzie się działo! Jak prawdziwi Indianie zaczniemy od przygotowania 
strojów, opasek z piórkiem na głowę, malowania buziek wg własnych pomysłów.  
Z makaronu zrobimy kolorowe naszyjniki i w barwach wojennych rozbijemy indiański obóz. 

no, a wieczorem to, co tygryski lubią najbardziej  — Mini disco
Na tę chwilę czeka się cały dzień. Wieczorna dyskoteka dla dzieci! Dziecięce piosenki 
z tańcami doskonale znanymi najmłodszym z całego świata. Konkursy, zabawy z udziałem 
naszej maskotki Ori to doskonałe ukoronowanie całego wakacyjnego dnia.

Orange Family Club 
dla mamy i taty 

Orange Family Club 
program dla dzieci

Gimnastyka poranna

joga

Pilates

Boccia

piłka wodna

√

√

√

√

√

rzutki

Aqua splash

Siatkówka plażowa

Zumba

Strong man przy basenie

Wieczorne show

√

√

√

√

√

√

WAKACyJNy 
KLUB

www.facebook.com/Sun.Fun.Holidays/

POLSKIE  
ANIMACJE

POLSKIE 
ANIMACJE

Program jest przykładowy i może różnić się w poszczególnych hotelach klubowych Program jest przykładowy i może różnić się w poszczególnych hotelach klubowych
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WAKACyJNy 
KLUB

Ori  
KiDS  
CluB

DESTYnACjE nAZWA HOTElu
Orange Family Club

termin działania
STrOnA

AlBAniA BONITA ****   17.06 - 08.09.2019 32-33

BułGAriA  
SłOnECZnY BrZEG

KOTVA **** 21.06 - 05.09.2019 48-49

RIVA *** / RIVA PARK **** 21.06 - 05.09.2019 54-55

BułGAriA ZłOTE piASKi PRESTIGE HOTEL & AQUAPARK ****  21.06 - 05.09.2019 66-67

EGipT
HurGHADA

SUNRISE ROyAL MAKADI RESORT & SPA ***** 20.06 - 07.09.2019 118-119

SENTIDO MAMLOUK PALACE RESORT & SPA ***** 20.06 - 07.09.2019 122

SUNRISE GARDEN BEACH RESORT & SPA ***** 20.06 - 07.09.2019 123

EGipT
MArSA AlAM

SUNRISE MARINA RESORT PORT GHALIB ***** 18.06 - 06.09.2019 158-159

JAZ SOLAyA ***** 18.06 - 06.09.2019 160-161

TunEZjA  
KOnTYnEnTAlnA

MAGIC CARIBBEAN WORLD MONASTIR ****  20.06 - 07.09.2019 186-187

HAMMAMET BEACH ***  20.06 - 07.09.2019 200-201

TunEZjA DjErBA MAGIC ILIADE & AQUAPARK ****     20.06 - 04.09.2019 210-211

TurCjA SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA ***** 19.06 - 06.09.2019 232-233

HOTElE KluBOWE Z  pOlSKiMi AniMACjAMi

WAKACyJNy 
KLUB
WAKACyJNy 
KLUB
HOTELE 
KLUBOWE

HOTELE 
MAGIC LIFE

Aktywne wakacje
dla małych i dużych!
Hotele MAGiC liFE to gwarancja najlepszych wakacji, wspaniała 
obsługa, doskonałe jedzenie i wyjątkowe sportowe doświadczenia. 
Bogaty program rozrywkowy dla każdego.

jAK FunKCjOnujE OrAnGE FAMilY 
CluB W HOTElACH MAGiC liFE?

Orange Family Club – zabawa dla do-
rosłych i dla dzieci
 Miniklub 4–12 lat 

  Zajęcia sportowe, artystyczne, edukacyjne 

  Zabawy i konkursy

  Mini disco i wieczorne show 

Oryginalny program aktywności 

Moc sportowych atrakcji

profesjonalni
trenerzy sportowi 

najlepsze programy 
animacyjne!

Wybrane
sporty

bezpłatnie
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Ubezpieczenie podstawowe
zawarte w cenie imprezy turystycznej

Ubezpieczenie rozszerzone 
za opłatą dodatkowej składki

Wariant  
podstawowy

Wariant  
podstawowy

Wariant  
Optimum

Wariant  
Max

Wariant  
Super Max

Zakres ubezpieczenia  Europa* Świat Świat Świat Świat

Koszty leczenia, transportu i repatriacji 15 000 EUR 22 000 EUR 22 000 EUR 40 000 EUR 60 000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków
- trwały uszczerbek na zdrowiu
- śmierć

7 000 PLN
3 500 PLN

10 000 PLN
5 000 PLN 

10 000 PLN
5 000 PLN 

20 000 PLN
10 000 PLN 

30 000 PLN
15 000 PLN

Ubezpieczenie bagażu
- w tym opóźnienie dostarczenia bagażu

800 PLN
-

1 000 PLN
600 PLN

1 000 PLN
600 PLN

1 600 PLN
600 PLN

2 000 PLN
600 PLN

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

Assistance podstawowe rozszerzone rozszerzone rozszerzone rozszerzone

ü ü

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul

Larnaca

Prague

Palma 
de Mallorca

Sydney

Moscow

Helsinki

ü

ü  Globalna sieć Euro-Center

ERV w zakresie assistance działa za pośrednictwem 
własnej sieci Euro-Center. 
Placówki Euro-Center, znajdujące się w najczęściej 
odwiedzanych przez podróżujących regionach 
świata, dzięki znajomości lokalnych realiów dbają 
o najwyższą jakość świadczonych usług.

ü

Ubezpieczenie podstawowe
zawarte w cenie imprezy turystycznej

Ubezpieczenie rozszerzone 
za opłatą dodatkowej składki

Wariant  
podstawowy

Wariant  
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Wariant  
Optimum

Wariant  
Max

Wariant  
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Zakres ubezpieczenia  Europa* Świat Świat Świat Świat

Koszty leczenia, transportu i repatriacji 15 000 EUR 22 000 EUR 22 000 EUR 40 000 EUR 60 000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków
- trwały uszczerbek na zdrowiu
- śmierć

7 000 PLN
3 500 PLN

10 000 PLN
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10 000 PLN
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20 000 PLN
10 000 PLN 

30 000 PLN
15 000 PLN
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- w tym opóźnienie dostarczenia bagażu

800 PLN
-

1 000 PLN
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1 600 PLN
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Cape Town
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ü

ü  Globalna sieć Euro-Center

ERV w zakresie assistance działa za pośrednictwem 
własnej sieci Euro-Center. 
Placówki Euro-Center, znajdujące się w najczęściej 
odwiedzanych przez podróżujących regionach 
świata, dzięki znajomości lokalnych realiów dbają 
o najwyższą jakość świadczonych usług.

ü
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DWA MORZA, JEDEN KRAJ

DZIEWICZE WYBRZEŻA  
I MAJESTATYCZNE GÓRSKIE SZCZYTY

Albania

albańskie bunkry 
To nieodłączna i unikalna część albańskiego krajobrazu. Można pomyśleć, że 
warto się tu znaleźć podczas nuklearnej zagłady. Nigdzie indziej na świecie 
nie będziemy natykać się na każdym kroku na bunkry. W miastach, na wsiach,  
w górach i na wybrzeżach, wszędzie można natrafić na dziwne schrony, 
podobne do gigantycznych grzybów. Ponad 700 tysięcy tych obiektów zostało 
wybudowanych podczas 40-letniego panowania komunistycznego dyktatora 
Envera Hodży. Są one na tyle wszechobecne, że dziś przypada średnio jeden 
bunkier na czterech Albańczyków. Po śmierci ekscentrycznego władcy, więks-
zość bunkrów została opuszczona, jednak niektóre zostały zaadaptowane na 
bary, kawiarnie czy nawet mieszkania. Albańskie bunkry stały się symbolem 
kraju, dlatego wiele pamiątek sprzedawanych turystom ma ten kształt.

Położenie Albanii w zachodniej części Półwyspu 
Bałkańskiego sprawia, że u jej wybrzeży spotykają się 
dwa morza. Od północy opływa ją Morze Adriatyckie, 
a na południu Morze Jońskie. Panorama albańskiego 
wybrzeża jest nieco podobna do panoramy sąsiedniej 
Czarnogóry, jednak nie przeważają tu surowe skały, 
a to, co wszyscy kochamy, czyli piaszczyste plaże, 
przytulne i idylliczne zatoczki oraz spektakularnie 
opadające ku morzu wzgórza. 

kraJ MerCeDesÓW

Mercedesy na dobre wpisały 
się w krajobraz Albanii. Każdy 
szanujący się Albańczyk pragnie 
mieć samochód tej marki.

MaTka Teresa

Cały świat zna Matkę Teresę 
z Kalkuty. Nigdzie na świecie  
nie ma aż tylu jej pomników co tu,  
w Albanii, skąd pochodziła. 

beZluDne PlaŻe

Bezkresne albańskie plaże.  
Na północy znajdziecie plaże długie 
i szerokie,  a na południu urokliwe 
zatoczki z niezwykle czystą wodą.

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
27 22 31 25 34 26 35 26 31 24 27 22 21 20

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.
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Albania położona jest w zachodniej części Półwy-
spu Bałkańskiego, nad Morzem Adriatyckim i nad 
Morzem Jońskim (południowy kraniec wybrzeża). 
Zajmuje powierzchnię 28 748 km², którą może-
my porównać z powierzchnią województwa wiel-
kopolskiego. Graniczy z Grecją, Czarnogórą, Koso-
wem i Macedonią. Albania jest krajem górzystym,  
w którym góry wraz z wyżynami zajmują ćwierć po-
wierzchni kraju. Góry, które wznoszą się na tery- 
torium Albanii, są przedłużeniem bałkańskiego 
łańcucha Gór Dynarskich. Na północny wznoszą się 
Góry Północnoalbańskie, zwane Albańskimi Alpami.  
Najwyższym szczytem jest Korab o  wysokości  
2764 m n.p.m. Główną rzeką kraju jest Drin na pół-
nocy. Na terytorium Albanii znajdują się też trzy duże 
jeziora, które są jeziorami granicznymi. Na północy 
Albanię od Czarnogóry oddziela Jezioro Szkoderskie,  
a od Macedonii Jezioro Ochrydzkie. Ostatnie, Jezioro  
Prespa, znajduje się na granicy z Macedonią i Gre-
cją. Pogodę charakteryzują gorące i suche lato oraz 
chłodne i mokre zimy. Albania leży w strefie klimatu 
podzwrotnikowego o śródziemnomorskiej odmianie 
na nizinach i chłodniejszej, górskiej odmianie w głę-
bi lądu. Wschodnie krańce Albanii znajdują się pod 
wpływem nieco bardziej kontynentalnych mas po-
wietrza.

W Albanii każdy znajdzie coś dla siebie, niezależ-
nie od wieku i upodobań. Jej najważniejsze walory to 
wspaniałe krajobrazy, różnorodne plaże i pięknasło-
neczna pogoda (około 300 słonecznych, pogodnych 
dni w roku). Atutem jest też wspaniała przyroda - 
góry, jeziora, rzeki, jaskinie i morza. Unikalna przyro-
da chroniona jest w parkach narodowych, gdzie obok 
licznych gatunków ptactwa żyją także niedźwiedzie 
i wilki. Jest tu wiele ciekawych miejsc, które warto 
odwiedzić, a poza plażami i kurortami spotyka się 
niewielu turystów. Bogata historia Albanii sprawiła, 
że jest tu mnóstwo zabytkowych obiektów wpisa-
nych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego UNESCO. Są to m.in.: Berat, Butrint, 
Gjirokastra. W miasteczkach Berat i Gjirokastra zo-
baczyć możemy do dziś zamieszkane, typowe albań-
skie domy. Ponadto Albania to kraj niezwykle miłych 
i gościnnych ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni 
do turystów i zawsze chętnie służą pomocą. Zapra-
szamy do odkrycia tego wspaniałego kraju, gdzie tu-
rystyka zaczyna rozwijać się coraz szybciej.

JĘZyk
Językiem urzędowym jest albański. W miejscach ty-
powo turystycznych można się porozumieć w języku 
angielskim lub włoskim. 

kuCHnia
Kuchnia Albanii bardzo przypomina kuchnie innych 
krajów bałkańskich, wzbogaconą przez wpływy  
tureckie i  śródziemnomorskie. Podstawą kuchni  
jest mięso, świeże owoce morza i warzywa, które  
nigdzie indziej tak wspaniale nie smakują. Jedną  
z najpopularniejszych potraw jest kofte, przyrzą- 
dzane z mięsa siekanego lub mielonego, przypo-
minające ćevapčići, a także grillowane mięsa (naj-
częściej baranina, jagnięcina, również koźlina). 

Innymi potrawami chętnie jadanymi przez Albań- 
czyków są bardzo smaczne sery, pitne jogurty oraz 
słynny byrek. Byrek, najczęściej jadany na śniadania 
lub kolacje, to ciasto francuskie zapiekane z różnymi 
farszami: mięsem mielonym, białym słonym serem 
lub szpinakiem. Narodowym albańskim trunkiem jest 
rakija, która najczęściej powstaje z winogron lub in-
nych owoców. Popularne w Albanii jest także picie 
młodego wina.

WaluTa
Jednostką monetarną w Albanii jest lek, który dzieli  
się na 100 qindarka (qintars). Symbolem waluty 
jest ALL.

rÓŻniCa CZasu
Z  uwagi na środkowoeuropejską strefę czasową 
obowiązuje taki sam czas jak w Polsce z uwzglę- 
dnieniem podziału na czas letni i zimowy.

PrZePisy WJaZDOWe
Do Albanii obywatel RP może wjechać bez wizy i ze-
zwolenia na pobyt, a także przebywać na jej teryto-
rium do 90 dni na podstawie ważnego dowodu oso-
bistego lub paszportu. Osobom nieletnim zaleca się 
posiadanie ważnego polskiego paszportu. Dokument 
wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesięce 
od planowanej daty opuszczenia Albanii. Od obywa-
teli RP nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych.

CŁa i PrZePisy WaluTOWe
Nie ma specjalnych uregulowań dotyczących wwozu 
pieniędzy i materiałów. Przepisy nie precyzują ilo-
ści: muszą to być  bliżej nieokreślone ilości do użyt-
ku własnego. Wywóz pieniędzy ograniczony jest do 
kwoty 10 tys. EUR na osobę.

Czas lotu ok. 2 godzin 

Różnica czasu
taki sam czas jak w Polsce; obowiązuje podział  
na czas letni i zimowy

Waluta LEK (1 ALL  = 100 qindarka)

Napięcie elektryczne 220 V

Paszport i wiza
obywatel Polski – ważny paszport lub dowód  
osobisty, wiza nie jest wymagana

Stolica Tirana

Oficjalny język albański

Albania
PODSTAWOWE INFORMACJE
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PlaŻe, leŻaki i ParasOle
Wybrzeże Albanii zajmują zróżnicowane plaże piasz- 
czyste, kamieniste lub żwirowe. Przy hotelowej pla-
ży najczęściej serwis plażowy zapewniony jest przez 
hotel i bezpłatny dla jego gości (o ile w ofercie nie za-
znaczono inaczej). Wstęp na plaże publiczne jest bez-
płatny, natomiast wypożyczenie leżaków i parasoli 
jest dodatkowo płatne u lokalnych przedsiębiorców. 
Koszt wynajmu 2 leżaków i parasola to około 5 euro.

kaTegOryZaCJa HOTeli
Większość hoteli w Albanii nie posiada oficjalnej ka-
tegoryzacji; nasza kategoria obiektu wynika z oceny 
jakości i zakresu oferowanych usług w stosunku do 
ceny zakwaterowania.

WaŻne kOnTakTy
ambasada rP w Tiranie
Albania, Tirana, Rruga e Durresit 123
Tel. + 355 4 45 100 20
Tel. dyżurny  +355  694022011
Faks + 355 4 22 33 364
E-mail: tirana.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.tirana.msz.gov.pl

ambasada albanii w Polsce
ul. Altowa 1
02-386 Warszawa, Poland 
Tel. (+48) 22 824 14 27
Faks (+48) 22 824 14 26
E-mail: ambasada@albania.waw.pl

Kompletne i aktualne informacje na temat przepisów  
wjazdowych, ambasady i  formalności zdrowot-
nych (np. obowiązkowych szczepień) można znaleźć  
na  www.msz.gov.pl
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WiĘCeJ HOTeli

na
www.sunfun.pl

Wybrzeże Adriatyku obejmuje północną Albanię  
od miejscowości Vlora, aż do granicy z Czarnogórą. 
Regiony Durres i Shengjin charakteryzują się pięk-
nymi, piaszczystymi, szerokimi plażami, wręcz ide-
alnymi na słoneczne kąpiele i długie wieczorne spa-
cery. Rejon Vlory to w większości niewielkie zatoczki  
z krystalicznie czystą wodą. Wybierzcie to, co lu-
bicie najbardziej! Wybrzeże Adriatyku jest naj-
szybciej rozwijającym się rejonem turystycznym 
w Albanii. Istniejąca baza hotelowa jest z każdym 
rokiem rozbudowywana i odnawiana. Powstaje tu 
coraz więcej nowych hoteli, które dążą do osią-
gnięcia standardów europejskich. Większość ho-
teli to niewielkie obiekty, posiadające często mniej 
niż 100 pokoi, co nadaje im kameralną atmosferę 
i odróżnia od wielkich resortów i kompleksów ho-
telowych, do których przywykliśmy w Egipcie czy 
Turcji. Hotele położone w rejonie Durres są świe- 
tnie skomunikowane z lotniskiem w Tiranie, które 
znajduje się zaledwie ok. 30 km od kurortu. Ponadto 
znajdą tu Państwo szeroki wachlarz różnych atrakcji,  
takich jak sporty wodne na plaży czy nurkowanie,  
a także wiele zabytków. Wieczorem warto wybrać się 
do lokalnych restauracji, gdzie serwowane są dosko-
nałe i niedrogie dania z owoców morza.

Durres
To główny ośrodek wypoczynkowy w Albanii, leżą-
cy nad Morzem Adriatyckim, 35 km od stolicy kraju  
Tirany. Durres ma rozległą, piaszczystą plażę o dłu-
gości 15 kilometrów. Samo miasteczko ma bogatą 
historię, sięgającą czasów starożytnych. W Durres 
można zwiedzić wielki amfiteatr rzymski, zbudowany  
w II w. n.e., Muzeum Historyczne, ruiny Starego Rynku 
w centrum miasta i łaźnie rzymskie. Przy nadmor-
skiej promenadzie znajduje się wiele restauracji,  
barów, a  także dyskotek. W  samym Durres plaża 
jest dosyć wąska, ale w pobliskich miejscowościach 
Golem oraz Mali i Robit jest już niezwykle piękna 
i szeroka.

GOlEM
Niewielka miejscowość będąca kiedyś rybacką osadą , 
położona ok. 12 km od Durres. Zdecydowanie spo-
kojniejsza od sąsiedniego miasta, porośnięta urze-
kającymi drzewami piniowymi, co dodaje jej wyjąt-
kowego, sielskiego charakteru. Z uwagi na bardzo 
szerokie, piaszczyste plaże z  łagodnym wejściem  
do morza jest to miejsce idealne na rodzinne waka-
cje. Turystyka prężnie się tu rozwija i wciąż powstają 
coraz nowocześniejsze hotele. Wzdłuż promenady  
położonych jest kilka restauracji i barów, a plaża jest  
stworzona do długich spacerów. Golem jest bardzo 
dobrze skomunikowane z Durres, więc również życie 
nocne jest w zasięgu ręki.

sHengJin
To niewielka miejscowość w okręgu Lezha, na pół-
nocy kraju, która kiedyś funkcjonowała jako mia-
steczko portowe. Dziś, ze względu na piękne, sze-
rokie i piaszczyste plaże, rozwinęła się tu turystyka.  
Piasek ma w tym miejscu specyficzną, nieco ciem- 
niejszą barwę. Przy promenadzie można skosztować 
lokalnych specjałów w jednej z restauracji. Bardzo 
istotną zaletą regionu Shengjin jest bliskość Czarno-
góry, co daje aktywnym turystom możliwość zwie- 
dzenia także tego ciekawego kraju. 

VlORA
Drugie co do wielkości miasto portowe Albanii,  
zamieszkane przez prawie 100 tys. osób. Jest jed-
nym z najstarszych miast w kraju. Zostało założone  
w VI w. p.n.e. i nazwane przez Greków Aulōn (do tej 
pory je tak nazywają). Miasto od lat przyciąga tury-
stów. Potrafi zauroczyć nie tylko wybrzeżem, ale tak-
że licznymi ogrodami oraz gajami oliwnymi. Idealne 
dla plażowiczów, zwłaszcza że od pewnego czasu 
coraz więcej tu hoteli i restauracji. Vlora położona 
jest na pograniczu Morza Adriatyckiego i Jońskiego, 
plaże są tu najczęściej żwirkowo-kamieniste, a mo-
rze niezwykle czyste i przejrzyste. Polecamy ten re-
gion amatorom nurkowania.

kruJa
Przepiękne, będące perłą wśród wszystkich za-
bytków Albanii miasto leży 32 kilometry od Tirany. 
Trudno sobie wymarzyć lepszą lokalizację. Kruja jest 
starym miastem. Już w 879 roku wspominano o niej 
w kronikach jako o centrum kultu chrześcijańskie-
go. Kruja przez długi czas była także stolicą swojego 

regionu. Wielokrotnie była oblegana przez Turków, 
zanim w końcu się poddała, dzięki czemu stała się 
symbolem albańskiego oporu przeciwko najeźdź-
com. Miasto leży na zboczach górskich, na wysoko-
ści ponad 500 m n. p. m. Niegdyś z pewnością było  
to dodatkową zaletą dla obrońców, dziś zapewnia 
piękne widoki. Najważniejszą atrakcją Kruji jest za-
mek. Powstał w V lub VI wieku i jest zbudowany na 
planie elipsy. Potężne mury i 9 wież obronnych sta-
nowiły o potędze fortecy. Aktualnie wewnątrz można 
odwiedzić muzeum Skanderbega oraz muzeum etno-
graficzne. W mieście znajduje się też barwne targo-
wisko chętnie odwiedzane przez turystów. Można tu 
kupić wyroby miejscowych rzemieślników. Nie brak 
też w Kruji restauracji i miłych, przytulnych knajpek.

BERAt
Niewielkie miasto znane jako Miasto Tysiąca Okien,  
dzięki dużym, dekoracyjnym okiennicom znajdują-
cym się na ścianach starych domów. Całe miasto 
zachwyca swoim starożytnym urokiem. Najwięk-
szą atrakcję stanowi oczywiście zamek, zbudowany  
na skalistym wzgórzu nad miastem. Pochodzi praw-
dopodobnie jeszcze z czasów przed naszą erą. Wie-
lokrotnie niszczony i palony, równie często był odbu-
dowywany. W V wieku umocnił go cesarz bizantyjski 
Teodozjusz, a w VI rozbudował sam Justynian. Zamek 
jest uwieczniony na odwrocie monety o nominale  
10 leków. 

Albania
Wybrzeże adriatyku
OPIS DESTYNACJI

Tirana
Tirana jest stolicą, ośrodkiem kulturalnym i  naj- 
większym miastem Albanii, często nazywanym  
miastem mercedesów! Tirana leży w samym ser-
cu kraju, nad rzeką Ishmi, u stóp góry Dajti. W Ti-
ranie warto zwiedzić plac Skanderbega, meczet 
Ethem Beja z  minaretem otwartym dla turystów, 
który jest prawdziwą atrakcją miasta, symbol Ti-
rany – czyli Sahat Kulę (wieżę zegarową), bek-
taszyckie tekkije, XVIII-wieczny Most Grabarzy 
– udostępniony dla ruchu pieszego, czy oddaloną 
od centrum miasta twierdzę Petrela, czyli najlepiej 
zachowany zamek w Albanii. Nie brakuje też cerkwi 
i kościołów katolickich, gdyż islam, prawosławie i ka-
tolicyzm to trzy religie, które współistnieją w Tiranie. 
Rynek stolicy stanowi plac Pazari i Ri, będący również 
placem targowym. 

WYBRZEŻE ADRIATYKU / albaniaalbania / WYBRZEŻE ADRIATYKU
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Hotel

BEZPłATNE  Wi-Fi

PRZY PlaŻy

POlskie aniMaCJe

all inClusive

i

lOTniskO  
TIRANA 35 KM

lOkaliZaCJa 
• Miejscowość Golem
• Centrum Durres ok. 10 km
•  Najbliższe restauracje, bary i sklepy 

ok.100 m
• Lotnisko w Tiranie ok. 35 km    
 
PlaŻa 
•  Bardzo szeroka, piaszczysta plaża 

bezpośrednio przy hotelu
• łagodne wejście do morza
• Leżaki i parasole na plaży bezpłatne
 
OPis
• Recepcja, kantor
• Sejf (na recepcji, bezpłatny)
•  Restauracja all-inclusive, bar, restauracja 

a'la carte (dodatkowo płatna)
•  Basen zewnętrzny, brodzik dla dzieci
•  Leżaki, parasole przy basenie bezpłatne
•  łóżeczko dla dzieci bezpłatnie (na 

zapytanie, w miarę dostępności)
• Winda

•  Szczegóły dotyczące oficjalnej 
kategoryzacji na str. 29

 
inTerneT 
•  Wi-Fi w lobby i pomieszczeniach 

wspólnych bezpłatne
 
ZakWaTerOWanie 
Pokój standard 
• Klimatyzacja (bezpłatna)
•  łazienka z prysznicem, WC, 

suszarka do włosów
• TV-SAT
• Minilodówka
•  Wszystkie pokoje posiadają balkon 

lub taras
Pokój superior
•  Jest nieco większy od pokoju 

standardowego i posiada 
dodatkowo rozkładaną sofę

Pokój Family
•  Jeden duży pokój komfortowy dla 

rodzin z dwójką dzieci

sPOrT i rOZryWka 
•  Polskie animacje dla dzieci (4-12 

lat) i dorosłych w ramach Orange 
Family Club w terminie 17.06-08.09 
(w ciągu dnia organizowane są zajęcia 
sportowe, konkursy i zabawy przy 
basenie, wieczorami często muzyka 
na żywo)

 
WyŻyWienie 
•  All Inclusive: śniadanie, obiad i kolacja 

w formie bufetu, przekąski między 
obiadem i kolacją, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 
10:00-22:00 w wyznaczonym barze. 
Formuła All Inclusive nie obowiązuje 
w restauracji a'la carte i w barze przy 
plaży. 

MaksyMalne ObŁOŻenie

/ / / /

www.hotelbonita.al

Świetny obiekt położony przy pięknej i szerokiej plaży w rejonie Durres – Golem polecany jest 
zarówno rodzinom z dziećmi, jak i Klientom lubiącym aktywnie wypoczywać.  Nowy basen, brodzik 
i miniklub będą dopełnieniem udanych wakacji. W ciągu dnia rozrywkę zapewni Państwu zespół 
wykwalifikowanych polskojęzycznych animatorów w okresie działania Orange Family Club. 

albania / DURRES - GOLEM

WyŁąCZnOść sun & Fun HOliDays  ●  NOWY BASEN  ●  NOWOCZESNE WNĘTRZA

bonita **** 

Orange FaMily Club
Animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FirsT Call
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Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FirsT Call

Hotel

BEZPłATNE  Wi-Fi

PRZY PlaŻy

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

lOTniskO  
TIRANA 30 KM

all inClusive

albania / DURRES

WyŁąCZnOść sun & Fun HOliDays  ●  BLISKO CENTRUM  ●  PRZY PLAŻY

vivas ****

Hotel atrakcyjnie położony przy plaży, w pobliżu nadmorskiej promenady oraz wielu 
sklepów i barów. Obiekt bardzo chwalony za profesjonalną, uprzejmą obsługę. Bardzo 
łatwo stąd dojechać do centrum miasta Durres, które oferuje wiele ciekawych zabytków 
i duży wybór restauracji serwujących lokalna kuchnię.

lOkaliZaCJa 
• W miejscowości Durres 
• Ok. 2 km od centrum 
•  Najbliższe restauracje, bary i sklepy 

ok. 50 m
• Lotnisko w Tiranie ok. 30 km  
 
PlaŻa 
•  Piaszczysta plaża położona jest 

przy hotelu (wejście do wody 
z platformy po kilku schodkach)

•  Leżaki i parasole na hotelowej plaży 
dostępne bez dodatkowej opłaty

 
OPis
• Recepcja
•  Restauracja all-inclusive
•  Restauracja a'la carte (dodatkowo 

płatna)
• Bar
• Sejf na recepcji (bezpłatny)
• Parking
• Wymiana walut

• Winda
• Sala konferencyjna
• Wypożyczalnia samochodów
•  Hotel akceptuje płatności kartą 

Visa
•  Szczegóły dotyczące oficjalnej 

kategoryzacji na str. 29

inTerneT 
•  Bezpłatne Wi-Fi w lobby

ZakWaTerOWanie 
Pokój standard
• Klimatyzacja (bezpłatna)
•  łazienka z  prysznicem lub wanną, 

toaleta
• TV SAT
• Telefon
• Minilodówka
• Balkon
Pokój Family
•  Jeden większy pokój z łóżkiem 

piętrowym

sPOrT i rOZryWka 
•  Bezpłatne: basen, mała siłownia, 

plac zabaw

WyŻyWienie 
•  All Inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu; przekąski 
między obiadem a kolacją, lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w godzinach 10:00-22:00  
w wyznaczonym przez hotel barze. 

MaksyMalne ObŁOŻenie

/ / /

www.hotelvivas.com



3736

najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinformacje + ceny + RozszeRzona galeRia zdjęć i video  ―  na www.sunfun.pl

Wycieczki
fakultatywne
PODRÓŻUJ I ODKRYWAJ

albaniaalbania

skarby albańskieJ riWiery 
Naszą wycieczkę zaczniemy od rejonu Fier, gdzie 
znajdują się ruiny starożytnego miasta Apollonii.  
Apollonia została założona w  588 p.n.e. przez 
Greków z  Koryntu, a  dziś jest najważniejszym  
centrum archeologicznym w  Albanii. Następ-
nie udamy się do drugiego największego miasta 
portowego - Vlory. Zobaczymy tu, między in-
nymi, pomnik niepodległości, który mieści się  
na Placu Flag, odwiedzimy pomnik Ismaila Qemali,  
a także muzeum i meczet z 1542 roku. Później udamy  
się w nadzwyczajne punkty widokowe i napijemy 
się pysznej albańskiej kawy, podziwiając pięk-
ną panoramę Morza Jońskiego. Potem udamy się  
w kierunku malowniczego regionu Orikum, gdzie  
znajdują się ruiny starożytnego miasta i  spora  
marina na ok. 650 jachtów. 

 BERAt – Winiarnia CObO
Miasto Berat jest zaliczane do światowego dziedzi- 
ctwa UNESCO. Pierwszym punktem jest zwiedzanie 
zamku zbudowanego na skalistym wzgórzu. Ludność 
twierdzy była chrześcijańska i dysponowała ponad  
20 kościołami (które w większości zostały zbudowane  
w XIII wieku), ale znajdziemy tu także pozostałości  
meczetu zbudowanego po podbiciu Beratu przez 

Turków. Następnie odwiedzimy muzeum poświę-
cone Onufriemu, największemu malarzowi fresków  
z XVI wieku w Albanii. Następnym punktem wycieczki 
jest wizyta w winiarni Cobo. Zaproszenie do degusta-
cji wina oraz spróbowanie domowego albańskiego 
sera i  lokalnych oliwek z pewnością stanie miłym 
zwieńczeniem wycieczki.  

 baŁkańska PerŁa
Przejazd na południe Albanii przez miasto Pogradec 
położone nad jeziorem Ochrydzkim i otoczone malo- 
wniczymi górami. Potem udajemy się do klasztoru 
Św. Nauma, położonego na terenie Macedonii, przy 
granicy z Albanią. Wewnątrz kaplicy podziwiać mo-
żemy piękne freski, a także odwiedzić grób świę-
tego, gdzie przybywa wielu pielgrzymów. Przerwa  
na obiad w  miejscowej restauracji. Następnym 
punktem wycieczki jest miasto Ochryd. Przewodnik 
oprowadzi nas po mieście, gdzie zobaczymy pomnik 
Cyryla i  Metodego, Muzeum Narodowe, Cerkiew  
Św. Zofii, rzymski amfiteatr, cerkiew św. Bogurodzicy  
Peribleptos (Św. Klemensa), górną i  dolna bramę 
fortyfikacji otaczającej stare miasto, galerię ikon,  
a także twierdzę cara Samuela. Zwiedzanie kończy 
się spacerem po lokalnym bazarku.

 Durres - Fabryka kOniaku
Podczas wycieczki udamy się do kantyny Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu, największej w Albanii, dato-
wanej na 1933 rok, a tam poznamy delikatny smak 
koniaku Skanderbeg - marki znanej od okresu komu- 
nizmu. Następnie zwiedzimy starożytne grecko- 
rzymskie miasto portowe Dyrrachium, m.in. amfite-
atr, zbudowany w II wieku naszej ery, a także Muzeum  
Archeologiczne.   

 TraDyCyJna i nOWOCZesna albania
Pierwszym punktem naszej wycieczki będzie stolica 
Albanii - Tirana oraz wizyta w Narodowym Muzeum 
Historycznym. Następny punkt to symbol Tirany – 
wieża zegarowa, wybudowana w latach 20-tych XIX w. 
Zwiedzimy też bogato zdobiony, wpisany na listę 
religijnych zabytków kulturowych Albanii meczet 
Ethem Bey. Po drodze zobaczymy pozostałości 
architektoniczne, wille i inne budynki należące do 
byłych komunistycznych władz. Następnie zwiedza-
nie muzeum urządzonego w podziemnym bunkrze, 
przedstawiające ciężkie czasy komunizmu. Po zwie-
dzaniu Tirany udamy się do miasta Kruja, miejsca na-
rodzin Skanderbega (bohatera narodowego Albanii).  
Następnie lunch w lokalnej restauracji (opcjonalnie). 
Po posiłku zwiedzimy zamek, Muzeum Etnograficzne 
i tradycyjny, urokliwy bazar.

 sZkODra i Park narODOWy THeTH
Jedziemy na północ Albanii w  kierunku granicy 
z Czarnogórą, do miasta Szkodra, po drodze mijając 
słynne Jezioro Szkoderskie. Wjeżdżamy na wyso-
kość 1700 m n.p.m. i  udajemy się pieszo do leżą-
cego 3km stamtąd budynku stacji radiowej, skąd 
rozpościera się zapierający dech w piersiach widok 
na okoliczne dzikie szczyty górskie z najwyższym 
szczytem Jezerka oraz dolinę miejscowości Theth. 
Później możemy odpocząć w schronisku  kosztu-
jąc lokalne przysmaki. W drodze powrotnej zatrzy-
mamy się centrum miasta Szkodra. Dla chętnych 
wizyta w meczecie lub muzeum fotografii Marubi.

 W POsZykiWaniu PelikanÓW 
Jedna z  ciekawszych wycieczek fakultatywnych  
w Albanii. Wycieczka rozpoczyna się w Parku Naro-
dowym Divjaka, w którym znajduje się największa 
laguna Albanii-Karavasta. Przejażdżka odbywa się 
malowniczą trasą off-road, poprzez lasy piniowe 
i  wzdłuż piaszczystej plaży. Podczas przejażdżki 
będziemy mieli dużą szansę zaobserwować rzadki 
gatunek pelikana kędzierzawego.

 JeeP saFari  
 W gÓry PÓŁnOCnOalbańskie
Jedziemy jeepami na północ Albanii, do miasta Szko-
dra. Kontynuujemy jazdę jeepami drogą szutrową do 
doliny wsi Theth. We wsi odpoczynek i opcjonalnie 
lunch składający się z  tradycyjnego albańskiego 
jedzenia. W Theth znajduje się zbudowany w 1892 
roku słynny Kościół w Theth. Jednak jednym z naj-
ciekawszych obiektów jest zamknięta wieża zwana 
Kulla. Następnie trekking szlakiem górskim do 30 m 
wodospadu w Grunas.

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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BUłgaria

Morze
Czarne

Burgas

Varna

Słoneczny Brzeg

Sofia

grecja

rUmUnia

TUrcja

100 km

Złote Piaski

Urzekną Was piękne plaże  
i parki narodowe

UniKaLnY  reLaKS naD mOrZem cZarnYm

Bułgaria

BUŁGARSKA RÓŻA MA WŁASNE MUZEUM
Dolina róż – mająca 120 km długości dolina, położona jest między Sta-
rą Planiną i Średnią górą. nazwa wywodzi się z faktu, że rosną tu najbar- 
dziej aromatyczne róże na całym Półwyspie Bałkańskim, czyli róże  
damasceńskie. Zwłaszcza w  okresie od połowy maja do połowy czerw-
ca teren ten obfituje w niezwykłe kolory i zapachy. Stolicą Doliny róż jest 
miasto Kazanlak, którego symbolem jest kwiat róży, a odwiedzić tu moż-
na wspaniałe muzeum żywych róż. miasto jest pod ochroną UneScO,  
a  uprawa róż prowadzona jest tu od ponad stu lat. Z  tutejszych róż  
tłoczony jest słynny olejek różany, który nie ma konkurencji na całym świecie. 
Do wyprodukowania jednego grama oleju, trzeba przetworzyć trzy  
kilogramy płatków róży. aby kwiaty wydały największą ilość oleju, powinny  
być zebrane tuż po wschodzie słońca, gdy są mokre od rosy.

DOSKONAŁA KUCHNIA
m ie j s cow a k u c hni a j e s t j e d n ą  
z najlepszych i najzdrowszych w europie. 
Oferuje duży wybór sałatek, mięs i ryb 
przygotowywanych na różne sposoby!

PIĘKNE PLAŻE
Kombinacja długich plaż i malowniczych 
zatoczek z pięknymi widokami na lokalne 
wybrzeże – to właśnie Bułgaria!

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.

czy pragniesz spędzić aktywny wypoczynek w słońcu, 
podziwiać spektakularne widoki i  odkryć piękno 
starożytnych zabytków? jeśli tak, to Bułgaria jest 
oczywistym wyborem! Ten kraj ma wspaniałą linię 
brzegową, z  atrakcyjnymi, piaszczystymi plażami, 
urozmaiconą przyrodę z wieloma parkami narodowymi 
oraz ośrodki zlokalizowane w pobliżu ciekawych miejsc 
historycznych. Bonusem jest wyśmienita kuchnia!

Kwiecień maj czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
15 10 21 15 26 19 29 22 29 23 24 21 20 17

SłOnecZnY BrZeg     42     |      ZłOTe PiaSKi     64    

BOGATA HISTORIA
Bułgaria charakteryzuje się bogatym 
dziedzictwem kulturowym. Odwiedźcie 
stare miasto nessebar, które z pewnością 
was oczaruje.
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Bułgaria leży w południowo-wschodniej europie na 
Półwyspie Bałkańskim. Duża część powierzchni kraju 
jest górzysta i wypełniają ją ogromne pasma górskie  
z  górami riła, Pirin i  rodopami. najwyższa góra  
w  Bułgarii, jak i  na całym Półwyspie to musała  
(2925 m n.p.m.) położona w górach riła. najdłuższą  
rzeką jest Dunaj, który płynie do morza czarnego.
Przyczyną rosnącego zainteresowania turystów tym 
krajem są bezpieczeństwo, krótki czas lotu, piaszczyste 
plaże z łagodnym wejściem do wody, jak również ni-
skie ceny. Bułgaria jest tania, ale wszystkie usługi są  
na podobnym poziomie, jak w krajach zachodnich.  
Ponadto region morza czarnego pozostaje ciepły aż 
do końca października! 
największym ośrodkiem turystycznym Bułgarii jest  
Słoneczny Brzeg. Znajduje się on około 35 km na pół-
noc od Burgas i mniej niż 5 km od nessebaru, sta-
rożytnego miasta z nietypowymi drewnianymi do-
mami, wąskimi uliczkami, cerkwiami i zabytkowym 
wiatrakiem. aktywni turyści, których nudzi wylegi-
wanie się na plaży, mogą udać się w głąb lądu. mogą 
wybrać słynne góry rodopy z dolinami, gdzie płyną 
krystalicznie czyste rzeki. jednym z najbardziej zna-
nych ośrodków jest Pamporovo. Podczas spacerów 
górskich można natknąć się na klasztory prawosław-
ne, leżące głównie w trudno dostępnych miejscach. 
Do najbardziej znanych należy monastyr Baczkow-
ski, gdzie mnisi żyją w bardzo trudnych warunkach, 
często o suchym chlebie i wodzie.
na uwagę zasługuje również uzdrowisko Devin,  
gdzie można odpocząć, korzystając z różnych zabiegów  
po wyczerpującej wycieczce. Kolejnym punktem zain- 
teresowania jest etara - muzeum w pobliżu miasta  
gabrowo. Historycznym symbolem Bułga-
rii jest Wielkie Tyrnowo, dawna stolica, wzno-
sząca się na wapiennych, skalnych tara-
sach nad rzeką jantrą. niektóre domy są 

osadzone na skale w taki sposób, że wyglądają jakby  
z niej wyrastały. miłośnicy historii z pewnością nie mogą 
przegapić wizyty w starożytnym trackim grobowcu  
Kazanlak. Poza pięknymi freskami, znaleziono tu wiele 
przedmiotów ze złota. 

JĘZYK
językiem urzędowym jest bułgarski, ale bez problemu 
można się porozumieć po angielsku, niemiecku, rosyjsku.

KUCHNIA
W hotelach z naszej oferty znajdą Państwo przede  
wszystkim kuchnię międzynarodową, wzbogaconą 
elementami kuchni bułgarskiej. najpopularniejsze  
dania przyrządzane są na bazie warzyw, mięsa wie- 
przowego, kurczaka, jagnięciny, a nawet mielonych 
ryb. można także skosztować pysznych serów i sałatek.  
W  kuchni bułgarskiej bardzo popularna jest oliwa  
z oliwek, ocet, czosnek i lokalne przyprawy, słony biały 
ser z mleka krowiego lub owczego i jogurt. mięso przy-
gotowuje się zazwyczaj na rożnie lub grillu. Dla dopeł-
nienia smaku potraw Bułgaria oferuje doskonałe wina  
i piwa. Do bułgarskich specjałów należą burgery kju-
fteta, dzuveč (gorący posiłek z ryżu, mięsa i warzyw, 
jest podobny do risotto), faszerowane papryki, tarator  
(zimna zupa z kwaśnym mlekiem, tartym ogórkiem,  
koperkiem i ewentualnie czosnkiem), musaka (za-
piekanka przygotowana z  ziemniaków, warzyw 
i  mięsa mielonego), mieszane sałatki (oprócz su-
rowej papryki, ogórków, pomidorów i  białe-
go sera, dodaje się do nich ostrej papryki i  cebu-
li), quenelles i  kebabče (bułki, placki lub zwoje 
mielonego mięsa przygotowane na grillu, podawa-
ne z  sałatką i  frytkami), 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), który dzieli się  
na 100 stotinek. W wybranych hotelach i restauracjach 
akceptowane są wszystkie główne karty kredytowe. 
Bankomaty można znaleźć niemal wszędzie.

RÓŻNICA CZASU
W Bułgarii, w porównaniu do naszego czasu letniego,  
dodajemy jedną godzinę.

NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE
napięcie jest w europejskim standardzie 220 V. W nie-
których starszych hotelach możliwe jest znalezienie in-
nego rodzaju gniazdek, ale zasilacz jest powszechnie do-
stępny w sklepach z wyposażeniem domowym.

PRZEPISY WJAZDOWE
Polacy nie potrzebują wizy na pobyt turystyczny w Buł-
garii, wjazd odbywa się na podstawie ważnego paszpor-
tu lub dowodu osobistego. W Bułgarii honorowane jest 
polskie prawo jazdy.

CŁA I PRZEPISY WALUTOWE
Obowiązuje swobodny przepływ towarów w  Ue. 
Wyjątkiem są wyroby akcyzowe, które mogą być  
przewożone w obrębie Ue w ograniczonych ilościach, 
na własny użytek. Limity zostały ustalone nastę-
pująco: 800 sztuk papierosów, 400 sztuk krótkich  
cygar, 200 cygar, 1 kg tytoniu, 10 litrów spirytusu,  
20 litrów produktów o średniej zawartości alkoholu,  
90 litrów wina, z których maks. 60 litrów to wina musu-
jące i 110 litrów piwa.

HOTELE – OFEROWANE USŁUGI
Dostęp do niektórych usług, które oferuje hotel (np. 
klimatyzacja, godziny otwarcia barów, restauracji 
i obiektów sportowych w tym aqua parków, programy 

Bułgaria
PODSTaWOWe inFOrmacje

PODSTaWOWe inFOrmacje / BUŁGARIABUŁGARIA / PODSTaWOWe inFOrmacje

animacyjne) może być częściowo zredukowany w szcze-
gólności poza szczytem sezonu, który przypada na czer-
wiec i wrzesień. W większości hoteli w Bułgarii w dniu 
przyjazdu pierwszym świadczeniem jest kolacja.

PLAŻE, LEŻAKI I PARASOLE
Wstęp na bułgarskie plaże jest bezpłatny, jed-
nakże korzystnie z  leżaków i  parasoli jest zazwy-
czaj płatne. Za dodatkową opłatą można również 
korzystać z  szerokiej gamy sportów wodnych. na 
prawie 380 km wybrzeża znaleźć można zarów-
no szerokie i uczęszczane plaże ze złotym piaskiem  
i  łagodnym wejściem do morza, jak i małe zatoczki, 
gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. W niektórych 
miejscach natkniemy się na skaliste wybrzeże i klify,  
przeplatane różnorodnymi plażami.

WAŻNE KONTAKTY:
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
Siedziba: 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  formalności zdrowotnych  
(np. obowiązkowych szczepień) można znaleźć na  
www.msz.gov.pl

czas lotu ok. 2 godzin

różnica czasu + 1 godzina w okresie letnim

Waluta Lev (1 Bgn = 100 stotinek)

napięcie elektryczne 220 V

Paszport i wiza
obywatel Polski - ważny paszport lub dowód  
osobisty, wiza nie jest wymagana

Stolica Sofia

Oficjalny język bułgarski
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ŘecKO

TUrecKO

Burgas

rawda

nesebar

Słoneczny Brzeg

Sveti Vlas elenite

morze czarne

15 km

BUłgaria

Sozopol

Primorsko

SŁONECZNY BRZEG
Słoneczny Brzeg rozciąga się około 40 km na pół-
noc od Burgas i 5 km od nessebaru. główną atrakcją 
tego popularnego regionu wakacyjnego jest szero-
ka i ponad 8-kilometrowa plaża, ze złotym piaskiem 
i łagodnym wejściem do morza. Dzięki sprzyjające-
mu klimatowi, Słoneczny Brzeg jest jednym z naj-
popularniejszych kurortów czarnomorskich i posia-
da certyfikat niebieska Flaga, prestiżową nagrodę 
dla obszarów o najwyższej czystości plaży i morza. 
Ta atrakcyjna miejscowość posiada również piękną 
nadmorską promenadę z licznymi restauracjami, ka-
wiarniami i barami, co przyciąga tu miłośników roz-
rywki i zakupów. Znajdziemy tu również znany park 
wodny, boisko sportowe, halę muzyczną, liczne sklepy  
i  kasyna. Do zwiedzania okolicy, polecamy łatwo  
dostępny lokalny autobus. Słoneczny Brzeg to ide-
alne miejsce na przyjemny wypoczynek dla osób  
w każdym wieku.

BURGAS
Burgas to czwarte, co do wielkości, miasto w Buł-
garii, ma ponad 200 tysięcy mieszkańców. jest naj- 
ważniejszym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym 
południowo-wschodniej części kraju. jest to tętnią-
ce życiem miasto, gdzie znajduje się szeroki deptak  
ze sklepami, kawiarniami, restauracjami i  barami.  
Burgas położone jest około 130 km na południe od 
Warny i 390 km na wschód od Sofii. Ważnym źródłem 
utrzymania mieszkańców jest nie tylko turystyka, 
ale także w dużej mierze żegluga portowa i rybołó- 
wstwo. Ponadto zlokalizowany jest tu drugi najważ-
niejszy port lotniczy w Bułgarii. Burgas jest idealnym 
miejscem dla tych, którzy chcą cieszyć się życiem  
lokalnym, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych 
i odwiedzać muzea.

RAWDA
rawda to mały, przyjemny ośrodek 
w pobliżu nessebaru, który wciąż się 
rozrasta. chociaż znacznie odbiega od 
Burgas, znajdziemy tu wiele sklepów  
i  miejsc, gdzie można skosztować  
lokalnych specjałów oraz doświad- 
czyć kultury bułgarskiej. W  pobli-
żu mieści się popularny park wodny, który docenią 
zwłaszcza ludzie młodzi i rodziny z dziećmi. Oprócz 
relaksu na pięknej, piaszczystej plaży, rawda oferu-
je różnorodne zajęcia sportowe, szczególnie sporty 
wodne, takie jak nurkowanie, kitesurfing, windsurfing, 
narty wodne lub skuter. 

NESSEBAR
nessebar wymieniany jest wśród najczęściej  
odwiedzanych bułgarskich kurortów na wybrzeżu 
morza czarnego. Stary nessebar jest jednym z naj-
starszych miast w europie, wpisanym na Listę Świa- 
towego 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 ten półwysep nie-
dostępnym. nowa część nessebaru to nowoczesne 
miasto, znajdujące się około 500 m od starego miasta.  
Teraz ta część stale się poszerza o nowe hoteli, sklepy 
i restauracje.

SVETI VLAS
Sveti Vlas jest szybko rozwijającym się nadmorskim 
kurortem położonym u podnóża południowego zbocza 
Stara Planina. Ośrodek jest spokojniejszą alternatywą 
dla Słonecznego Brzegu, gdzie można - tak jak i do 
miasta nessebar - z łatwością dojechać autobusem 
lub dopłynąć statkiem. Lokalną atrakcją jest piękny 
port stanowiący raj dla miłośników żeglarstwa.

ELENITE
Stosunkowo nowy kompleks leży około 10 kilometrów 
na północ od Słonecznego Brzegu. Piękne, długie, 
piaszczyste plaże rozciągają się wzdłuż malowniczej 
zatoki. jest stąd bardzo dobre połączenie autobuso-
we do nessebaru i Słonecznego Brzegu. miasteczko 
położone jest w pięknej i spokojnej scenerii, przez co 
stanowi idealne miejsce na relaksujący wypoczynek.

SOZOPOL
Leży na niewielkim półwyspie na morzu czar-
nym, około 35 km na południowy-wschód od 
miasta Burgas. Baza turystyczna jest tu bardzo 

dobrze wyposażona, dzięki czemu nie trzeba się mar-
twić, że czegoś zabraknie. Historyczne centrum mia-
sta chronione jest przez UneScO. naprawdę war-
to przejść przez wąskie i kręte uliczki, które tworzą 
niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. Ulice oto- 
czone są oryginalnymi budynkamii z XViii w. resort 
posiada dwie piękne, piaszczyste plaże, które nie są  
ze sobą połączone.

POMORIE
Pomorie to urocza miejscowość turystyczna położona 
18 km na północ od Burgas, na skalistym półwyspie 
wybrzeża czarnomorskiego. 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. jest to również 
centrum turystyki leczniczej. Zasłużoną sławą cieszą 
się miejscowe borowiny. Pomorijskie błota doskonale  
wpływają na leczenie reumatyzmu i chorób skóry.

OBZOR
miasteczko położone przy malowniczej drodze, łą-
czącej północne i południowe wybrzeże, 65 km na 
południe od Warny i 74 kilometry od Burgas. Popu-
lacja miasta liczy około 2000 osób. Plaża ma około  
10 km długości i od 20 do 60 m szerokości. Szcze-
gólnie ładne i uważane za najpiękniejsze w całej Buł-
garii są plaże położone na południu miejscowości 
oraz plaża irakli, obydwie zapewniają drobny piasek  
w złotym kolorze. Kurort oferuje różne opcje rozryw-
ki: dyskoteki, bary, restauracje, puby, małe rodzinne 
restauracje, a dla dzieci zjeżdżalnie oraz baseny w ho-
telowych kompleksach.

Słoneczny 
Brzeg
OPiS DeSTYnacji

 OPiS DeSTYnacji / BUŁGARIABUŁGARIA / OPiS DeSTYnacji

WIĘCEJ HOTELI
na

www.sunfun.pl
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Hotel Hotel

BeZPłaTne WI-FI

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

SłOnecZnY BrZeg - eLeniTe / BUŁGARIABUŁGARIA / SłOnecZnY BrZeg 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

BeZPłaTne WI-FI

ALL INCLUSIVE

PrZY PLAŻYPLAŻA 200 m

BB

LOTNISKO BUrgaS 
50 Km

LOKALIZACJA 
•  Pomiędzy miejscowościami Sveti 

Vlas (ok. 3 km) i elenite
•  centrum Słonecznego Brzegu  

ok. 5 km
• Lotnisko w Burgas ok. 50 km 
   
PLAŻA 
•  Plaża bezpośrednio przy hotelu, do 

plaży prowadzi panoramiczna winda 
• łagodne wejście do morza
• Leżaki i parasole na plaży płatne
• Bar na plaży płatny
• ręczniki plażowe za depozytem

OPIS
• restauracja główna, 4 bary
•  Basen zewnętrzny z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•  Leżaki i parasole przy basenie i na 

tarasie od strony plaży bezpłatnie 
• Parking
•  Podczas zakwaterowania 

wymagany jest depozyt 
w wysokości 20 euro/os. dorosłą, 
zwracany w dniu wyjazdu

• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
• Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 27 m²)
• Klimatyzacja indywidualna
•  łazienka z prysznicem, Wc, 

suszarka do włosów
• TV-SaT
• mała lodówka
• Balkon
• Sejf (płatny)
•  łóżeczko dla niemowląt na życzenie 

bezpłatnie
Pokój Family (ok. 45 m²)
•  Sypialnia i pokój dzienny odzielone 

drzwiami

SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

miniklub i mini disco, animacje dla 
dzieci i dorosłych 6 dni w tygodniu

•  Odpłatnie: masaże, fitness, sauna, 
łaźnia parowa, billard, gry, kort 
tenisowy, sporty wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, późne 
śniadanie, popołudniowe przekąski, 
lody, lokalne napoje alkoholowe 
oraz bezalkoholowe w barze przy 
basenie i barze „joy” w godz. 
10:00-22:30; bar „Sky” w lobby jest 
dodatkowo płatny.

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / /

www.paradisebeach.bg

Hotel całkowicie odnowiony w 2018 roku, oferujący bardzo dobry standard zakwaterowania 
i malownicze położenie na wzniesieniu nieopodal spokojnej miejscowości Sveti Vlas. 
Dzięki swojej lokalizacji oferuje on niesamowity widok na morze oraz idealne warunki do 
wakacyjnego relaksu na plaży.

całKOWicie ODnOWiOnY HOTeL  ●  maLOWnicZe POłOżenie  ●  animacje

LOTNISKO BUrgaS 
25 Km

LOKALIZACJA 
•  Hotel zlokalizowany pomiędzy 

Słonecznym Brzegiem i nessebarem
•  najbliższe restauracje, bary i sklepy 

bezpośrednio przy hotelu
• Lotnisko w Burgas ok. 25 km
 
PLAŻA 
•  Piaszczysta plaża znajduje się ok. 

200 m. od hotelu
• łagodne wejście do morza
•  Leżaki i parasole dostępne odpłatnie

OPIS
• restauracja główna a’la carte
• Lobby bar, bar przy basenie
• centrum Spa
• Kryty basen
•  Odkryty basen z wydzieloną częścią 

dla dzieci
•   Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne
• Oficjalna kategoria hotelu 5*

INTERNET 
•  Wi-Fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych oraz pokojach 
bezpłatne

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Studio (ok. 30 m²)
• Klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem, Wc, 

suszarka do włosów
• TV-SaT, telefon
• Sejf (bezpłatnie)
• aneks kuchenny
• minibar (płatny)
• Balkon
• łóżeczko dziecięce na życzenie
Apartament z 1 sypialnią (ok. 57 m²)
•  Pokój dzienny z aneksem kuchennym 

i sypialnią oddzielone drzwiami
Apartament z 2 sypialniami
•  Pokój dzienny z aneksem 

kuchennym i dwie sypialnie 
oddzielone drzwiami

SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: plac zabaw dla dzieci, 

sauna, siłownia, niewielka sala 
zabaw dla dzieci przy centrum SPa; 
położenie hotelu jest idealne na 
wieczorny spacer i odwiedzenie 
lokalnych restauracji, barów  
i sklepów

•  Odpłatnie: zabiegi i masaże 
w strefie wellness, łaźnia turecka, 
gry elektroniczne

WYŻYWIENIE 
• BB: śniadanie w formie bufetu
•  Pozostałe posiłki w restauracji a’la 

carte oraz napoje w restauracji 
i barach dodatkowo płatne

 
MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / / /

www.galeonsunnybeach.com 

Luksusowy hotel zaprojektowany w nowoczesnym stylu, usytuowany niedaleko starego 
miasta Nessebar, gdzie znajdują się liczne restauracje, bary i zabytki. W pobliżu można 
odwiedzić bardzo znany i popularny auqapark Nessebar, który zadowoli zarówno ludzi 
młodych, jak i rodziny z dziećmi.

LUKSUSOWe WaKacje  ●  W POBLiżU cenTrUm  ●  WeLLneSS

Paradise Beach *****Galeon Residence & Spa *****
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Hotel Hotel

BeZPłaTne WI-FI BeZPłaTne WI-FI

PrZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

PLAŻA 70 m

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

SłOnecZnY BrZeg / BUŁGARIABUŁGARIA / SłOnecZnY BrZeg 

LOTNISKO BUrgaS 
30 Km

LOTNISKO BUrgaS 
30 Km

LOKALIZACJA 
•  Lotnisko w Burgas ok. 30 km od 

hotelu
 
PLAŻA 
•  Piaszczysta ok. 70 m. od hotelu  

z łagodnym dojściem do morza
• Leżaki i parasole płatne

OPIS
• restauracja główna, 2 bary
•  Duży kompleks basenowy 

z oddzieloną częścią dla dzieci 
i zjeżdżalniami

•  Leżaki i parasole przy basenach 
bezpłatnie

• ręczniki przy basenie za depozytem
• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Bezpłatne Wi-Fi na terenie hotelu 

i w pokojach
 

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 37 m²)
• łazienka z wanną i Wc
• Suszarka do włosów
• Balkon
• Klimatyzacja
• TV SaT
• minibar (odpłatnie)
• Sejf (odpłatnie)
• Telefon
Pokój Junior Suite (ok. 47 m²)
•  Duży pokój z częścią sypialnianą 

i dzienną 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•   Bezpłatnie: animacje, aerobik, 

fitness, miniklub, tenis stołowy, 
zjeżdżalnie wodne, rzutki

•  Odpłatnie: centrum SPa, łaźnia 
turecka, masaże, bilard, piłkarzyki

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, przekąski 
w ciągu dnia; napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne w godz. 10:00-24:00.

 
MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / /

 www.iberostar.com/en

Iberostar to przestronny 4-gwiazdkowy hotel, przystosowany dla rodzin z dziećmi. Jego 
szeroka oferta animacyjna pozwala miło i aktywnie spędzać czas, a lokalizacja w centrum 
Słonecznego Brzegu ułatwia zakupy i korzystanie z lokalnych rozrywek i atrakcji.

rODZinna aTmOSFera  ●  PrZY PLażY  ●  DOBra KUcHnia

Iberostar Sunny Beach ****

LOKALIZACJA 
•  Lotnisko Burgas ok. 30 km
• nessebar ok. 5 km od hotelu
 
PLAŻA 
•  Prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
• Leżaki i parasole bezpłatnie
• Bar na plaży w opcji ai

OPIS
• restauracja główna, 5 barów
•  2 baseny; leżaki i parasole przy 

basenach z animacjami bezpłatnie
•  Basen relaksacyjny dostępny jest 

tylko dla gości, którzy wykupili 
pokoje „Premium”

• aquapark 
• Oficjalna kategoria hotelu to 4 *
 
INTERNET 
•  Bezpłatne Wi-Fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych oraz w pokojach

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 25 m²)
• Balkon lub taras
• Klimatyzacja 
•    łazienka z prysznicem lub wanną i Wc
• Suszarka do włosów
• Telefon, SaT-TV
• Sejf (bezpłatny)
• mała lodówka
•  łóżeczko dziecięce na życzenie
Pokój Studio (ok. 28 m²)
• Większy pokój z łóżkiem piętrowym
Pokój Family Suite (ok. 39 m²)
•  Dwa pokoje oddzielone drzwiami, 

dwie łazienki
Pokoje Premium
•  Zakwaterowanie w budynku „D” 

(najbliżej plaży)
•  Specjalna restauracja Premium
•  Bezpłatne leżaki i parasole przy 

basenie relax
• Szybkie łącze Wi-Fi
• Zestaw do kawy i herbaty w pokoju 

SPORT I ROZRYWKA
•   Bezpłatnie: animacyje 6 dni  

w tygodniu, 2 place zabaw, 
siatkówka, tenis ziemny, tenis 
stołowy, minifootball, siłownia, 
sauna, miniklub, plac zabaw

•  Odpłatnie: minigolf, masaże, sporty 
wodne na plaży

WYŻYWIENIE
•  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, późne 
śniadanie, przekąski, lody; lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
serwowane w godz. 10:00 – 24:00; 
możliwość rezerwacji restauracji 
tematycznej a’la carte trzy razy na 
pobyt (wymagana rezerwacja).

 
MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / /

www.hotel-evrika.com

Wspaniały hotel o żywej atmosferze, idealny dla wszystkich osób nastawionych na aktywne 
spędzanie czasu. Polecamy go przede wszystkim rodzinom z dziećmi ze względu na wiele 
atrakcji organizowanych dla najmłodszych Gości. Bardzo dobra kuchnia i dbałość o jakość 
sprawiają, że jest to jedna z najlepszych propozycji w Słonecznym Brzegu. 

DOBra LOKaLiZacja  ●  rODZinne WaKacje  ●  aQUaParK

 DIT Evrika Beach Club Hotel *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

FIRST CALL
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Hotel

BUŁGARIA / SłOnecZnY BrZeg

POLSKIE ANIMACJE

BeZPłaTne WI-FI

BB, ALL INCLUSIVE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PLaża 250 M

LOTNISKO BUrgaS 
30 Km

Przyjemny hotel z niesamowitą, wakacyjną atmosferą i mnóstwem atrakcji zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci. Zrelaksuj się przy basenie korzystając z opcji All-Inclusive lub 
wybierz się na spacer piękną plażą do zabytkowego miasta Nessebar, które jest wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

LOKALIZACJA 
•  restauracje i bary ok. 500 m od 

hotelu
• Lotnisko w Burgas ok. 30 km
  
PLAŻA 
•  Publiczna, piaszczysta plaża ok. 

250 m od hotelu
• łagodne wejście do morza
• Leżaki i parasole za opłatą

OPIS
• restauracja, bary
• restauracja a la carte (płatna)
• Sejf w recepcji (odpłatnie)
•  Basen główny z wydzieloną częścią 

dla dzieci
•  aquapark składający się z 2 

basenów ze zjeżdżalniami
•  Leżaki i parasole przy basenach 

bezpłatnie
•  Hotel nie zapewnia ręczników 

basenowych i plażowych

• Oficjalna kategoria hotelu 4*

INTERNET 
•  Bezpłatne Wi-Fi w lobby oraz  

w pokojach
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 24 m²)
• Klimatyzacja
• łazienka z prysznicem
• Suszarka do włosów
• TV-SaT, telefon
• mała lodówka
• Balkon
•  łóżeczko dla dziecka płatne ok. 5lv/

dzień (na życzenie w recepcji)
Pokój Apartament (ok. 36 m²)
•  Sypialnia i pokój dzienny oddzielone 

drzwiami 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: fitness, animacje 

prowadzone dla dorosłych i dla 

dzieci; w terminie 21.06.-05.09.  
o aktywny wypoczynek zadbają 
polscy animatorzy Orange Family club

•  Odpłatnie: masaże, sauna, tenis 
stołowy, bilard, centrum fitness, 
sporty wodne

 
WYŻYWIENIE 
•  BB: śniadanie w formie bufetu (opcja 

dostępna wyłacznie w niskim sezonie)
•  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, przekąski 
w ciągu dnia, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
w „barze Kotva” all inclusive 
w godz. 10:00 - 22:30; pozostałe 
bary dodatkowo płatne 

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ /

www.kotva-bg.com 

rODZinnY HOTeL  ●  animacje DLa DZieci i DOrOSłYcH  ●  ZjeżDżaLnie

Kotva ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

HOTEL KLUBOWY
animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
o Orange Family Club 
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 
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Hotel Hotel

BUŁGARIA / słoneczny brzeg 

BeZPłaTne WI-FI

ALL INCLUSIVE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

SłOnecZnY BrZeg - neSSeBar / BUŁGARIA

LOTNISKO BUrgaS 
30 Km

PLAŻA 150 m

Hotel otwarty w 2017 roku, polecany zarówno dla par, jak i dla rodzin z dziećmi. 
Położenie w pobliżu centrum Słonecznego Brzegu daje nieograniczone możliwości 
korzystania z atrakcji, zakupów oraz uroków tego miasta. Na uwagę zasługują 
eleganckie, przestonne pokoje, które korzystnie wpłyną na komfort wypoczynku.

eLegancKie WnęTrZa  ●  BLiSKO cenTrUm  ●  PrZeSTrOnne POKOje

Rome Palace Deluxe **** HOTeL

BeZPłaTne WI-FI

PrZY PLAŻY

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ULTRA 
ALL INCLUSIVE

LOTNISKO BUrgaS 
25 Km

LOKALIZACJA 
•  Hotel znajduje sie w miasteczku 

nessebar
•  Spacerem można dojść do 

zabytkowego Starego miasta
• Lotnisko w Burgas ok. 25 km
  
PLAŻA 
• Plaża bezpośrednio przy hotelu
• łagodne wejście do morza
•  Leżaki i parasole na plaży 

bezpłatnie
• Bar na plaży wliczony w cenę

OPIS
• Dwa budynki
• restauracja główna, 3 bary
•  Basen zewnętrzny z ładnym 

widokiem na morze
• Basen kryty
• Wydzielona część basenu dla dzieci
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne

• Sejf (płatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Bezpłatne Wi-fi w lobby, recepcji 

oraz przy basenie
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 20m²)
•  Pokoje odświeżone w 2018 roku
• Klimatyzacja centralna
•  łazienka z prysznicem, suszarka do 

włosów
• TV, telefon
• Sejf (płatny)
• minibar (uzupełniany w wodę)
•  łóżeczko dla niemowląt na życzenie 

bezpłatnie
Pokój Suite (ok. 32m²)
•  Przestronniejsze od pokoi 

standardowych, 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 mini disco, sauna, 
łaźnia parowa, siłownia

•  Odpłatnie: centrum odnowy, 
jacuzzi, masaże

 
WYŻYWIENIE 
•  Ultra all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, przekąski 
i lody między posiłkami, lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, 
a także wybrane alkohole 
importowane dostępne w godz. 
10:00-23:00 

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ /

www.hotelarsena.com 

LOKALIZACJA 
•  centrum Słonecznego Brzegu ok. 1,5 km 
• W pobliżu restauracje oraz bary 
• Lotnisko w Burgas ok. 30 km
  
PLAŻA 
•  Publiczna, piaszczysta ok. 150 m 

od hotelu 
• łagodne zejście do morza
• Serwis plażowy odpłatnie

OPIS
• recepcja
• restauracja główna, 2 bary
• restauracja a la carte 
• Basen z wydzieloną częścia dla dzeci 
•  Leżaki i parasole przy 

basenie (bezpłatnie)
• ręczniki przy basenie (depozyt)
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTERNET 
•  Bezpłatne Wi-Fi na terenie hotelu

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
• Zakwaterowanie dla 2 os.
• Klimatyzacja indywidualna
• Bezpłatne Wi-Fi
• Telefon
• Sejf (bezpłatnie)
• minibar (odpłatnie)
• łazienka z prysznicem lub wanną, Wc
• Balkon
Pokój Studio
• możliwe zakwaterowanie dla 3 os.
•  jeden pokój z niewielkim aneksem 

kuchennym
Pokój Superior
•  możliwe zakwaterowanie dla 3 os. 

dorosłych i dziecka
•  jeden duży pokój z rozkładaną sofą 

i aneksem kuchennym
Apartament 2 bedroom
•  możliwe zakwaterowanie do 6 os. 

dorosłych
•  Przestronny salon i 2 sypialnie, 2 

balkony, łazienka
 
SPORT I ROZRYWKA
•  Bezpłatnie: centrum fitness, 

animacje dzienne i wieczorne, plac 
zabaw, miniklub

•  Odpłatnie: sauna, jacuzzi, łaźnia 
parowa, sporty wodne na plaży 

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad, kolacja 

w formie bufetu, przekąski dostępne 
w określonych godzinach w barze 
przy basenie, napoje alkoholowe oraz 
bezalkoholowe lokalnej produkcji 
w godz. 10:00 - 23:00. 

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / / /

www.romepalacedeluxe.com

Hotel położony przy plaży, najczęściej wybierany przez Klientów ze względu na doskonalą lokalizację 
oraz wysoki standard usług. Cały obiekt przeszedł gruntowny remont w 2013 roku, dzięki czemu 
oferuje dobry standard zakwaterowania i estetyczne wnętrza. Polecamy spacer do starego miasta 
Nessebar, gdzie znajduje się wiele lokalnych restauracji, barów, a także ciekawych zabytków.

WYSOKi STanDarD  ●  PrZY PLażY  ●  ULTra aLL incLUSiVe

MPM Arsena Beach ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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Hotel

BeZPłaTne WI-FI BeZPłaTne WI-FI

PrZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PrZY PLażY  ●  W cenTrUm  ●  PrZeSTrOnne POKOje

PLAŻA 300 m

LOTNISKO BUrgaS 
30 Km

LOTNISKO BUrgaS 
30 Km

LOKALIZACJA 
•   centrum Słonecznego Brzegu 

 ok. 400 m.
•  najbliższe sklepy ok. 50 m.
•  Lotnisko w Burgas ok. 30 km    
 
PLAŻA 
•  Bezpośrednio przy hotelu, przejście 

przez promenadę
• Leżaki i parasole odpłatnie
 
OPIS
•  restauracja główna, 2 bary, 

kawiarnia
•  Basen zewnętrzny, leżaki oraz 

parasole bezpłatnie
• mini market
• Oficjalna kategoria hotelu 4 * 
 
INTERNET 
•   Wi Fi w lobby oraz pokojach 

bezpłatnie
 

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja centralna
•  łazienka z wanną lub prysznicem, 

Wc, suszarka do włosów
• mała lodówka
• Telewizor, telefon
• Sejf (odpłatnie)
• Balkon 
•  łóżeczka dla dzieci do 2 lat 

bezpłatnie (na zapytanie)
Pokój Superior
• Większy od pokoju standardowego
Apartament z 1 sypianią
•  Pokój dzienny z aneksem 

kuchennym i sypialnią
Apartament z 2 sypialniami
•  Pokój dzienny z aneksem 

kuchennym i częścią sypialnianą, 
oddzielna sypialnia, 2 łazienki 

SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: animacje, wieczorne 

show, siatkówka plażowa, rzutki, 
plac zabaw

•  Za dodatkową opłatą:  masaże, 
sauna, tenis stołowy,  bilard, sporty 
wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive – śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu; przekąski, 
ciastka  i lody w ciągu dnia, lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
w barze przy basenie w godz. 
10:30-23:00 

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE 

/ / / / /

www.hotelvictoria-bg.com

Świetna lokalizacja hotelu przy samej plaży, blisko centrum Słonecznego Brzegu.  
W pobliżu znajduje się wiele sklepów, kawiarni oraz restauracji. Na uwagę zasługuje 
bogata wersja All inclusive. Obiekt przeszedł renowację w latach 2017-2018.

BUŁGARIA / SłOnecZnY BrZeg 

Grand Victoria **** HOTeL

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ALL INCLUSIVE

LOKALIZACJA 
• centrum Słonecznego Brzegu
•  W pobliżu wiele barów, restauracji 

i rozrywek
  
PLAŻA 
•  Ok. 300 m od hotelu, publiczna, 

piaszczysta
•  Parasole, leżaki – płatne; przejście 

do plaży przez ulicę
 
OPIS
•  restauracja główna, lobby bar, 2 

bary przy basenach
•  restauracja z przekąskami (w ciągu 

dnia)/restauracja włoska (wieczorem)
•  Basen z dużymi zjeżdżalniami, 

brodzik ze zjeżdżalniami dla 
mniejszych dzieci, basen 
relaksacyjny

•  Dziecięce centrum rozrywki 
z labiryntem, piłeczkami 
i trampolinami (koszt ok. 5 lv/godz.)

•  Leżaki, parasole i ręczniki przy 
basenie bezpłatnie

• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w lobby bezpłatnie,  

a w pokojach odpłatnie
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 28 m²)
•  łazienka z prysznicem i Wc, 

suszarka do włosów
• Klimatyzacja
• Telefon, TV Sat
• Balkon 
• minibar (zawartość płatna)
• Sejf płatny (ok. 7 lv/dzień)
•  łóżeczko dla dziecka do 2 lat płatne 

(ok. 10 lv/dzień)
Pokój Studio (ok. 42 m²)
•  jeden duży pokój przystosowany 

dla max. 4 os. dorosłych 

SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: aqua park, animacje dla 

dzieci i dorosłych, tenis stołowy, aqua 
aerobik, siatkówka, mini golf, rzutki, 
plac zabaw, miniklub (4-12 lat)

•  Odpłatnie: bilard, siłownia, sauna, 
łaźnia turecka, masaże i zabiegi  
w centrum Spa

  
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, przekąski 
w ciągu dnia, nieograniczone 
wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i napoje bezalkoholowe dostępne 
w godz. 10:00-23:00; możiwość 
kolacji w restauracji tematycznej 
(włoska) po wczesniejszej rezerwacji

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ /

www.lagunapark-bg.com/c/en

rODZinnY HOTeL  ●  aQUaParK  ●  DOBra KUcHnia

Laguna Park ****

Doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi. Przyjemny hotel z wakacyjną atmosferą 
oferujący wiele atrakcji dla dzieci w różnym wieku. Doskonała lokalizacja w centrum 
kurortu daje ławy dostęp do zakupów i lokalnych restauracji.

SłOnecZnY BrZeg / BUŁGARIA

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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PRZYKŁADOWY POKÓJ STANDARDOWY
RIVA PARK 4*

Hotel

BeZPłaTne WI-FI

ALL INCLUSIVE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PLAŻA 150 m

LOTNISKO BUrgaS 
30 Km

Doskonała propozycja zarówno dla ludzi młodych, nastawionych na rozrywkę, jak i dla rodzin 
z dziećmi. Kompleks oferuje rzadko spotykane połączenie świetnej lokalizacji w pobliżu centrum 
dużego kurortu z relaksacyjnym, zielonym terenem i trzema basenami. Cały obiekt przeszedł 
renowację w 2015 roku, a w roku 2017 otwarta została nowa 4* część kompleksu Riva Park.

LOKALIZACJA 
•  Hotel zlokalizowany w Słonecznym 

Brzegu
•  najbliższe restauracje, bary i sklepy 

ok. 150 m
• Lotnisko w Burgas ok. 35 km    
 
PLAŻA 
•  Piaszczysta plaża znajduje się ok. 

150 m. od hotelu
• łagodne wejście do morza
• Leżaki i parasole płatne
 
OPIS
•  3 budynki 3* (riva) i nowy budynek 

4* (riva Park)
• restauracja główna
• 2 bary (lobby bar i snack bar)
• Sejf (płatny)
•  3 baseny zewnętrzne, w tym jeden 

ze słoną wodą i jacuzzi
• 2 brodziki, jedna mała zjeżdżalnia
•  Leżaki i parasole przy basenach 

bezpłatnie
•  Oficjalna kategoria hotelu riva 3*, 

riva Park 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w lobby bezpłatnie,  

w pokojach za opłatą 

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard - Riva (ok. 15m²-17m²)
• Klimatyzacja
• łazienka z prysznicem, Wc
•  TV-SaT
• mała lodówka
• Balkon lub taras
•  łóżeczko dla dzieci odpłatnie (ok. 

2,5 euro/dzień)
Pokój Family - Riva (ok. 32 m²)
• Dwa pokoje oddzielone drzwiami
Pokój Standard - Riva Park (ok. 17-20 m²)
•  Pokoje w nowej części 

o podwyższonym standardzie
• Wyposażenie jak w hotelu riva 

SPORT I ROZRYWKA 
•      Bezpłatnie: dzienne i wieczorne 

animacje, plac zabaw, miniklub;  
w termini 21.06. - 05.09. na terenie 
kompleksu działa Orange Family club 
oferujący ciekawy program animacji 
w języku polskim dla dzieci i dorosłych

• Odpłatnie: sporty wodne na plaży 
 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia 
między posiłkami, lody w wyznaczonych 
godzinach, lokalne napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe w godz. 10:00-22:30 

 
MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / /

www.rivahotelbg.com

Riva Park **** Riva ***
rODZinna aTmOSFera  ●  DOBra LOKaLiZacja  ●  łaDnY OgróD

BUŁGARIA / SłOnecZnY BrZeg 

POLSKIE ANIMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

HOTEL KLUBOWY
animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
o Orange Family Club 
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 
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Hotel

SłOnecZnY BrZeg / BUŁGARIA

WI-FI

LOTNISKO BUrgaS 
30 Km

PLAŻA 150 m

ALL INCLUSIVE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOKALIZACJA 
•  centrum Słonecznego Brzegu  

ok. 500 m.
• Lotnisko w Burgas ok. 30 km    
 
PLAŻA 
•  Plaża piaszczysta oddalona od 

hotelu ok. 150 m.
• Leżaki i parasole płatne
 
OPIS
• recepcja czynna całą dobę 
• restauracja główna, 2 bary
• Basen zewnętrzny, brodzik
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne
• Oficjalna kategoria hotelu to  3* 
 
INTERNET 
•  Wi-Fi dostępne odpłatnie w całym 

hotelu
 
 

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 17 m²)
• Klimatyzacja 
•  łazienka z wanną lub prysznicem, Wc
• Suszarka do włosów
• TV SaT.
• mała lodówka
• Balkon
•  łóżeczko dla dziecka płatne (ok. 

5lv/dzień)
Pokój Superior (ok. 23 m²)
• jeden większy pokój (max. 3 os.)
Studio Small (ok. 40m²)
• Przestronny pokój (max. 4 os.)
Studio Large (ok. 45 m²)
• Bardzo przestronny pokój (max. 5 os.)
Apartament z 1 sypianią (ok. 34 m²)
•  Sypialnia i pokój dzienny oddzielone 

drzwiami
Apartament z 2 sypialniami (ok. 65 m²)
•  Dwie sypialnie i pokój dzienny 

oddzielone drzwiami

SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, fitness, 

plac zabaw, animacje dla dzieci  
i dorosłych 

•  Odpłatnie: sporty wodne na plaży, 
masaże

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, przekąski 
między posiłkami, desery; napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne w godz. 
11.00–23.00  

 
MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / / /

 www.hotelbaikalbg.com 

Zadbany hotel o dobrym standardzie, usytuowany w centrum miasta, które oferuje 
wiele rozrywek. Szczególnie polecamy  młodym osobom, które liczą na dobrą zabawę, 
ale odnajdą się tu również rodziny z dziećmi. Hotel oferuje dobry serwis, a większość 
pokoi jest po renowacji.

łaDne POKOje  ●  PrZYjaZna aTmOSFera  ●  aTraKcje DLa DZieci

Baikal ***HOTeL

BeZPłaTne WI-FI

ALL INCLUSIVE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNISKO BUrgaS 
35 Km

PLAŻA 70 m

LOKALIZACJA 
• centrum Słonecznego Brzegu
• Lotnisko w Burgas ok. 35 km
   
PLAŻA 
• Do piaszczystej plaży ok. 70m
• łagodne wejście do morza
• Leżaki i parasole płatne
 
OPIS
• restauracja, 3 bary
• centrum Wellness
• Sala konferencyjna
• Basen zewnętrzny, brodzik dla dzieci
• 2 zjeżdżalnie 
•  Leżaki, parasole przy basenie 

bezpłatnie
• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET 
•  Bezpłatne Wi-Fi w lobby, przy 

basenie i w pokojach

ZAKWATEROWANIE 
Pokój DBL Deluxe
• Klimatyzacja
• łazienka z Wc, suszarka do włosów
• TV-SaT, telefon
• Sejf (bezpłatny)
• mała lodówka
• Balkon
Pokój Superior 
•  jeden większy pokój; możliwość 

zakwaterowania 2 os. dorosłych 
i 3 dzieci

Pokój Junior Suite
• Dwa pokoje oddzielone drzwiami
Pokój Family 
•  Bardzo przestronny, dwa pokoje 

oddzielone drzwiami, dwie łazienki
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: centrum fitness, sauna, 

dzienne i wieczorne animacje, 
miniklub dla dzieci, mini disco, 2 
zjeżdżalnie

•  Odpłatnie: zabiegi i masaże 
w centrum Spa, bilard, gry 
komputerowe, sporty wodne na 
plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu 
w restauracji głównej, przekąski 
w ciągu dnia; napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne w godz. 10:00-23:00; bar 
w lobby jest dodatkowo płatny.

 
MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / /

www.planetagroup.net

Hotel zasługuje na uwagę ze względu na świetną lokalizację – w pobliżu tętniącego życiem 
centrum Słonecznego Brzegu, a jednocześnie w bliskiej odległości od piaszczystej plaży. 
W wysokim sezonie rozrywkę zapewnia zespół wykwalifikowanych animatorów. W sezonie 
2018 otwarte zostały 2 zjeżdżalnie, co z pewnością ucieszy rodziny z dziećmi.

eLegancKie POKOje  ●  DOBra LOKaLiZacja  ●  ZjeżDżaLnie

Planeta Hotel & Aquapark ****

BUŁGARIA / SłOnecZnY BrZeg 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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Hotel Hotel

BeZPłaTne WI-FI

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PLAŻA 30 m

ULTRA
ALL INCLUSIVE

LOTNISKO BUrgaS 
30 Km

W 2018 roku hotel został odnowiony i włączony do znanej sieci MPM słynącej z najwyższej 
jakości usług i bardzo dobrej kuchni. Na uwagę zasługuje atakcyjna lokalizacja w centrum 
Słonecznego Brzegu, zaledwie kilka kroków od plaży, gdzie leżaki i parasole są bezpłatne 
dla Gości hotelu. Hotel oferuje niewielkie, ale przytulne i odnowione pokoje.

LOKALIZACJA 
•  centrum Słonecznego Brzegu 200 m.
• Lotnisko w Burgas ok. 30 km
•  W pobliżu hotelu wiele restauracji, 

barów, sklepów 
 
PLAŻA 
•  Plaża ok. 30 m od hotelu (przejście 

przez spacerową promenadę)
• łagodne wejście do morza
• Leżaki i parasole na plaży bezpłatne
• Bar na plaży (bezpłatny)
• ręczniki plażowe (depozyt)

OPIS
• recepcja
• restauracja główna, 3 bary
•  Basen z wydzieloną częścią dla 

dzieci
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne
• Sejf (płatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 3*

INTERNET 
•  Wi-Fi bezpłatne na terenie całego 

hotelu
• Szybki internet dodatkowo płatny
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja indywidualna
• łazienka z prysznicem, Wc
• TV-SaT
• Wi-Fi
• mała lodówka
• Balkon lub taras 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, 

siatkówka plażowa, rzutki, miniklub 
i mini disco dla dzieci (4-12 lat), 
wieczorne przedstawienia dla 
dorosłych

• Odpłatnie: parking

WYŻYWIENIE 
•  Ultra all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, późne 
śniadanie i przekąski w ciągu dnia, 
lody i późne przekąski, napoje 
alkoholowe oraz bezalkoholowe 
lokalnej produkcji, a także niektóre 
importowane w godz. 10:00-23:00; 
na plaży w ciągu dnia dostępne 
napoje bezalkoholowe, piwo i lody.

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ /

www.mpmhotels.bg

MPM Orel ***
DOBra LOKaLiZacja  ●  BLiSKO PLażY  ●  BeZPłaTnY SerWiS PLażOWY

BUŁGARIA / SłOnecZnY BrZeg 

BeZPłaTne WI-FI

ALL INCLUSIVE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PLAŻA 300 m

LOTNISKO BUrgaS 
40 Km

LOKALIZACJA 
•  Hotel znajduje się w miejscowości 

Sveti Vlas
•  4 km od centrum Słonecznego 

Brzegu
• Lotnisko w Burgas ok. 40 km
  
PLAŻA 
•  Odległość od najbliższej plaży to 

ok. 300 m 
• Leżaki i parasole za opłatą

OPIS
• 3 budynki, 4 windy
• recepcja, sklepy
• restauracja, bar
• Basen zewnątrzny
• Sejf dodatkowo płatny
•    Wypożyczalnia samochodów (płatna)
• Parking (płatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 3*

 

INTERNET 
• Wi-Fi w recepcji bezpłatne

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 25 m²)
• Klimatyzacja 
• łazienka z prysznicem i toaletą
• Suszarka do włosów
• LcD TV
• mała lodówka
• Telefon
• Balkon (nie we wszystkich pokojach)
Pokój Superior (ok. 35 m²)
•  jeden większy pokój komfortowy 

dla rodziny 2+2
Pokój Apartament (ok. 65 m²)
•  Salon z aneksem kuchennym 

(brak wyposażenia do gotowania) 
i oddzielna sypialnia

 
SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: fitness, animacje, plac 

zabaw, miniklub dla dzieci (4-12 lat)

• Odpłatnie: masaże

WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, lody, 
przekąski w ciągu dnia, lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w barze w godz. 11:00 - 23:00

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ /

www.stgeorgepalace.com

 

Hotel położony w bardzo spokojnym miejscu, z dala od miejskiego zgiełku. Polecamy go 
dla osób nastawionych na beztroski relaks oraz dla rodzin z dziećmi. W pobliżu obiektu 
znajduje się przystanek autobusowy skąd łatwo można dojechać do centrum Słonecznego 
Brzegu

SPOKOjna OKOLica ● PrZYjemne POKOje  ●  rODZinna aTmOSFera

Saint George Palace ***

SłOnecZnY BrZeg - SVeTi VLaS / BUŁGARIA

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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Hotel Hotel

BeZPłaTne WI-FI

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PLAŻA 300M

HB, ALL INCLUSIVE

LOTNISKO BUrgaS 
35 Km

LOKALIZACJA 
•   Hotel znajduje się w północnej 

części kurortu Słoneczny Brzeg
• 5 km od centrum 
• 35 km od portu lotniczego w Burgas
   
PLAŻA 
• Ok. 300 m. od hotelu
•  Publiczna, piaszczysta, łagodne 

zejście do morza
• Leżaki i parasole na plaży płatne

OPIS
• recepcja i lobby
• restauracja z tarasem
• Bar w lobby (płatny)
•  Basen zewnętrzny z brodzikiem dla 

dzieci 
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne
• Sejf (płatny)
• Winda
• minimarket

• Sala konferencyjna 
• Oficjalna kategoria hotelu 3*
 
INTERNET 
• internet Wi-Fi w lobby bezpłatny
 
ZAKWATEROWANIE 
• Pokój Standard
• Klimatyzacja
• TV, telefon
•  łazienka z prysznicem i suszarka 

do włosów
• mała lodówka
• Balkon
•  łóżeczko dla niemowląt na 

zapytanie (bezpłatnie)
• Pokój Promo
• na parterze, mniejszy balkon 
• Pokój Apartament
• Sypialnia i pokój dzienny
 
SPORT I ROZRYWKA 
• Bezpłatnie: tenis stołowy

• Odpłatnie: bilard, masaże
 
WYŻYWIENIE 
•  HB: śniadanie i obiadokolacja 

w formie bufetu, napoje dodatkowo 
płatne

•  all inclusive: śniadanie, obiad 
i kolacja w formie bufetu, wybrane 
napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe serwowane 
w godz. 11:00–23.00; raz 
w tygodniu wieczór z typową 
kuchnią bułgarską.  

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / /

www.ehotels-bg.com

Przyjemny hotel położony niedaleko centrum Słonecznego Brzegu, gdzie znajdą Państwo 
wiele atrakcji restauracji, barów i sklepów. W odległości krótkiego spaceru od hotelu jest 
Aquapark Action, gdzie można cieszyć się mnóstwem zabawy i wspaniałych doświadczeń 
z całą rodziną.

rODZinnY HOTeL  ●  aQUaParK W OKOLicY  ●  FinTeSS

Perla ***

BUŁGARIA / SłOnecZnY BrZeg 

BeZPłaTne WI-FI

PrZY PLAŻY

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

SłOnecZnY BrZeg - raVDa / BUŁGARIA

HB

LOTNISKO BUrgaS 
20 Km

LOKALIZACJA 
• centrum rawdy ok. 400 m.
• Lotnisko w Burgas ok. 20 km
•  Historyczne miasto nessebar  

ok. 4 km
•  centrum Słonecznego Brzegu  

ok. 9 km
 
PLAŻA 
•  Publiczna plaża bezpośrednio przy 

hotelu
• Leżaki i parasole na plaży płatne
•  możliwość wypożyczenia ręczników 

plażowych i przenośnego parasola 
w cenie 5 euro/pokój/dzień

OPIS
• recepcja
• restauracja
• Sky bar z widokiem na morze
• Basen na 4 piętrze
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne

• Sejf (płatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 3*

INTERNET 
•  Wi-Fi bezpłatne na terenie całego 

hotelu 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja
• łazienka z prysznicem, Wc
• Suszarka do włosów
• TV-SaT
• Telefon
• mała lodówka
• Balkon
•  łóżeczko dla dziecka do 2 lat płatne 

(ok. 3 euro/dzień)
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  Bezpłatnie: basen ze wspaniałym 

widokiem na morze
 

WYŻYWIENIE 
•  HB: śniadanie i obiadokolacja 

w formie bufetu; napoje dodatkowo 
płatne

•  W przypadku małej ilosci gości 
hotel zastrzega sobie prawo do 
posiłków serwowanych zamiast 
bufetu  

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ /

www.bijouhotel.net 

Hotel Bijou to doskonała propozycja na romantyczne wakacje. Położony tuż przy pięknej 
piaszczystej plaży, blisko centrum Rawdy, a także historycznego centrum Nessebaru 
i popularnego wakacyjnego kurortu – Słonecznego Brzegu.

reLaKSacYjna aTmOSFera  ●  DOBra LOKaLiZacja  ●  iDeaLnY DLa Par

Bijou ***

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 14 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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PUBLICZNY PLAC ZABAW 
 OBOK HOTELU

Hotel

LOKALIZACJA 
•  centrum ravdy ok. 500 m.
• Stare miasto nessebar ok. 3 km
• Lotnisko w Burgas ok. 20 km
 
PLAŻA 
•  Prywatna, piaszczysta w odległości 

ok. 200 m od hotelu z bezpłatnym 
dostępem do leżaków i parasoli. 

•  na plaży znajduje się bar "elvira" 
serwujący napoje bezalkoholowe 
oraz lokalne piwo do godz. 17:00 
(bezpłatnie).

OPIS
• restauracja główna oraz bar
•  Publiczny plac zabaw 10 m od hotelu
• Sejf (płatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 2*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w pobliżu recepcji oraz 

restauracji

ZAKWATEROWANIE 
• Pokój Standard ok. (20-25 m²)
• łazienka z Wc
• Klimatyzacja
• Balkon
• mała lodówka
•  łóżeczko dla niemowląt (na 

zapytanie)
•  czajnik oraz suszarka do włosów 

możliwe do wypożyczenia 
w recepcji

 
SPORT I ROZRYWKA 
• Bezpłatnie: Basen zewnętrzny

WYŻYWIENIE 
•  all inclusive light: śniadanie, 

obiad, kolacja w formie bufetu 
w restauracji hotelowej; napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji serwowane  
w barze w godz. 10:00-22:00. 

•  Do dyspozycji gości bar "elvira"na 

plaży, w którym serwowane są 
napoje bezalkoholowe oraz piwo 
bułgarskiej produkcji w godz. 11:00 
- 17:00 bezpłatnie; od godz. 17:00 
do 21:00 wszystkie napoje w barze 
na plaży odpłatnie

 
MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ /

www.elvirahotel.com

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

DOBra LOKaLiZacja  ●  BeZPłaTnY SerWiS PLażOWY  ●  Bar na PLażY W cenie

BeZPłaTne WI-FI

LOTNISKO BUrgaS 
20 Km

PLAŻA 200 m

ALL INCLUSIVE 
LIGHT

Elvira ***

 ISTAMBUŁ – DWA DNI
Odwiedź jedno z  najbardziej spektakularnych 
miast świata, dołącz do nas podczas dwudniowej  
wycieczki do istambułu! Wyjazd ma miejsce wcze- 
śnie rano, przyjazd do Stambułu jest zaplanowany  
w godzinach popołudniowych. W europejskiej części 
tego niezwykłego miasta zobaczymy oszałamiają-
cy Błękitny meczet i Stary Hipodrom, w azjatyckiej  
bogatą letnią rezydencję sułtanów osmańskich.  
Opcjonalnie można wykupić na miejscu wycieczkę 
„Stambuł nocą”. Drugi dzień to możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych (za dodatkową opłatą) 
lub czas wolny, który można spędzić na uliczkach 
słynnego grand Bazaar. Powrót do Bułgarii w godzi- 
nach wieczornych.

 PIKNIK NA JACHCIE
Daj się porwać wspaniałym widokom, które można 
obserwować z pokładu pięknego jachtu! Podczas 
tej podróży można zapomnieć o czasie i wszystkich 
zmartwieniach, doświadczając prawdziwego relak-
su. Przewidziany jest postój przy plaży, gdzie będzie 
można spróbować nurkowania i łowienia ryb.  

 REJS JACHTEM O ZACHODZIE SŁOŃCA
Smak żeglowania, wiatr we włosach i kieliszek szam- 
pana – tego można się spodziewać podczas magicz-
nego rejsu. Dwugodzinny wieczorny rejs, podczas 
którego można obejrzeć zachód słońca, to z pewno-
ścią gwarancja romantycznej atmosfery.

 WIECZÓR BUŁGARSKIEGO FOLKLORU
Zapraszamy na niezapomniany wieczór pełen ser-
decznej atmosfery w przytulnej restauracji, ukrytej 
wśród dziewiczej wsi w pobliżu miejscowości Bata. 
można spróbować tradycyjnej kuchni bułgarskiej, 
przeżyć fantastyczny program rozrywkowy, pełen 
muzyki, tańca i pięknych strojów. 

 BALCHIK - KALIAKRA
całodniowa wycieczka do letniej rezydencji rumuń-
skiej królowej marii, gdzie zobaczymy przepiękne 
ogrody różane i roślinność sprowadzoną z całego 
świata. Przejazd na półwysep Kaliakra z klifowym 
wybrzeżem i cudownym widokiem. Podczas wyciecz-
ki zobaczymy tradycyjny sposób wyrobu garncar-
stwa oraz spróbujemy lokalnych win. W cenie lunch.

 

 SOZOPOL – ROPOTAMO 
rejs po rzece ropotamo – jednej z najpiękniejszych 
rzek na południu Bułgarii. Podczas rejsu będziemy 
mieli niepowtarzalną okazję,by podziwiać piękno tu-
tejszej przyrody wśród odgłosów mew i kormoranów. 
następnie przejazd do Sozopolu, gdzie zjemy lunch 
w jednej z lokalnych restauracji. Wycieczka z prze-
wodnikiem po miasteczku w poszukiwaniu zabyt-
ków i niesamowitego ducha tego miejsca. czas wolny  
na spacer i zakupy. Powrót szybkim katamaranem 
do portu nessebar, gdzie będzie czekał już autokar.

Opisy wycieczek mają charakter informacyjny i nie są 
wiążące. Więcej informacji na temat szczegółowych 
programów otrzymająw Państwo na miejscu u rezydenta. 
Więcej na www.sunfun.pl

Wycieczki
fakultatywne
PODróżUj i ODKrYWaj

NESEBAR

SłOnecZnY BrZeg / BUŁGARIABUŁGARIA / SłOnecZnY BrZeg - raVDa

Ekonomiczny, ale bardzo przyjemny i rodzinny hotel położony blisko centrum i plaży. 
Polecany głównie osobom młodym, plażowiczom oraz wszystkim nastawionym na 
zwiedzanie. Hotel posiada własną plażę, gdzie leżaki i parasole są bezpłatne dla Gości,  
a napoje w barze wliczone są w opcję All Inclusive Light.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 14 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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ZŁOTE PIASKI
Popularny kurort, położony ok. 17 km od Warny,  
w  północnej części Riwiery Morza Czarnego.  
Jest jednym z  największych i  najstarszych kom-
plek sów uzdrowi skowo-w ypoc z ynkow ych 
czarnomorskiego wybrzeża Bułgarii. Budowę  
kurortu rozpoczęto w  latach 1956‒57 według 
projektu zespołu wybitnych architektów bułgar-
skich. Ośrodek powstał jako naturalna konty-
nuacja parku przyrodniczego o tej samej nazwie. 
Złote Piaski to rzadkie połączenie pięknych plaż,  
czystego morza, świeżego powietrza, źródeł mine-
ralnych i bardzo dobrze rozwiniętej bazy gastrono-
miczno-rozrywkowej. Wzdłuż wybrzeża rozciąga 
się 4-kilometrowa plaża, pokryta drobnym, złoci-
stym piaskiem. Legenda głosi, że to właśnie tutaj pi-
raci zakopali ogromną ilość swych złotych skarbów. 
Natura jednak ukarała ich za złe czyny, zmieniając 
ich bogactwa w cudowny złoty piasek. Każdy znaj- 
dzie tu coś dla siebie. W ciągu dnia skorzystać można 
z bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej lub wybrać 
się na zakupy do pobliskich sklepów, gdzie sprzeda- 
wane są lokalne wyroby i pamiątki. Wieczorami na-
tomiast kuszą nas tętniące życiem restauracje, bary, 
kasyna i  kluby nocne. Jednym z  najciekawszych 
zabytków wybrzeża Morza Czarnego jest skalny  
Klasztor Aładża położony w odległości zaledwie 4 
km od resortu. Klasztor jest cennym zabytkiem śre-
dniowiecznej kultury bułgarskiej.

ALBENA
Niewielka miejscowość, położona na północnym 
wybrzeżu Morza Czarnego, znajduje się 35 km na 
północ od Warny, bezpośrednio przy rezerwa-
cie przyrody Baltata. Kompleks Albena składa się 
z  ponad 40 hoteli o  różnych kategoriach. Więk- 
szość hoteli położona jest na terenie parku tuż 
przy morzu. Wzdłuż brzegu rozciąga się plaża 

o długości 3,5 km i szerokości do-
chodzącej 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 
200-300 m od brzegu głębokość 
morza wynosi 130-160 cm. Turyści mogą korzy-
stać z kąpieli słonecznych, a także z bogatej ofer-
ty sportowej (m.in. siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna, korty tenisowe, hokej). Ośrodek posiada 
siedem stadionów piłkarskich, lodowisko do gry 
w hokeja, cztery baseny wewnętrzne, kryte korty  
tenisowe oraz możliwość uprawiania różnorodnych 
sportów wodnych (narty wodne, windsurfing etc). 
Albena ma posiada bezpośrednie połączenia auto-
busowe m.in. ze Złotymi Piaskami i Warną.

ŚW. KONSTANTYN I ELENA
To najstarsze uzdrowisko na bułgarskim wybrze-
żu położone zaledwie ok. 10 km od Warny. Znane 
jest z licznych źródeł wody mineralnej, leczniczych 
basenów z gorącą mineralną wodą, a także kom-
pleksów balneologicznych. Położenie na dużym, 
zielonym terenie, wśród pięknych, starych drzew  
i urokliwych zatoczek sprawia, że jest to wymarzo-
ne miejsce na długie wieczorne spacery. Ze wzglę-
du na rozproszone wzdłuż wybrzeża skałki stanowi 
doskonałą propozycję dla miłośników nurkowania  
i  wędkowania. Na terenie kurortu panuje ide-
alny dla duszy i  ciała klimat dzięki połączeniu  
przyjemnej morskiej bryzy, świeżego powietrza, 
aromatu cyprysów i drzew figowych oraz uzdra-
wiającej siły źródeł mineralnych. W ostatnich la-
tach powstały tu również nowe restauracje, bary  
i kasyno.

Warna

Złote Piaski

Chaika

 i Elena
Św. Konstantyn

Albena

Morze Czarne

5 km

Złote 
Piaski
INFORMACJE O KURORTACH

ZłOTE PIAsKI / BUŁgArIABUŁgArIA / ZłOTE PIAsKI

BUłgARIA

I wiele
WIęcEj hOTELI

na
www.sunfun.pl

WIęcEj hOTELI
na

www.sunfun.pl
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Hotel

BEZPłATNE WI-FI

ALL INcLUSIvE

hOTEL KLUBOWY
Animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
o Orange Family club 
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

POLSKIE ANImAcjE

BUŁgArIA / ZłOTE PIAsKI

ŚWIETNA LOKALIZACJA  ●  PRZEsTRONNE POKOJE  ●  RODZINNA ATMOsFERA

Prestige hotel & Aquapark ****

LOTNISKO WARNA 
25 KM

PLAżA 150 m

Jest to jedna z najlepszych propozycji dla rodzin z dziećmi w Złotych Piaskach. Na terenie 
hotelu znajdują się świetne zjeżdżalnie dla starszych i młodszych Gości, miniklub i plac 
zabaw. Ponadto hotel dysponuje różnorodną ofertą pokoi - polecamy przestronne 
apartamenty, gdzie komfortowo poczują się nawet rodziny z trójką dzieci.

LOKALIZAcjA 
• Centrum Złotych Piasków ok. 150 m
• W pobliżu restauracje, bary,sklepy
• Lotnisko w Warnie ok. 25 km   
 
PLAżA 
•  Piaszczysta, ok. 150 m od hotelu
• Leżaki i parasole płatne
 
OPIS
• Recepcja, kantor
•  Restauracja główna
• Bar w lobby i przy basenie
• Basen zewnętrzny
• Oddzielny brodzik
•  Zjeżdżalnie (duże zjeżdżalnie dla 

osób powyżej 145 cm wzrostu)
•  Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTErNET 
•  Internet Wi-Fi w hotelowym lobby 

i w pokojach bezpłatny

ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard (ok. 17 m²)
• Klimatyzacja
• łazienka, WC, suszarka do włosów
• TV- sat
• sejf (bezpłatny)
• Mała lodówka
• Balkon
•  łóżeczko dla dziecka (bezpłatnie, 

wymagana rezerwacja) 
Pokój Studio (ok. 24 m²) 
•  Jeden większy pokój z aneksem 

kuchennym, aneks nie wyposażony 
w urządzenia do gotowania 

Pokój Apartament (ok. 45 m²)
•  salon z rozkładaną sofą i aneksem 

kuchennym, sypialnia oddzielona 
drzwiami, 2 toalety

 
SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie: bogaty program animacji 

dla dorosłych i dzieci prowadzony 6 
dni w tygodniu, miniklub (4-12 lat), 

plac zabaw, centrum fitness, sauna, 
jacuzzi, zjeżdżalnie; w terminie 
21.06-05.09 rozrywkę zapewnią 
polscy animatorzy sun&Fun Holidays

•  Odpłatnie: masaże i zabiegi 
w centrum sPA

 
WYżYWIENIE 
•  All nclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, wieczory 
tematyczne 4 dni w tygodniu, 
przekąski, ciastka i lody między 
posiłkami; lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 
10:00-23:00; po godz. 23:00 napoje 
dodatkowo płatne; raz na pobyt 
(min. 7 nocy) kolacja w restauracji 
a la carte (wymagana rezerwacja).  

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ / / / /

www.prestigeaquahotel.com

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL
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Hotel Hotel

BUŁGARIA / ZŁOTE PIASKI 

BEZPłATNE WI-FI BEZPłATNE WI-FI

PRZy PLAżY

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 14 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 14 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

LOKALIZAcjA 
•  W północnej części Złotych 

Piasków
• 3 km od centrum kurortu
• 30 km od portu lotniczego w Warnie 
 
PLAżA 
•  300 m od obiektu, przy hotelu 

Berlin golden Beach 
•  Prywatna, piaszczysta o długości 

170 m
• Leżaki i parasole bezpłatne
 
OPIS
•  Restauracja główna, restauracja 

a’la carte 
• Lobby bar, bar na plaży
• Basen zewnętrzny z brodzikiem
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne
• sejf w recepcji płatny
• Parking (płatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 4 * 

INTErNET 
•  Bezpłatny dostęp do łącza Wi-Fi na 

terenie hotelu i na plaży
 
ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem, WC, 

suszarka do włosów
• Tv sat
• Telefon
• sejf  (płatny)
•  Mini bar (wypełniony bezpłatnie 

w dniu przyjazdu, kolejne 
uzupełnienia płatne) 

•  łóżeczko dla dzieci do lat 2 
bezpłatnie

• Balkon
Apartament
•  2 pomieszczenia oddzielone 

drzwiami

 

SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie: animacje, miniklub dla 

dzieci 4-12 lat, mini disco, aerobik, 
rzutki, boccia, tenis stołowy

•  Odpłatnie: sauna, masaże, sporty 
wodne na plaży

 
WYżYWIENIE 
•  ALL INCLUsIVE 24H: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu; 
przekąski na plaży, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
dostępne w lobby barze przez całą 
dobę oraz w pozostałych barach 
w godzinach ich otwarcia; raz na 
pobyt (min. 7 nocy) możliwość 
kolacji w restauracji a la carte 
(wymagana rezerwacja).

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ /

 
www.hotelberlin.bg

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PIęKNA PLAżA  ●  sPOKOJNA OKOLICA  ●  BAZPłATNy sERWIs PLAżOWy

Berlin golden Beach ****

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ZłOTE PIAsKI / BUŁgArIA

ALL INcLUSIvE 24 h

LOTNISKO WARNA 
30 KM

PLAżA 300 M

Hotel położony w spokojnej okolicy, wśród zieleni, niedaleko centrum. To idealna propozycja na 
wakacje dla rodzin z dziećmi. Bogata formuła wyżywienia All Inclusive 24h, a także bar z napojami 
i przekąskami oraz bezpłatne leżaki na plaży wyróżniają ten obiekt spośród innych hoteli tej 
kategorii. Dzięki położeniu na wzniesieniu  z części pokoi roztacza się piękny widok na okolicę.

RODZINNy HOTEL  ●  ALL INCLUsIVE 24 H  ● ZIELONA OKOLICA

Berlin green Park ****

LOTNISKO WARNA 
30 KM

ALL INcLUSIvE 24 H

Hotel  położony nad samym morzem, w spokojnej okolicy i  jednocześnie w odleglości 30-minutowego 
spaceru od centrum kurortu. Prywatna plaża z darmowymi leżakami i parasolami oraz opcja all 
inclusive 24h to duże atuty hotelu. W sezonie 2019 kompleks zostanie powiększony o dodatkowy 
budynek sąsiedniego hotelu, otwarty zostanie nowy basen dla dzieci i dodatkowa część restauracyjna.

LOKALIZAcjA 
•  Hotel położony w Złotych Piaskach
• 30 km od lotniska w Warnie 
 
PLAżA 
•  Bezpośrednio przy prywatnej, 

piaszczystej plaży 
• Do plaży przejście przez promenadę 
• Ręczniki plażowe za depozytem
•  Leżaki, materace i parasole 

bezpłatnie
 
OPIS
• Hotel składa się z 2 budynków
•  Restauracja główna i restauracja 

a’la carte
• Bar w lobby, przy basenie i na plaży
• Basen dla dorosłych 
• Basen dla dzieci
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatnie
• sejf w recepcji odpłatnie
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 

INTErNET 
•  Internet Wi-Fi bezpłatnie 

w pokojach, lobby i na plaży
 
ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard 
• łazienka z prysznicem i WC
• suszarka do włosów
• Klimatyzacja
• TV i telefon
•  Minibar (wypełniony bezpłatnie 

w dniu przyjazdu, kolejne 
uzupełnienia płatne)

•  łóżeczko dla dzieci do lat 2 
bezpłatnie

• Balkon
Apartament  
• sklada się z 2 pomieszczeń
•  Wyposażenie jak w pokoju 

standardowym
 
SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie: animacje dla dzieci 

i dorosłych, mini disco, tenis 
stołowy, aerobik i zajęcia sportowe, 
wieczorne show

•  Odpłatnie: masaże, sauna, siłownia, 
sporty wodne na plaży

 
WYżYWIENIE 
•  ALL INCLUsIVE 24H: 

śniadanie,obiad i kolacja w formie 
bufetu; przekąski między posiłkami, 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
dostępne w lobby barze przez całą 
dobę oraz w pozostałych barach 
w godzinach ich otwarcia; raz na 
pobyt (min. 7 nocy) możliwość 
kolacji w restauracji a la carte 
(wymagana rezerwacja).

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ /

www.hotelberlin.bg
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Hotel

BUŁGARIA / ZŁOTE PIASKI 

BEZPłATNE WI-FI

ALL INcLUSIvE

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

RODZINNy HOTEL  ●  WysOKI sTANDARD  ●  DOBRA KUCHNIA

PLAżA 800 M

LOTNISKO WARNA 
30 KM

LOKALIZAcjA 
•  Centrum Złotych Piasków ok. 300 m
• Lotnisko w Warnie ok. 30 km 
 
PLAżA 
•  Publiczna plaża ok. 800 m od hotelu
•  Bus dowożący gości hotelu na 

prywatną plażę (kursuje od czerwca 
do połowy września)

•  Leżaki i parasole na prywatnej plaży 
bezpłatne; snack bar w opcji AI

 
OPIS
• Restauracja główna
•  2 restauracje à la carte 
•  3 bary (w lobby, przy basenie, na 

plaży)
• Basen zewnętrzny
• Brodzik dla dzieci
•  Leżaki, materace i parasole przy 

basenie bezpłatne
• sala konferencyjna
• Parking (bezpłatny)

• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTErNET 
•  Bezpłatny dostęp  do internetu Wi-Fi 
 
ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard (ok.17 m²)
• Klimatyzacja
• łazienka z WC
• Telefon, TV- sat
• sejf (płatny)
• Mini lodówka
• Balkon
•  Możliwość zakwaterowania 

maksymalnie do dwóch osób 
Pokój Superior (ok. 27 m²)
•  Pokój o podwyższonym standardzie
•  Możliwość zakwaterowania 

maksymalnie do 3 osób
• łazienka z wanną
 
SPOrT I rOZrYWKA 
•   Bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny dla dorosłych i dzieci, 
miniklub (4-12 lat), plac zabaw, tenis 
stołowy, rzutki, wodna piłka, boisko 
do siatkówki i piłki nożnej, siłownia

• Odpłatnie: centrum sPA, masaże 
 
WYżYWIENIE 
•  All Inclisive: śniadanie, obiad i kolacja 

w formie bufetu; późne śniadanie, 
przekąski w ciągu dnia przy basenie 
i w snack barze na plaży; lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
dostępne w godz. 10:00-24:00; 
raz na pobyt (min. 7 nocy) można 
zjeść kolację w restauracji à la carte 
(wymagana rezerwacja).

 
mAKSYmALNE OBŁOżENIE

/ /

www.vivahotel-bg.com

Hotel Viva należy do znanej sieci HVD słynącej z najwyższej jakości usług. Oferuje 
nowocześnie urządzone, bardzo komfortowe pokoje, pyszną kuchnię i bogatą 
ofertę sportowo-rekreacyjną. Mimo położenia ok. 800 m od morza hotel dysponuje 
prywatną plażą, gdzie bar, leżaki i parasole dla Gości są bezpłatne.

hvD viva club ****

Hotel o dobrym 4* standardzie, położony na rozległym, bardzo zielonym terenie. 
Polecamy ten obiekt przede wszystkim dla rodzin z dziećmi ze względu na wiele atrakcji 
oferowanych dla najmłodszych Gości. Bliska odległość od centrum kurortu pozwoli 
łatwo skorzystać z zakupów w lokalnych sklepach i zasmakować bułgarskiej kuchni.

LOKALIZAcjA 
•    Ok.500 m od centrum Złotych 

Piasków
• Ok. 30 km od lotniska w Warnie
 
PLAżA 
• Oddalona ok. 450 m od hotelu
• Leżaki i parasole płatne
 
OPIS
•  Restauracja główna, restauracja 

a la carte
• Bar w lobby i przy basenie
•  2 baseny zewnętrzne, wydzielona 

część dla dzieci
• Basen wewnętrzny
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatnie
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTErNET 
•  Bezpłatne WiFi w pokojach 

i hotelowym lobby

ZAKWATErOWANIE 
Pokój Twin (ok. 19m²) 
• Klimatyzacja, Telefon, TV-sat         
• sejf (odpłatnie), Mała lodówka
• łazienka z prysznicem, WC
• suszarka do włosów
• Balkon 
•  łóżeczko dla dziecka na życzenie 

w recepcji (bezpłatnie)
Family Bunkbed (ok. 21m²) 
•   Pokój z łóżkiem piętrowym dla dzieci
Family Deluxe (ok. 24m²) 
•      Jeden większy pokój ; czajnik 
Pokój Deluxe (ok. 22m²)
•  Nieco większy od pokoju Twin;  

czajnik z zestawem do kawy/herbaty
 
SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie: siatkówka, mini-football, 

rzutki, program animacyjny (6 dni 
w tygodniu), fitness, tenis stołowy, 
plac zabaw dla dzieci, mini disco

•  Odpłatnie: kort tenisowy, bilard, 

pokój gier elektronicznych, zabiegi 
i masaże w centrum wellness; 
mini football i siatkówka poza 
programem animacyjnym

 
WYżYWIENIE 
•     All Inclusive: śniadanie, poźne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu, przekąski, desery, owoce 
i lody między posiłkami; 3x 
w tygodniu tematyczne kolacje; 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne w godz. 
09:30-23:00; raz na pobyt (min. 7 
nocy) możliwość kolacji w restauracji 
a la carte (wymagana rezerwacja, 
napoje płatne) 

 
mAKSYmALNE OBŁOżENIE

/ / /

www.hotelkristal.bg

HOTEL

ZIELONy TEREN  ●  DOBRy sTANDARD  ●  ATRAKCJE DLA DZIECI

Kristal ****

ZłOTE PIAsKI / BUŁgArIA

BEZPłATNE WI-FI

LOTNISKO WARNA 
30 KM

PLAżA 450 M

ALL INcLUSIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
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Hotel

BEZPłATNE WI-FI

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ALL INcLUSIvE PLUS

BUŁgArIA / ZłOTE PIAsKI - ŚW. KONsTANTyN I ELENA 

ATRAKCJE DLA DZIECI  ●  BOgATA FORMUłA WyżyWIENIA  ●  BEZPłATNy sERWIs PLAżOWy

PLAżA 90 M

LOTNISKO WARNA 
22 KM

LOKALIZAcjA 
•  Św. Konstantyn i Elena, ok. 7 km od 

Złotych Piasków
•  W pobliżu hotelu wiele lokalnych 

sklepów
• Lotnisko w Warnie ok. 22 km  
 
PLAżA 
•  Prywatna piaszczysta ok. 90 m
• Leżaki i parasole bezpłatnie
 
OPIS
• Restauracja / bar
• Bar na plaży (otwarty 03.06.- 06.09.)
• Basen zewnętrzny
• Basen dla dzieci ze zjeżdżalnią
• Parking (bezpłatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTErNET 
•  Bezpłatny dostęp do łącza 

internetowego Wi-Fi w lobby, przy 
basenie i na plaży

ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard
• łazienka z prysznicem
• suszarka do włosów
• sejf (płatny)
• Telefon
• Mała lodówka
• Telewizor
Pokój Studio 
•  2 pomieszczenia nie oddzielone 

drzwiami 
• Balkon 
• łazienka z wanną
Pokój maisonette
•  Dwupiętowy; na górze sypialnia, 

na dole pokój dzienny z rozkładaną 
kanapą 

• Balkon
• łazienka z wanną
 
SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie w ramach programu 

animacyjnego: fitness na świeżym 

powietrzu, aerobik wodny, tenis 
stołowy, bilard, rzutki, miniklub (3-
12 lat), plac zabaw dla dzieci  
i wiele innych

 
WYżYWIENIE 
•  All Inclusive Plus: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, osobny 
bufet dla dzieci, przekąski między 
posiłkami; napoje bezakoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne 24 godz./dobę w jednym 
z barów oraz w pozostałych barach 
w godzinach ich otwarcia.

 
mAKSYmALNE OBŁOżENIE

/ /

www.grandhotelvarna.com

Hotel należy do zielonego kompleksu Grand Hotel Varna Resort & Spa. Polecamy go 
rodzinom z dziećmi, gdyż posiada bogatą infrastrukturę dla najmłodszych. Bliskie 
położenie najstarszego uzdrowiska w Bułgarii sprawia, że można połączyć odpoczynek 
z kuracją. Dodatkowym atutem jest bogata wersja wyżywienia All Inclusive Plus.

Dolphin **** HOTEL

ZłOTE PIAsKI / BUŁgArIA

BEZPłATNE WI-FI

LOTNISKO WARNA 
30 KM

PLAżA 400 M

ALL INcLUSIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

Hotel cieszy się bardzo dobrymi opiniami ze względu na smaczną kuchnię i dobry serwis. 
Szczególnie polecamy go osobom nastawionym na korzystanie z rozrywek nocnego 
życia w kurorcie i ekscytujących emocji w kasynie. Dzięki przestronnym pokojom i dobrej 
infrastrukturze dla  dzieci, polecamy ten obiekt również rodzinom.

LOKALIZAcjA 
• Centrum Złotych Piasków ok. 400 m
• Lotnisko w Warnie ok. 30 km
  
PLAżA 
• Piaszczysta plaża znajduje się ok. 

400 m od hotelu
• łagodne wejście do morza
• Leżaki i parasole płatne; ręczniki 

plażowe (depozyt)

OPIS
• Restauracja główna , 2 bary 

(w lobby i przy basenie)
• Basen zewnętrzny i brodzik dla 

dzieci
• Leżaki i parasole przy basenach 

bezpłatnie
• sejf w recepcji (płatny)
• Kasyno
• Parking (płatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 4*

INTErNET 
• Internet Wi-Fi w lobby bezpłatny
 
ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard (22 m²) 
• Klimatyzacja 
• łazienka z prysznicem lub wanną i WC
• suszarka do włosów
• TV-sAT
• Telefon
• Mała lodówka
• Balkon
• łóżeczka dla dziecka (płatne, ok. 5 lv/

dzień)
• Możliwość zakwaterowania rodziny 

2+2
Pokój DBL Sea view (ok. 20 m²)
• Pokój standardowy z widokiem na 

morze, możliwość zakwaterowania 
rodziny 2+1

Pokój Economy (ok. 18 m²)
• Pokój bez balkonu, możliwość 

zakwaterowania max. 2 osób 

SPOrT I rOZrYWKA 
• Bezpłatnie: siłownia, plac zabaw 

dla dzieci
• Odpłatnie: sauna, łaźnia turecka, 

jacuzzi, masaże i zabiegi w centrum 
sPA, sporty wodne na plaży

 
WYżYWIENIE 
• All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu w restauracji 
głównej, przekąski między 
posiłkami, napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne w hotelowych barach 
w godz. 10:00-21:30. 

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ /

www.havana.bg

KOMFORTOWE POKOJE  ●  DOBRA LOKALIZACJA  ●  sMACZNA KUCHNIA

havana hotel casino & SPA ****
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Hotel

BEZPłATNE WI-FI

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 14 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

BUŁgArIA / ZłOTE PIAsKI 

PLAżA 350 M

ALL INcLUSIvE

LOTNISKO WARNA 
30 KM

LOKALIZAcjA 
• Centrum Złotych Piasków ok. 300 m
• Lotnisko w Warnie ok. 30 km

PLAżA 
•  Plaża ok. 350 m, leżaki i parasole na 

plaży płatne
•  Hotel organizuje bezpłatne 

transfery do plaży (dokładny 
rozkład ustalany przez hotel i 
dostępny na miejscu)

OPIS
• Recepcja
• sejf w recepcji (odpłatnie)
• Restauracja z tarasem, lobby bar
• Restauracja Barbeque
•  Basen zewnętrzny, brodzik dla 

dzieci 
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatnie
• Oficjalna kategoria hotelu 4*

INTErNET 
• Bezpłatne lącze Wi-Fi w lobby
• Internet w pokojach (odpłatnie)
  
ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja
• łazienka z prysznicem, WC
• TV-sat
• Mała lodówka
• Telefon 
• Balkon
Pokój Standard Large 
•  Jeden większy pokój, możliwość 

dwóch dostawek
Apartament 
•  salon i sypialnia oddzielone 

drzwiami, łazienka z wanną

SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie: aerobik wodny, tenis 

stołowy, siatkówka, koszykówka, 
mini klub (4-12 lat), plac zabaw; 

dzienne animacje i wieczorne 
przedstawienia

• Odpłatnie: tenis ziemny

WYżYWIENIE 
•  All Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, przekąski 
i lody przy basenie między 
posiłkami; napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
w godz. 11:00 - 23:00; raz na pobyt 
(min. 7 nocy) możliwość kolacji 
w restauracji barbeque a la carte 
(wymagana rezerwacja).

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ / / /

www.hotel-excelsior.net 

Hotel cieszący się dobrymi opiniami ze względu na dobrą kuchnię i przyjazną atmosferę przede 
wszystkim dla rodzin z dziećmi. Ciekawe animacje urozmaicą wypoczynek osób w każdym 
wieku, a zielone otoczenie wpłynie korzystnie na wakacyjny relaks. Położenie hotelu w pobliżu 
centrum kurortu pozwoli korzystać jednocześnie z zakupów i atrakcji życia nocnego.

sMACZNA KUCHNIA  ●  W POBLIżU CENTRUM  ●  ANIMACJE

Excelsior ****

ZłOTE PIAsKI / BUŁgArIA

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

BEZPłATNE WI-FI

ALL INcLUSIvE 24h

PLAżA 200 M

LOTNISKO WARNA 
26 KM

LOKALIZAcjA 
•  Centrum Złotych Piasków, ok. 150 m 

od dzielnicy handlowej
• Lotnisko w Warnie ok. 26 km
   
PLAżA 
•  szeroka, piękna, piaszczysta plaża 

200 m od hotelu
•  Parasole oraz leżaki dodatkowo 

płatne

OPIS
• Recepcja
• Basen zewnętrzny
• Basen wewnętrzny
•  Leżaki, parasole i ręczniki przy 

basenie bezpłatne
• Parking (płatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTErNET 
• łącze Wi-Fi dostępne w lobby 

bezpłatnie, w pokojach odpłatnie

ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard 
• Mała lodówka
• TV sAT, telefon 
• sejf (za opłatą)
• łazienka z prysznicem lub wanną
• suszarka do włosów
• Klimatyzacja
• Balkon
•  łóżeczko dla dziecka (odpłatnie na 

życzenie)
Pokój Studio 
• Jeden większy pokój
 
SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie: bogaty program 

animacji: aqua aerobik, rzutki, 
siatkówka wodna, tenis stołowy, 
rozrywki dzienne i wieczorne dla 
dorosłych i dzieci, mini club (4-14 
lat), mini disco

•  Odpłatnie: masaże, sporty wodne 
na plaży

WYżYWIENIE 
•  All Inclusive 24h: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, przekąski 
między posiłkami w lobby barze 
lub barze przy basenie; napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne przez 
całą dobę.

 
mAKSYmALNE OBŁOżENIE

/ /

www.elenahotel.eu

Hotel idealnie zlokalizowany dla osób nastawionych na rozrywkę i korzystanie z życia 
nocnego Złotych Piasków. Dużym atutem jest opcja All Inclusive, w której napoje dostępne 
są przez całą dobę. Przy basenie odbywają się ciekawe animacje, a wieczorami różnorodne 
atrakcje dla tych młodszych i tych starszych Gości.

BLIsKO CENTRUM  ●  ALL INCUsIVE 24H  ●  ANIMACJE

Elena ****HOTEL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL
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Hotel Hotel

BUŁGARIA / ZŁOTE PIASKI 

BEZPłATNE WI-FI

ALL INcLUSIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 14 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

BEZPłATNE WI-FI

LOTNISKO WARNA 
30 KM

PLAżA 300M

ALL INcLUSIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ZłOTE PIAsKI / BUŁgArIA

Bliskość centrum pozwoli Gościom na zwiedzanie miasta, zakupy, miłe spędzenie czasu 
w restauracjach, czy też na wieczorny spacer lub szaleństwa w klubach i dyskotekach. 
Dobry standard hotelu zagwarantuje przyjemny i komfortowy pobyt.

PRZyJEMNA ATMOsFERA  ●  DOBRy sTANDARD  ●  BLIsKO CENTRUM

central ****golden Line ****
PRZEsTRONNE POKOJE  ●  BLIsKO CENTRUM  ●  DOBRA KUCHNIA

LOTNISKO WARNA 
25 KM

PLAżA 200 M

Hotel otwarty w 2012 roku, polecany zarówno osobom młodym, jak i rodzinom z 
dziećmi. Położenie w pobliżu centrum Złotych Piasków daje nieograniczone możliwości 
korzystania z atrakcji oraz uroków tego kurortu. Przestonne pokoje świetnie się 
sprawdzą dla rodzin i grup znajomych.

LOKALIZAcjA 
• Centrum Złotych Piasków ok. 350 m
• W pobliżu restauracje oraz bary
• Lotnisko w Warnie ok. 25 km 
 
PLAżA 
•  Piaszczysta plaża położona jest ok. 

200 m. od hotelu  
•  Ręczniki plażowe bezpłatnie 

(wymiana odpłatnie)
 
OPIS
•  Recepcja
• Restauracja główna, 2 bary
• Restauracja a’la carte
• Basen zewnętrzny, basen dla dzieci
•  Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatnie
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTErNET 
•  Internet Wi-Fi  w lobby i pokojach 

bezpłatnie

ZAKWATErOWANIE 
Pokój Studio ok. 35 m² 
• łazienka z wanną
• suszarka do włosów
• Klimatyzacja
• TV sat, telefon
• sejf
• Czajnik
• Balkon
•  łóżeczko dla dziecka (na zapytanie, 

bezplatnie)
Apartament z 1 sypialnią ok. 60 m²
•  sypialnia i pokój dzienny oddzielone 

drzwiami
Apartament z 2 sypialniami  ok. 80 m²
•  Dwie sypialnie i pokój dzienny 

oddzielone drzwiami , 2 łazienki
 
SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie: fitness, tenis stołowy, 

plac zabaw
•  Odpłatnie: spa, bilard, gry 

internetowe, sporty wodne, 

masaże, łaźnia turecka, sauna
 
WYżYWIENIE 
•     All Inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, lody 
w określonych godzinach, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji  dostępne 
w godz. 10:00-22:00 w barze przy 
basenie; lobby bar jest dodatkowo 
płatny; raz na pobyt (min. 7 nocy) 
możliwa kolacja w restauracji a’la 
carte (wymagana rezerwacja)

 
mAKSYmALNE OBŁOżENIE

/ / / / / 
/

www.goldenline.bg

LOKALIZAcjA 
• Centrum Złotych Piasków ok. 300 m
• Lotnisko w Warnie ok. 30 km
  
PLAżA 
• Piaszczysta plaża ok. 300 m
• Leżaki i parasole płatne

OPIS
• Restauracja główna 
• 2 bary – w lobby i przy restauracji
• Basen zewnętrzny, brodzik dla 

dzieci
• Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne
• sejf w recepcji (płatny)
• Kantor wymiany walut
• sklepy, fryzjer
• sala konferencyjna
• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTErNET 
• Wi-Fi w lobby i w restauracji 

bezpłatnie
• Kafejka internetowa płatna
 
ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard (ok. 22m²)
• Klimatyzacja 
• łazienka z wanną, WC
• suszarka do włosów
• TV-sAT, telefon
• Minibar 
• Dostęp do internetu (odpłatnie)
• Balkon 
Pokój Studio (ok. 30m²) 
• W pokoju znajduje się aneks 

kuchenny
Apartament (ok. 50m²) 
• Pokój składa się z sypialni i salonu  

z aneksem kuchennym
 
SPOrT I rOZrYWKA 
• Bezpłatnie: basen zewnętrzny 

z brodzikiem
• Odpłatnie: centrum spa, bilard, 

fitness, tenis stołowy, piłkarzyki
 
WYżYWIENIE 
• All Inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w restauracji głównej 
w formie bufetu, popołudniowe 
przekąski, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
w godz. 10:00-22:00. 

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ / /

www.hotelcentral.bg 
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Hotel

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

BLIsKO PLAży  ●  CENTRUM sPA  ●  sPOKOJNA OKOLICA

hB | ALL INcLUSIvE

PLAżA 100 M

WI-FI

LOTNISKO WARNA 
35 KM

Elegancki i przytulny hotel położony przy piaszczystej plaży. Na terenie hotelu można 
skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej w ramach All Inclusive, ze SPA, siłowni 
czy dyskoteki, a dla spragnionych odpoczynku polecamy relax przy basenach lub na 
pięknej piaszczystej plaży.

LOKALIZAcjA 
•  Centrum Złotych Piasków ok. 1,5 km 
• Lotnisko w Warnie ok. 35 km   
 
PLAżA 
•  Piaszczysta, ok. 100 m od hotelu, 

zejście  po schodach
 
OPIS
• Recepcja całodobowa
• sejf w recepcji (płatny)
• Winda
• Restauracja / bar
• Dyskoteka
• Wymiana walut
• Parking (płatny)
• Kącik telewizyjny
• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTErNET 
•  Dostęp do internetu na terenie 

hotelu i w pokojach odpłatnie

ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja
• Balkon
• Minibar (płatny)
• Telewizor
• Telefon
• łazienka z WC
• suszarka do włosów
•  Możliwość dostawki (dostawki 

nie są pełnowymiarowe, osoby 
dorosłe mogą nie czuć się na nich 
komfortowo)

 
SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie: basen z wydzieloną 

częścią dla dzieci, leżaki i parasole 
przy basenie bezpłatnie

•  Odpłatnie: bilard, rzutki, sporty 
wodne na plaży, usługi w centrum 
sPA

 

WYżYWIENIE 
•  HB: śniadanie i obiadokolacja 

w formie bufetu; napoje dodatkowo 
płatne

•  All Inclusive: śniadanie, obiad, 
kolacja w formie bufetu, 
popołudniowe przekąski; napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne 
w godz. 10:00 – 24:00; możliwość 
rezerwacji kolacji w restauracji a’la 
carte raz na pobyt (min. 7 nocy).

 
mAKSYmALNE OBŁOżENIE 

/ /

www.lunagoldensands.com

Luna ****HOTEL

BEZPłATNE WI-FI

ALL INcLUSIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PLAżA 350 M

LOTNISKO WARNA 
30 KM

BUŁgArIA / ZłOTE PIAsKI 

LOKALIZAcjA 
•  Centrum Złotych Piasków ok. 350 

metrów
•  Przystanek autobusowy ok. 150 m 

od hotelu 
• Lotnisko w Warnie ok. 30 km 
 
PLAżA 
• Ok. 350 m od piaszczystej plaży
• Leżaki i parasole odpłatnie
 
OPIS
•  Recepcja
•  Restauracja główna, 2 bary (lobby 

oraz przy basenie)
• Restauracja a la carte (odpłatnie)
• sejf odpłatnie w recepcji
•  Basen główny, leżaki i parasole 

bezpłatnie, ręczniki (depozyt), 
materace płatne

•  Parking odpłatnie (ok. 12 Bgn/ dzień)
• Oficjalna kategoria hotelu 4*

INTErNET 
• Wi-Fi  bezpłatne w lobby, 
restauracji i pokojach 
 
ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja
• łazienka z wanną lub prysznicem
• Tv
• sejf (odplatnie)
• Mini bar
• Balkon
•  łóżeczko dla dziecka (dodatkowo 

płatne)
Apartamenty 
•  Pokój dzienny z jedną (1 bedroom) 

lub dwoma (2 bedrooms) sypialniami
 
SPOrT I rOZrYWKA 
•  Bezpłatnie: fitness, tenis 

stołowy (depozyt), kort tenisowy 
(wypożyczenie sprzętu odpłatnie), 
szachy, plac zabaw dla dzieci

•  Odpłatnie: sauna, łaźnia, 
jacuzzi, masaże, bilard, boisko 
wielofunkcyjne z oświetleniem

WYżYWIENIE 
•  All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja serwowane w postaci 
bufetu; popołudniowe przekąski 
i lody; napoje bezalkoholowe oraz 
alkoholowe lokalnej produkcji 
w godz. 10:00-22:00 dostępne 
w restauracji; 2 razy w tygodniu 
wieczory tematyczne

•  Odpłatnie: barbeque, lobby bar, bar 
przy basenie, restauracja a la carte, 
alkohole importowane, soki ze 
swieżych owoców oraz białe wino; 
wszystkie napoje po godz. 22:00.

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ / / /

www.joya-parkhotel.com

Hotel oferuje bardzo przyjazną atmosferę i sprzyjający odpoczynkowi zielony teren. 
Nie odbywają się tu głośne animacje, więc polecamy ten obiekt dla osób nastawionych 
na relaks. Po spokojnym dniu spędzonym nad basenem można udać się do pobliskiego 
centrum kurortu i korzystać z wieczornych rozrywek.

joya Park ****
RELAKsACyJNA ATMOsFERA  ●  BLIsKO CENTRUM  ●  ZIELONy TEREN

ZłOTE PIAsKI / BUŁgArIA
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Hotel Hotel

BEZPłATNE WI-FI

ALL INcLUSIvE

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ZłOTE PIAsKI - CHAIKA / BUŁgArIA

PLAżA 450 M

LOTNISKO WARNA 
20 KM

LOKALIZAcjA 
• Hotel położony w spokojnej 

miejscowości Chaika
• 3 km na południe od  Złotych 

Piasków 
• 20 km od lotniska w Warnie  
 
PLAżA 
• szeroka, piaszczysta, ok. 450 m 

od hotelu (obiekt położony jest na 
wzniesieniu)

• Leżaki i parasole płatne

OPIS
• Restauracja główna
• Restauracja a la carte (dodatkowo 

płatna)
• 2 bary: bar przy basenie, bar 

w lobby – otwarty całodobowo
• Basen zewnętrzny
• Brodzik dla dzieci
• sejf w recepcji (płatny)
• Parking (bezpłatny)

• Oficjalna kategoria hotelu 3*
 
INTErNET 
• Internet Wi-fi w lobby i pokojach 

bezpłatnie
 
ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard (ok. 19 m²)
• Klimatyzacja 
• łazienka, suszarka do włosów
• Telewizor, telefon,
• Minibar (płatny – na zapytanie)
• Balkon
• łóżeczka dla niemowląt na 

zapytanie bezpłatne
Apartamenty (ok. 39 m²)
• sypialnia i pokój dzienny
 
SPOrT I rOZrYWKA 
• Bezpłatnie: plac zabaw, animacje, 

siatkówka plażowa, siłownia, tenis 
stołowy, bilard, animacje dla dzieci 
ok. 1 godz. dziennie

• Odpłatnie: masaże, sporty wodne 
na plaży 

  
WYżYWIENIE 
• All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu; lekkie 
popołudniowe przekąski, wybrane 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe dostępne są 
w godz. 10:00-22:00; napoje 
importowane, soki ze świeżych 
owoców oraz wszystkie napoje po 
godz. 22 dodatkowo płatne

• W niektórych terminach możliwość 
wyżywienia BB i HB.

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/

www.detelinahotel.com

Hotel położony w spokojnej okolicy, wyróżniający się przyjazną atmosferą i miłą obsługą. 
Polecamy go zarówno na rodzinne wakacje, jak i dla par. Przy basenie hotelowym roztacza 
się zielony teren, który korzystnie wpływa na beztroski wypoczynek. Łatwo można dostać 
się stąd do pobliskiej, tętniącej życiem miejscowości Złote Piaski.

Detelina ***
sPOKOJNA OKOLICA  ●  ANIMACJE  ●  PRZyJAZNA ATMOsFERA

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

Na uwagę zasługują przestronne pokoje idealne dla większych rodzin lub dla grup 
przyjaciół. Panuje tu spokojna atmosfera i kameralny klimat. Do dyspozycji Gości jest 
przyjemny kompleks basenowy otoczony zielenią. Brak głośnych animacji sprawia, że nad 
basenem można się naprawdę zrelaksować.

RODZINNA ATMOsFERA  ●  POPULARNy HOTEL  ●  PRZEsTRONNE POKOJE

LOKALIZAcjA 
• Centrum Złotych Piasków ok. 700 m
• Lotnisko w Warnie ok. 25 km   
 
PLAżA 
• Piaszczysta plaża ok. 800 m od 

hotelu
• Leżaki i parasole płatne
• Ręczniki plażowe (depozyt)
 
OPIS
• Recepcja czynna całą dobę, kantor
• Wypożyczalnia samochodów
• sklep
• Basen zewnętrzny, brodzik
• Leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne
• Oficjalna kategoria hotelu 3* 

 
INTErNET 

• łącze internetowe Wi-Fi w lobby 
bezpłatnie

 

ZAKWATErOWANIE 
Pokój Studio (ok. 50 m²)
• Klimatyzacja 
• łazienka, suszarka do włosów
• Telewizor, telefon
• Aneks kuchenny
• Mała lodówka
• Balkon
• łóżeczko dla dziecka płatne (ok. 

5lv/dzień na życzenie w recepcji)
Apartament z 1 sypialnią  (ok. 65 m²)
• sypialnia i pokój dzienny oddzielone 

drzwiami
Apartament z 2 sypialniami (ok. 76 m²)
•  2 sypialnie i pokój dzienny 
   oddzielone drzwiami
 
SPOrT I rOZrYWKA 
• Bezpłatnie: basen zewnętrzny, plac 

zabaw dla dzieci, tenis stołowy
• Odpłatnie: sauna, fitness, jacuzzi

WYżYWIENIE 
• All inclusive: śniadanie, obiad  

i kolacja w formie bufetu, przekąski 
między posiłkami; lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
dostępne w godz. 10:00-21:30.  

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ / / / /

www.paradisegreenparkhotel.com

LOTNISKO WARNA 
25 KM

PLAżA 800 M

Paradise green Park ***

BEZPłATNE WI-FI

ALL INcLUSIvE

BUŁgArIA / ZłOTE PIAsKI 

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL
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 BUKArESZT
stolica Rumunii jest zachwycającym miastem dzię-
ki niesamowitym parkom i ulicom, pełnym zieleni 
oraz różnorodnym stylom architektonicznym. Kie-
dyś Bukareszt uznawano za jedno z najbogatszych 
i najpiękniejszych miast Europy Wschodniej. Nie bez 
przyczyny nazywano go Paryżem Wschodu. W więk-
szości budynków, pałaców, kamienic, a również i przy 
szerokich alejach widoczny jest francuski styl archi-
tektów z XIX wieku. Nasza wyprawa do Bukaresztu 
obejmuje objazdową wycieczkę miasta oraz zwie-
dzenie wyjątkowego Muzeum Wsi. W czasie objaz-
du miasta będzie wiele przerw, które pozwolą wy-
konać unikalne zdjęcia. W  czasie wolnym można  
będzie zjeść obiad i zrobić zakupy. Panoramiczny ob-
jazd Bukaresztu obejmuje Plac Unirii, Plac Uniwer-
sytecki, Aviației, łuk Triumfalny, ulicę Zwycięstwa, 
skwer Zwycięstwa, Ateneum, Revolution square 
Parlament - jeden z największych administracyj-
nych budynków na świecie. Następnie spacer na 
wzgórze, gdzie mieści się Pałac Patriarchalny i hi-
storyczne centrum stolicy Lipscani. Zwiedzanie Mu-
zeum Wsi - najstarszego skansenu i największego 
muzeum na wolnym powietrzu w Europie. Położone  
w parku Herăstrău (Parcul Herăstrău), na brzegu je-
ziora muzeum posiada 300 oryginalnych ekspona-
tów z wiejskiego życia i architekturę – odXV wieku 
do teraźniejszości: wiatraki, budynki gospodarcze, 
zakłady rzemieślnicze, cerkwie i kaplice, domy z róż-
nych rejonów Rumunii.

     BALcZIK - KALIAKrA  - BIWAKA
Zwiedzanie letniej rezydencji rumuńskiej królowej 
Marii w Balcziku oraz Ogrodu Botanicznego, w któ-
rym rośnie ponad 3000 różnych gatunków roślin  
i gdzie można zobaczyć bogatą kolekcję kaktusów.  
Następnie zwiedzamy piękny Przylądek Kaliakra,  
z niezwykłymi klifami i pieczarami. Wieczorem Piknik 
“Biwaka“ w lesie, z bogatym programem folklorys- 
tycznym, tańcem na rozżarzonych węglach (taniec 
nestinarski), animacje, kolacja i dyskoteka.

     WArNA – DELFINArIUm
Wycieczka do warneńskiego delfinarium, a tam oglą-
danie wyjątkowego pokazu umiejętności delfinów 
i ich treserów, następnie panoramiczna wycieczka 
po Warnie. Odwiedzenie Katedry Wniebowzięcia  
Matki Boskiej. Czas wolny.

 

 BUŁgArSKI WIEcZór
Zapraszamy na Piknik “Biwaka“ wszystkich, którzy  
chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o  bułgar-
skich tradycjach i  obyczajach. smaczna kolacja  
wśród leśnej przyrody. Wesoły program folklory-
styczny, autentyczne tańce nestinarskie na rozża- 
rzonych węglach i konkursy. Przyjemna atmosfera 
pikniku i niezapomniane wspomnienia. W programie 
jest odwiedzenie małego zakładu garncarskiego oraz 
możliwość zobaczenia na żywo produkcji tradycyjnej 
bułgarskiej ceramiki.

 QUAD SAFArI
Wyjazd w  zalesione tereny, kontakt z  naturą  
i przeprawa przez trudno dostępne obszary rzek, 
wzniesień i gęstwin leśnych. Quad - KXR 250, który 
jest do dyspozycji turystów, zachwyci swoja mocą 
i  niepowtarzalnym zachowaniem na drodze oraz  
w  terenie. Będziecie mogli robić to, co dotych- 
czas wydawało się Wam niemożliwe. Czas trwania 
– 2 godz. 50 min. W tym godzina z  instruktorem. 
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

Wycieczki
fakultatywne

PODRóżUJ I ODKRyWAJ
SOZOPOL

Hotel

Hotel

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ZIELONy TEREN  ●  RELAKsACyJNA ATMOsFERA  ●  sPOKOJNA OKOLICA

ROZRyWKOWA OKILICA  ●  W CENTRUM  ●  BLIsKO PLAży

BUŁgArIA / ZłOTE PIAsKI - CHAIKA

BUŁgArIA / ZłOTE PIAsKI

BEZPłATNE WI-FI

LOTNISKO WARNA 
26 KM

PLAżA 150 M

BB | ALL INcLUSIvE

BEZPłATNE WI-FI

LOTNISKO WARNA 
20 KM

PLAżA 450 M

BB | ALL INcLUSIvE

LOKALIZAcjA 
•  Chaika, 4 km od  Złotych Piasków

PLAżA 
• 450 m od piaszczystej plaży 
• Leżaki, materace i parasole odpłatnie  

OPIS
• Restauracja główna 
• Bar przy basenie
• Basen z leżakami i parasolami, 

brodzik dla dzieci 
• sejf w recepcji (odpłatnie)
• Oficjalna kategoria hotelu 3*

INTErNET 
• Wi-Fi w lobby bezpłatny

ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard 
• łazienka z wanną i WC

• suszarka do włosów
• Klimatyzacja
• TV i telefon
• Mała lodówka
• Balkon 

SPOrT I rOZrYWKA 
• Bezpłatnie: basen zewnętrzny 

z sekcją dla dzieci; piękny, zielony, 
spacerowy teren wokół hotelu

• Odpłatnie: masaże, sporty wodne 
na plaży

WYżYWIENIE 
• BB: śniadanie  
• All Inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu, przekąski 
w wyznaczonych godzinach, 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe  w godz. 10:30-22:30.  

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ /

www.vezhen-bg.com

LOKALIZAcjA 
•  Centrum Złotych Piasków 

PLAżA 
• 150 m od piaszczystej plaży 
• Leżaki, materace i parasole odpłatnie 

OPIS
• Restauracja główna, bar 
• Basen z leżakami i parasolami
• sejf w recepcji odpłatnie
• Oficjalna kategoria hotelu 3*

INTErNET 
• Wi-Fi w lobby bezpłatnie

ZAKWATErOWANIE 
Pokój Standard 
• łazienka z wanną lub prysznicem i WC
• suszarka do włosów
• Klimatyzacja

• TV i telefon
• Mała lodówka
• Balkon 

SPOrT I rOZrYWKA 
• Bezpłatnie: plac zabaw dla dzieci, 

tenis stołowy, rzutki, szachy, fitness
• Odpłatnie: bilard, sauna, salon 

masażu, sporty wodne na plaży

WYżYWIENIE 
• BB: śniadanie  

• All Inclusive: śniadanie, obiad 
i kolacja w formie bufetu, przekąski 
i lody w określonych godzinach, 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe  w godzinach 
10:30-22:30.

mAKSYmALNE OBŁOżENIE
/ /

www.perunika.com

vezhen ***

Perunika ***

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIrST cALL
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Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
25 19 30 21 32 23 33 25 29 24 25 22

Morze Śródziemne

Morze 

Egejskie

turCja

MaCedonia

greCja

Ateny

Korfu

Zakynthos

Kreta

Samos

Kos

Rodos

100 km

Kefalonia

Kolebka europejskiej cywilizacji
Grecja Letnie wakacje w Grecji oznaczają  
czyste morze, zabytki, wspaniałe jedzenie i dobre wino.  
Nigdy ich nie zapomnicie i szybko zapragniecie tu 
wrócić. Zgodnie z własną naturą możecie wybrać 
ośrodek pełen życia lub odwrotnie - spokojniejsze 
miejsce z wieloma tradycjami. Magia, dzika przyroda  
i niezwykła atmosfera w tym kraju tysiąca wysp  
z pewnością Was uwiedzie.

raj OLIWNY
Nie tylko świetnej jakości oliwę  
z oliwek, ale także mydła, 
kremy do ciała, szampony i inne 
produkty na bazie oliwy można 
kupić w całej Grecji.

KUcHNIa GrecKa
Tutejsza kuchnia jest bardzo 
zróżnicowana, smaczna i przede 
wszystkim zdrowa. Doskonałym 
deserom, w tym baklawie lub 
kadayif, niewielu potrafi się oprzeć!

miła aTmOSFeRa
Wieczorami czekają na Państwa 
relaksujące chwile w tawernach  
i barach z ogródkami oraz 
wspaniałą grecką muzyką.

BiZaNTYJSKie KLaSZTORY meTeORa
W regionie Tesalia wznoszą się wysoko w niebo bizantyjskie klasztory  
Meteory. Mnisi zaczęli osiedlać się w  XI w. na tych niedostępnych terena-
ch. Pierwszy klasztor założony został w roku 1356 na skale o wysokości  
534 m. Nazwano go meteor (zawieszony na niebie). Nazwa ta jest używana  
w liczbie mnogiej dla innych klasztorów. Większość z nich pochodzi z XV  
i XVI w. Budowa klasztorów była niezwykle trudna, kamienne schody  
i drabiny na skałach pojawiły się znacznie później. Wnętrza są ozdobione 
freskami i ikonami, a wypełniają je rzeźbione meble. Wyprawa tu jest na-
prawdę warta zachodu, ale należy pamiętać o odpowiednim stroju - nie wolno 
mieć koszulek z krótkimi rękawami i szortów, a kobiety muszą zrezygnować  
z głębokich dekoltów i nagich ramion.

Kreta     88     |      ZaKynthos     102

TRADYCJE, 
Mity i Legendy

Grecja

Tabelka 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.



najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinformacje + ceny + rozszerzona Galeria zdjęć i wideo  ―  na www.sunfun.pl

86 87

Turkusowe morze pod błękitnym niebem, ciepłe pro-
mienie słoneczne i białe domki ułożone jak klocki na 
wzgórzu z widokiem na port - jest to typowy krajo-
braz Grecji. Urocze widoki i bogata historia, przepla-
tane z mitami i legendami składają się na wspaniałe 
wakacje. Nie wahajcie się spróbować urozmaiconych 
i zdrowych dań kuchni greckiej w jednej z lokalnych 
tawern, oferujących przyjazną obsługę. Grecja jest 
kolebką cywilizacji europejskiej - chyba każdy słyszał 
o starożytnych filozofach, artystach i politykach czy 
igrzyskach olimpijskich. Jest to kraj o wyjątkowej kul-
turze i języku, z jednymi z najbardziej romantycznych 
krajobrazów w Europie, kraj o długiej tradycji, słyną-
cy z gościnności ludzi. Grecja jest jednym z najpopu-
larniejszych miejsc turystycznych w Europie. Istot-
ną tego przyczyną jest jej położenie. W jednej piątej 
składa się z wysp. W tym roku oferujemy Państwu 
dwie z nich - Kretę i Zakynthos. Żaden kraj w Europie 
nie jest tak bardzo przesiąknięty morzem i to nie tyl-
ko ze względu na wyżej wspomniane wyspy, których 
jest ponad dwa tysiące, ale także ze względu na dłu-
gie wybrzeże. Długość greckich wybrzeży przekracza 
13 000 kilometrow. Morze było od samego począt-
ku niezwykle istotnym źródłem utrzymania Greków, 
ważnym ośrodkiem transportu, handlu i drogi woj-
skowej, a obecnie również magnesem dla turystyki. 
Każdy turysta może wybrać dla siebie idealne miejsce 

spośród dzikich wybrzeży i spokojnych plaż z roman-
tyczną atmosferą. Większa część obszaru tego pięk-
nego kraju składa się z gór i wzgórz, bujnych lasów, 
gajów oliwnych i winorośli. W wielu miejscach góry 
wynurzają się z morza, tworząc urokliwą scenerię. 
Nieważne, czy pójdziecie w góry, do lasu, nad jezioro 
czy wybrzeże, zawsze zobaczycie piękną i bujną przy-
rodę. Grecja jest nie mniej znana ze swoich skarbów 
architektonicznych i artystycznych. Nawet podczas 
krótkiego pobytu można pojechać na różnorodne 
wycieczki i zwiedzać zabytki. Jadąc na wyspy, można 
dostać się do jednego ze starożytnych cudów świata, 
czyli ruin królewskiego pałacu w Knossos na Krecie, 
centrum niezwykłej kultury minojskiej. Z pewnością 
znajdziecie też chwilę na jedną z najwspanialszych 
i najprostszych przyjemności, jakie oferuje Grecja 
– delektowanie się pysznym posiłkiem z kieliszkiem 
domowego wina nad brzegiem morza. Możemy tylko 
życzyć kali orexi (= smacznego) i jamas (= zdrowia)! 

JĘZYK
Językiem urzędowym jest grecki. W Grecji powszech-
nie używane są również język angielski i niemiecki. 

KUcHNIa
Kuchnia grecka jest nie tylko bardzo smaczna i uroz-
maicona, ale przede wszystkim zdrowa. Oliwa z oli-
wek i wiele przypraw, takich jak oregano, bazylia, ty-
mianek i cynamon, nadają doskonały smak lokalnym 
potrawom. Nie zdziwcie się, jeśli właściciele tawerny 
zaproszą was do kuchni, żeby wspólnie wybrać świe-
że ryby i podać to, co odpowiada wam najbardziej. 
Wstydem byłoby nie spróbować w Grecji takich dań 
jak gyros - mieszanina mięsa, musaka - pieczeń z ba-
kłażana i mięsa mielonego, tzatziki - sos z jogurtu, 
ogórków, czosnku i oleju, kadaif - bułki  z orzecha-
mi i syropem, oraz doskonałego wina retsina czy 

anyżowej wódki ouzo. 

WaLUTa
1 euro (EUR) = 100 centów. Większość hoteli, skle-
pów, wypożyczalni samochodów czy restauracji 
zwykle akceptuje karty kredytowe. Bankomaty są 
powszechnie dostępne w większych kurortach, ale 
należy pamiętać, że w mniejszych ośrodkach tury-
stycznych często nie można płacić kartą, a czasem 
nawet nie ma bankomatów. 

PRZePiSY WJaZDOWe
Obywatele Polski mogą podróżować do krajów Unii 
Europejskiej na podstawie ważnego paszportu lub 
dowodu tożsamości. Dokumenty powinny być waż-
ne minimum przez okres planowanego pobytu poza 
terytorium Polski. Jeżeli podróżujemy z dziećmi, ko-
nieczne jest, aby miały one zawsze własny doku-
ment. 

Cła i PRZePiSY WaLUTOWe
Obowiązuje swobodny przepływ towarów w  UE. 
Wyjątkiem są wyroby akcyzowe, które mogą być  
przewożone w  obrębie UE w  ograniczonych ilo- 
ściach, na własny użytek. Limity zostały ustalone na-
stępująco: 800 sztuk papierosów, 400 sztuk krótkich  
cygar, 200 cygar, 1 kg tytoniu, 10 litrów spirytusu,  
20 l produktów 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.

PLaŻe, LeŻaKi i PaRaSOLe
Plaże w Grecji są zazwyczaj publiczne. Leżaki i para-
sole można wypożyczyć za dodatkową opłatą, cena 
waha się od 6-8 euro za komplet dwóch leżaków 
i  jednego parasola dziennie. Niektóre restauracje 

Czas lotu ok. 3 godzin

Różnica czasu + 1 godzina 

Waluta euro (1 euro = 100 centów)

Napięcie elektryczne 220 V

Paszport i wiza
obywatel Polski - ważny paszport lub dowód  
osobisty, wiza nie jest wymagana

stolica Ateny

Oficjalny język grecki

Grecja
PodstaWoWe inforMaCje

PodstaWoWe inforMaCje / GrecjaGrecja / PodstaWoWe inforMaCje

i bary, zlokalizowane w pobliżu plaży, oferują leżaki 
i parasole bezpłatnie przy zakupie dowolnego na-
poju.

PODaTeK TURYSTYCZNY
Od 1 stycznia 2018 roku w Grecji weszła w życie usta-
wa, która zobowiązuje wszystkich podróżujących do 
uiszczenia dodatkowej opłaty. Podatek turystyczny 
należy uiścić w dniu przyjazdu w recepcji hotelowej. 
Opłata uzależniona jest od kategorii zakwaterowa-
nia. Kwota powyższego podatku wynosi od 0,25 € 
do 4 €/pokój/noc. Należy pamiętać, iż dana kwota 
może ulec zmianie.

WaŻNe KONTaKTY:
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 przepi-
sów wjazdowych, ambasady i  formalności zdrowot-
nych (np. obowiązkowych szczepień) można znaleźć  
na www.msz.gov.pl
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20 km

Morze Egejskie

Morze Śródziemne

Kreta HeraklionRethymno

Anissaras
Hersonissos

Malia-StalisLotnisko

Kreta

greCja

Analipsis

Platanias

Bali

Gouves

Adelianios
Kampos

Matala

WiĘCeJ hOTeLi
na

www.sunfun.pl

Mityczna wyspa, którą pokochacie za długie piasz- 
czyste plaże, romantyczne zatoczki i malownicze 
górskie doliny. Wspaniałe wioski rybackie z białymi 
domami i kościołami roztaczają relaksującą atmos-
ferę. Według starożytnych mitów greckich Kreta jest 
uważana za miejsce narodzin Zeusa, władcy bogów 
olimpijskich.

 KReTa PÓłNOCNa
Wschodnia część tego regionu słynie z  różno- 
rodności przyrody, pięknych plaż i wielu popularnych 
kurortów. Sąsiedztwo Heraklionu sprzyja aktywne-
mu wypoczynkowi - tutaj znajdziecie parki wodne, 
bary i kluby nocne. Obszar od miejscowości Malia 
zmienia się w krajobraz spokojniejszy z urokliwymi 
wioskami. Na uwagę zasługuje romantyczna zatoka  
Mirabello z piękną laguną Elounda. W zachodniej 
części wyspy zaobserwować możemy natomiast 
typowe nadmorskie miejscowości i piękne obszary 
górskie.

HeraKLION
Stolica, która znajduje się mniej więcej w  środku 
północnego wybrzeża, koncentruje bogatą kole- 
kcję znalezisk archeologicznych i historycznych na 
Krecie. Tu możemy znaleźć najważniejsze dokumenty 
kultury minojskiej – wykopaliska wokół pałacu Knos-
sos. Nazwa Heraklion pochodzi od mitycznego bo-
hatera Herkulesa i portu Heracleum, który istniał 
w czasach rzymskich.

aNiSSaRaS
Bardzo spokojny ośrodek składający się z dużych 
kompleksów hotelowych, słynący z pięknych piasz- 
czysto-kamienistych plaż. Zaletą jest bliskość tęt-
niącego życiem kurortu Hersonissos, gdzie znajdują 
się liczne tawerny, sklepy, bary i dyskoteki. Między  
miejscowościami kursują regularnie autobusy  
i  taksówki, można również wybrać się na spacer 
wzdłuż nadmorskiej promenady.

amNiSSOS
Mała wioska w pobliżu Heraklionu, oferująca piękne,  
piaszczyste plaże. W  pobliżu znajdują się także  
wykopaliska archeologiczne i  jaskinia Eileithyia.  
Amnissos było w czasach minojskich portem, skąd 
statki wypływały na wojnę trojańską. Od strony plaż 
są tu spektakularne widoki na wyspę Dia.

 

heRSONiSSOS
Hersonissos jest jednym z najstar-
szych ośrodków na Krecie. Pier-
wotnie była to wioska rybacka, dziś 
jest to największe centrum rozrywki 
w tej części wyspy. Tutaj znajdziecie niewielki rzym-
ski port, a ponadto tawerny, kawiarnie i wspania-
łe restauracje serwujące specjały kuchni greckiej. 
W ciągu dnia turystów przyciągają urokliwe plaże 
i zatoczki, gdzie można uprawiać sporty wodne. Nocą 
okolica słynie z licznych dyskotek i barów.

MaLIa
To malownicze miasteczko wyrosło na popularny 
ośrodek. Możecie spędzić dzień na pięknej piasz- 
czystej plaży, wieczorem wybrać się na zakupy połą- 
czone ze spacerem, zjeść pyszny posiłek w jednej  
z tawern lub skorzystać z innych lokalnych atrakcji.

PLaTaNiaS
Początkowo niewielka wioska rybacka, obecnie duży 
kompleks hotelowy w rejonie Rethymnonu. Jest to sto-
sunkowo spokojny ośrodek, nadający się do relaksu- 
jącego wypoczynku. Znajdziecie tu zarówno długą, 
piaszczystą plażę, jak również sklepy, tawerny i bary.

ReThYmNO
Urokliwe miasto portowe leżące na zachód od He-
raklionu. Na atrakcje Rethymno składają się: urocze 
uliczki, forteca Fortezza i inne zabytkowe zakątki.  
W porcie i wzdłuż nadmorskiej promenady znajdzie-
cie wiele przytulnych barów i tawern. Większość plaż 
ma łagodne wejście do morza i oferuje wiele możli-
wości uprawiania sportów wodnych.

aNaLiPSiS
Niewielki ośrodek z  piękną promenadą i  licznymi  
tawernami. Plaża ciągnąca się wzdłuż kurortu jest 
przeważnie piaszczysta, ale miejscami bywa kamieni-
sta. Centrum miasteczka tworzy malowniczy plac oto- 
czony wieloma sklepami, kawiarniami i tawernami. 
Miejsce to polecamy Klientom w każdym wieku, ale 
zwłaszcza rodzinom z dziećmi.

GOUVeS
Gouves to mały ośrodek turystyczny. Jego okolica 
jest bardzo spokojna. Jednak oprócz przyjemnych  
hoteli można tu również znaleźć dobre tawerny, bary, 
sklepy z pamiątkami i supermarkety. Znajduje się tu 
atrakcyjna, piaszczysto-żwirowa plaża, z szeroką 
gamą sportów wodnych.

aDeLiaNOS KamPOS
Dawna wioska rybacka, będąca dziś jednym z popu- 
larnych ośrodków turystycznych, który oferuje  
wypoczynek na plaży, codzienne rozrywki i życie 
nocne. Adelianos Kampos rozciąga się wzdłuż  
długiej, piaszczysto-żwirowej plaży z  łagodnym  
wejściem do morza. W niektórych miejscach przy 
wejściu do morza mogą być kamienie.

 KReTa POłUDNiOWa
Na obszar ten składają się głównie malownicze  
i  spokojne zatoczki położone u  podnóży pasm 
górskich, większe i mniejsze plaże z krystalicznie 
czystą wodą oraz wiele atrakcji przyrodniczych  
i unikalnych zabytków. Możecie tu odwiedzić drugi 
pod względem wielkości pałac minojski w Fajstos, 
stanowisko archeologiczne Agia Triada i pozostałości 
miasta Gortyna, które było dla Rzymian stolicą Krety 
w czasach ich panowania.

maTaLa
Popularny ośrodek położony w  pięknej zatoce  
Messara. Jego wybrzeże stanowi długa, piaszczysto
-żwirowa plaża, z obydwu stron zakończona skałami. 
Lokalizacja ta jest popularna wśród osób poszuku-
jących niedrogiego wypoczynku, ale również miło- 
śników pięknych plaż i  wykopalisk archeologicz-
nych. W północnej części znajdują się jaskinie wy-
kute przez Rzymian, używane jako miejsca pochów-
ku. Natomiast południowa część jest pełna małych  
hoteli, pensjonatów, restauracji, tawern i kawiarni. 
Matali uroku dodają stare budynki oraz wąskie uliczki 
z lokalnymi sklepami i tawernami.

Kreta
oPis destynaCji

oPis destynaCji / KReTaKReTa / oPis destynaCji
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Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PRZY PLaŻY

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

BEZPłATNE WI-Fi

PRZY PLaŻY

hB | aLL iNCLUSiVe aLL iNCLUSiVe

LOTNiSKO  
heraKLion 33 KM

BEZPłATNE WI-Fi

LOTNiSKO  
heraKLion 20 KM

LOKaLIZacja 
• Ok. 500 m od centrum Malii
• Ok. 33 km od lotniska w Heraklionie  
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta, obok hotelu
•  Leżaki i parasole na plaży (bezpłatne)
• Ręczniki plażowe (depozyt)
 
OPiS
• recepcja 
• 4 restauracje, 3 bary
•  Kilka basenów dla dorosłych i basen 

ze zjeżdżalniami dla dzieci 
•  Leżaki i parasole przy basenach 

(bezpłatne)
• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
iNTeRNeT 
•  Wi-Fi (bezpłatne)

ZaKWaTeROWaNie 
 Pokój Standard 

• Klimatyzacja (bezpłatna) 
•  łazienka z WC, wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• Telefon, TV 
• Mała lodówka 
• Sejf (bezpłatny)
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
• Balkon lub taras 
 
SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: animacje, plac zabaw 

dla dzieci, rzutki, koszykówka, 
fitness, sauna, tenis stołowy, tenis 
(bez oświetlenia), jacuzzi

•  Odpłatnie: bilard, centrum odnowy 
biologicznej, masaże, oświetlenie 
kortu tenisowego, sporty wodne 
na plaży

WYŻYWieNie 
•  HB: śniadania i obiadokolacje w formie 

bufetu, napoje za dodatkową opłatą.

•  All Inclusive: śniadania, późne 
śniadania kontynentalne, obiady, 
kolacje w formie bufetu, w ciągu 
dnia dostępne są również przekąski 
oraz kawa i ciastka w określonych 
godzinach. Możliwość skorzystania 
z restauracji a la carte (raz na pobyt 
w cenie, wymagana wcześniejsza 
rezerwacja). Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole produkcji 
lokalnej dostępne są w godz. 
10:00-00:30 w barze głównym 
oraz w wyznaczonych barach 
w godzinach podanych przez hotel.   

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/

www.ikarosvillage.gr 

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

hoteL hoteL

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

KReTa / MaLia

LOKaLIZacja 
•  Ok. 7 km od centrum Hersonissos 
• Ok. 20 km od lotniska w Heraklionie 
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta, przy hotelu 
•  Leżaki, parasole i ręczniki na plaży 

(bezpłatne)
 
OPiS
• recepcja 
• Restauracja główna, bary
• Amfiteatr
•  6 basenów (w tym jeden 

o rozmiarach olimpijskich)
•  Aquapark ze zjeżdżalniami dla 

dzieci i dorosłych
•  Leżaki i parasole przy basenach 

(bezpłatne)
• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
iNTeRNeT 
• Wi-Fi w częściach wspólnych 

 pokojach (bezpłatnie)

ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard 
•  Klimatyzacja (bezpłatna) 
•  łazienka z WC, wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• Telefon, TV, mała lodówka 
• Sejf (bezpłatny)
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
• Balkon lub taras
Pokój rodzinny
•  Pokój składa się z dwóch 

pomieszczeń rozdzielonych 
przesuwnymi drzwiami

SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: animacje, rzutki, tenis 

stołowy, koszykówka, siatkówka, 
plac zabaw, sauna, siłownia 

•  Odpłatnie: centrum spa, masaże, 
bilard, tenis, sporty wodne na plaży 

WYŻYWieNie 
• All Inclusive: śniadania, obiady, 
kolacje w formie bufetu, w ciągu 
dnia dostępne są również przekąski 
oraz kawa i ciastka w określonych 
godzinach. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole produkcji 
lokalnej dostępne są w godz. 
10:00-00:00 w barze głównym oraz 
w wyznaczonych barach w godzinach 
podanych przez hotel. Jedna wizyta 
w restauracji a’la carte (raz na pobyt 
w cenie, wymagana rezerwacja).

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/ / /

www.lyttosbeach.gr 

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

Doskonale położony obiekt, przy piaszczystej plaży nagrodzonej certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Basen olimpijski oraz zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych będą dopełnieniem 
wysokiego standardu usług świadczonych przez obiekt.

DUŻY KOMPLEKS  ●  PRZY PLAŻY  ●  aquaParK

Lyttos Beach ****

Elegancki hotel położony przy łagodnym zboczu, około 500 m od centrum Malii. 
W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajdują się tawerny, bary i sklepy. Hotel oferuje 
szeroki wachlarz zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych, w tym programy animacyjne. 
Goście mają również możliwość skorzystania z centrum odnowy biologicznej.

BEZPOŚREDNIO PRZY PLAŻY  ●  PrZyjaZna atMosfera  ●  BLISKO CENTRUM

ikaros Beach Luxury Resort & Spa ***** hoteL

hersonissos / KReTa

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

FiRST CaLL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

FiRST CaLL

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis 

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych
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hersonissos / KReTaKReTa / hersonissos

BEZPłATNE WI-Fi

PLaŻa 500 M

LOTNiSKO  
HERAKLION 26 KM

LOKaLIZacja 
•  Ok. 1 km od centrum Hersonissos 
• Ok. 26 km od lotniska w Heraklionie  
 
PLaŻa 
• Piaszczysta ok. 500 m od hotelu
• Leżaki i parasole na plaży (płatne)
•  Na plażę kursuje bezpłatny bus 

w godzinach wyznaczonych przez 
hotel

 
OPiS
•  Recepcja, kantor 
• Restauracja główna, 3 bary 
•  Kilka basenów z wodą morską, 

basen dla dzieci 
•  Leżaki i parasole przy basenach 

(bezpłatne)
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 

iNTeRNeT 
• Wi-Fi w lobby (bezpłatne)
• Kawiarenka internetowa (płatna) 

ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja (bezpłatna) 
•  łazienka z WC, wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• Telefon, TV, mała lodówka 
• Sejf (płatny)
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
• Balkon lub taras
Pokój rodzinny
• Składa się z dwóch pomieszczeń
 
SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: animacje, rzutki, 

tenis stołowy, tenis ziemny (bez 
oświetlenia), koszykówka, piłka 
nożna, siatkówka, plac zabaw oraz 
miniklub

•  Odpłatnie: bilard, sauna, gry 
elektroniczne, oświetlenie kortu 
tenisowego, minigolf,  sporty wodne 
na plaży 

WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, późne 

śniadania kontynentalne, obiady 
i kolacje w formie bufetu, w ciągu 
dnia dostępne są również przekąski 
oraz kawa i ciastka w określonych 
godzinach. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole produkcji 
lokalnej dostępne są w godz. 
10:00-01:00 w barze głównym oraz 
w pozostałych barach w godzinach 
podanych przez hotel. 

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/ /

www.belvederehotels.net 

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

Hotel znajduje się w pobliżu tętniącego życiem centrum Hersonissos. Rozległy kompleks 
oferuje liczne atrakcje sportowo-rekreacyjne. Dzięki wielu udogodnieniom obiekt 
polecany jest rodzinom z dziećmi. 

rodZinny hoteL  ●  BOGATA OFERTA ANIMACYJNO-sPortoWa  ●  BLISKO CENTRUM

royal Belvedere ****

LOTNiSKO  
HERAKLION 26 KM

Hotel o wysokim standardzie i dogodnej lokalizacji, jest idealną propozycją dla rodzin 
z dziećmi oraz dla osób lubiących aktywnie spędzać wakacje.  Atutem hotelu jest 
położony przy plaży aquapark, który posiada strefę relaksu oraz strefę zabawy –  każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie.

LOKaLIZacja 
• Ok. 1 km od centrum Hersonissos
•  Ok. 30 km od Agios Nikolaos
• Ok. 26 km od lotniska w Heraklionie 
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta plaża ok. 50 m od 

hotelu (przejście przez promenadę)
• Leżaki i parasole (bezpłatne)
• Ręczniki plażowe (depozyt)
 
OPiS
• Restauracja główna
• Klimatyzowane lobby  z  recepcją
•  Restauracje bufetowe – tawerna 

grecka oraz chińsko-japońska 
(wymagana wcześniejsza rezerwacja) 

•  4 bary – 1 w lobby, 2 przy basenie, 1 
przy plaży

•  Kilka basenów, zjeżdżalnie w parku 
wodnym czynne w określonych 
godzinach

•  Leżaki i parasole przy basenach 

(bezpłatne)
• Parking 
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
iNTeRNeT 
• Wi-Fi w lobby (bezpłatne) 
 
ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard 
•  łazienka z wanną lub prysznicem, 

WC, suszarka do włosów
•  Klimatyzacja (bezpłatna)
• TV, telefon 
• Aneks kuchenny z lodówką
• Sejf (bezpłatny)
• Balkon lub taras
Pokój rodzinny
•  Bardziej przestronny, posiada 1 

oddzielną sypialnię
 
SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: jacuzzi zewnętrzne, 

siłownia, koszykówka, minipiłka 

nożna, program animacyjny, plac 
zabaw, miniklub (4-12 lat) 

•  Odpłatnie: masaże, spa,  sporty 
wodne na plaży (narty wodne, banan, 
parasailing, nurkowanie i inne)

 
WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje, przekąski w formie bufetu, 
lody w określonych godzinach. 
Napoje bezalkoholowe oraz 
alkoholowe lokalnej produkcji oraz 
wybrane alkohole importowane 
dostępne są od 10:00 do 00:00. 

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/ / / / /

www.starbeachvillage.gr  

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

DOBRA LOKALIZACJA  ●  rodZinny hoteL  ●  PARK WODNY PRZY PLAŻY

Star Beach Village **** hoteLhoteLhoteL

aLL iNCLUSiVeaLL iNCLUSiVe

BEZPłATNE WI-Fi

PLaŻa 50 M

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

FiRST CaLL

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 7 lat

pobyt gratis 

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 15 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRST CaLL
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KReTa / hersonissos

PLaŻa 500 M

BEZPłATNE WI-Fi

LOTNiSKO  
HERAKLION 26 KM

LOKaLIZacja 
• Ok. 1 km od centrum Hersonissos 
• Ok. 26 km od lotniska w Heraklionie 
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta ok. 500 m od hotelu 
• Leżaki i parasole na plaży (płatne)
•  Na plażę kursuje bezpłatny 

hotelowy bus
 
OPiS
• Recepcja, kantor 
• Restauracja główna, 4 bary 
• Basen kryty
•  Kilka basenów z wodą morską, 

basen dla dzieci 
•  Leżaki i parasole przy basenach 

(bezpłatne)
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
iNTeRNeT 
• Wi-fi w lobby (bezpłatne)
• Kawiarenka internetowa (płatna) 

ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard
•  Klimatyzacja (bezpłatna) 
•  łazienka z WC, wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• Telefon, TV, mała lodówka 
• Sejf (płatny)
• łóżeczko dziecięce (na życzenie, 
bezpłatne)
• Balkon lub taras
Pokój Superior 
• Nowoczesne wyposażenie
Pokój rodzinny
•  Posiada dwa oddzielne 

pomieszczenia 
 
SPORT i ROZRYWKa 

•  Bezpłatnie: rzutki, tenis stołowy, 
tenis, koszykówka, siatkówka, 
fitness, plac zabaw oraz miniklub

•  Odpłatnie: bilard, sauna, 
masaże, gry elektroniczne, tenis 
z oświetleniem, minigolf, sporty 

wodne na plaży 
 
WYŻYWieNie 
•   All Inclusive: śniadania, późne 

śniadania kontynentalne, obiady, 
kolacje w formie bufetu, w ciągu 
dnia dostępne są również przekąski 
oraz kawa i ciastka w określonych 
godzinach. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole produkcji 
lokalnej dostępne są w godz. 
10:00-01:00 w barze głównym 
oraz w wyznaczonych barach 
w godzinach podanych przez hotel.

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/ /

www.belvederehotels.net 

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

Hotel położony jest na zboczu z panoramicznym widokiem na okolicę. Tętniące życiem 
centrum Hersonissos, w którym można odwiedzić liczne restauracje, tawerny i sklepy 
oddalone jest od obiektu o około 1 km. Bogata oferta sportowa zapewni aktywny 
wypoczynek.

rodZinny hoteL  ●  aKtyWny WyPoCZyneK  ●  DOBRA LOKALIZACJA

Imperial Belvedere ****
PRZYJAZNY RODZINOM Z DZIEćMI  ●  PRZY PLAŻY  ●  BLISKO CENTRUM 

Stella Village ****

anaLiPsis / KReTa

BEZPłATNE  WI-Fi

LOTNiSKO  
heraKLion 20 KM

PLaŻa 80 M

aLL iNCLUSiVe

LOKaLIZacja 
• Ok. 4 km od centrum Hersonissos 
• Ok. 20 km od lotniska w Heraklionie 
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta ok. 80 m od hotelu
•  Leżaki, parasole na plaży (bezpłatne)
 
OPiS
• recepcja 
• Restauracja główna, bary
• Minimarket, amfiteatr
•  Basen dla dorosłych, 3 baseny dla dzieci 
•  Leżaki i parasole przy basenach 

(bezpłatne)
• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
iNTeRNeT 
•  Wi-fi w częściach wspólnych 

(bezpłatne)
 
ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard 

• Klimatyzacja (bezpłatna) 
•  łazienka z WC, wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• Telefon, TV, Mała lodówka 
• Sejf (płatny)
• łóżeczko dziecięce (na życzenie, 
bezpłatne)
• Balkon lub taras
Pokój rodzinny
• Składa się z dwóch pomieszczeń
Pokój Superior
• Brak możliwości dostawki

SPORT i ROZRYWKa 
•   Bezpłatnie: program animacyjny, 

rzutki, tenis stołowy, tenis, 
siatkówka, plac zabaw oraz miniklub

•  Odpłatnie: centrum spa 
w siostrzanym hotelu, sporty wodne 
na plaży

 
WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, późne 

śniadania kontynentalne, obiady, 
kolacje w formie bufetu, w ciągu 
dnia dostępne są również przekąski 
oraz kawa i ciastka w określonych 
godzinach. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole produkcji 
lokalnej dostępne są w godz. 
10:00-23:00 w barze głównym oraz 
w pozostałych barach w godzinach 
podanych przez hotel. Gościom 
zakwaterowanym w pokoju superior 
przysługuje jedna wizyta w restauracji 
a’la carte (wymagana rezerwacja).

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/ / /

www.stellavillage.gr

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

Hotel położony w cichej okolicy, pośród pięknego ogrodu. Duży kompleks z licznymi 
atrakcjami sportowo-rekreacyjnymi. Dzięki wielu udogodnieniom dla najmłodszych 
polecany jest rodzinom z dziećmi. Obiekt jest dobra bazą wypadową do poznania 
najważniejszych atrakcji wyspy.

hoteLhoteL

aLL iNCLUSiVe

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

FiRST CaLL

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis 

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 7 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRST CaLL
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KReTa / anaLiPsis

PLaŻa 100 M

BEZPłATNE WI-Fi

LOTNiSKO  
heraKLion 22 KM

LOKaLIZacja 
• W miejscowości Analipsis 
• Ok. 7 km od Hersonissos 
• Ok. 22 km od lotniska w Heraklionie 
 
PLaŻa 
•  Piaszczysto-żwirowa ok. 100 m  
•  Leżaki i parasole na plaży (płatne), 

ręczniki (depozyt)
 
OPiS
• recepcja 
• Restauracja główna
•  3 bary: główny, z przekąskami i przy 

basenie
• 2 baseny, 2 brodziki
• Minimarket, sklep z pamiątkami 
• Sala telewizyjna
• Amfiteatr 
• Oficjalna kategoria hotelu 4*

iNTeRNeT 
• Wi-Fi w lobby (bezpłatne)

•  Kawiarenka internetowa 
(bezpłatna)

 
ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (bezpłatna) 
•  łazienka z WC, wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• Telefon, TV 
• Mała lodówka 
• Sejf (płatny)
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
• Balkon lub taras 
 
SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: lekki program 

animacyjny, rzutki, boccia, 
siatkówka, koszykówka, tenis 
stołowy, plac zabaw oraz miniklub 
(4-11 lat)

•  Odpłatnie: wellness, sauna, masaż, 
bilard, korty tenisowe, sporty 

wodne na plaży, opiekunka do 
dziecka

WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu, w ciągu 
dnia dostępne są również przekąski 
oraz kawa i ciastka w określonych 
godzinach. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole produkcji 
lokalnej dostępne są w godz. 
10:00-23:00 w barze głównym oraz 
w pozostałych barach w godzinach 
wyznaczonych przez hotel. 

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/

www.europabeach.gr

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

Wspaniały kompleks basenowy, miła obsługa, smaczna kuchnia oraz dogodna 
lokalizacja stanowią gwarancję udanego urlopu. Hotel polecany przede wszystkim 
rodzinom z dziećmi. 

rodZinny hoteL  ●  udogodnienia sPortoWe i reKreaCyjne  ●  BLISKO PLAŻY

europa Beach ****

LOTNiSKO  
heraKLion 30 KM

WI-Fi BEZPłATNE

PLaŻa 650 M

aLL iNCLUSiVe

LOKaLIZacja 
• Ok. 2,5 km od centrum Hersonissos
• Ok. 30 km od lotniska w Heraklionie  
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta plaża ok. 650 m od 

hotelu 
• Leżaki i parasole (płatne)
 
OPiS
• recepcja
• Restauracja główna, 2 bary
•  Basen ze słoną wodą, brodzik dla 

dzieci 
•  Leżaki i parasole przy basenie 

(bezpłatne)
• Taras słoneczny
• Sejf (płatny)
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
iNTeRNeT 
• Wi-Fi w recepcji (bezpłatne)
• Kawiarenka internetowa (płatna) 

ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard
•  łazienka z wanną lub prysznicem, 

WC oraz suszarka do włosów
• Klimatyzacja (bezpłatna)
• TV, telefon 
• Mała lodówka
• Balkon lub taras
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
  
SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: plac zabaw, centrum 

fitness
•  Odpłatnie: masaże, bilard, rzutki, 

tenis
 
WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu; 
popołudniowe przekąski. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne są od 

11:00 do 23:00. 

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/

www.semiramis-oceanis.gr

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

Kompleks hotelowy położony na łagodnym wzgórzu, tuż przy nadmorskiej 
promenadzie, przy której znajduje się wiele restauracji, barów, sklepów i lokali 
rozrywkowych. Pobliska plaża wyróżniona Błękitną Flagą zapewni beztroski 
wypoczynek.

DOBRA KUCHNIA  ●  W POBLIŻU HERSONISSOS  ●  PrZyjaZna atMosfera

hersonissos / KReTa

Semiramis Village ****hoteLhoteL

aLL iNCLUSiVe

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 7 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRST CaLL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

FiRST CaLL

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis 

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych
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Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

KReTa / hersonissos

PLaŻa 100 M

WI-Fi

LOTNiSKO  
heraKLion 25 KM

PLaŻa 100M

BEZPłATNE WI-Fi

LOTNiSKO  
heraKLion 25 KM

LOKaLIZacja 
• W miejscowości Hersonissos 
• Ok.25 km od lotniska w Heraklionie   
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta ok. 100 m od hotelu 
• Leżaki i parasole na plaży (płatne)
 
OPiS
• Recepcja całodobowa
• Restauracja główna, lobby bar
•  2 baseny (leżaki i parasole 

bezpłatne, ręczniki za depozytem), 
brodzik dla dzieci

• Kącik telewizyjny
• Minimarket
• Pralnia (płatna)
•  Wysokie krzesełka dla dzieci (na 

zapytanie)
• Sala konferencyjna
•  Hotel nie jest przystosowany dla 

osób niepełnosprawnych
• Hotel nie akceptuje zwierząt

• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
iNTeRNeT 
•  Bezpłatne Wi-Fi na terenie lobby, 

w pokojach płatne
• Kafejka internetowa (płatna) 
 
ZaKWaTeROWaNie 
 Pokój Standard
•  Klimatyzacja (bezpłatna)
•  łazienka z prysznicem lub wanną 

WC, suszarka do włosów
• TV, Telefon 
• Mała lodówka
• Sejf (płatny)
• Balkon lub taras 
 
SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: basen zewnętrzny 

i kryty
•  Odpłatnie: fitness, kort tenisowy, 

bilard, siłownia, salon piękności, 
masaże, sauna, jacuzzi, sporty 

wodne, tenis, tenis stołowy
 
WYŻYWieNie 
•  HB: śniadania i obiadokolacje 

w formie bufetu, napoje za 
dodatkową opłatą.

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/

www.hersotels.gr

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

Hotel o wspaniałej lokalizacji, blisko centrum Hersonissos. Polecany głównie osobom 
lubiących aktywny wypoczynek. Przemiła obsługa i smaczne posiłki są dodatkowymi 
atutami obiektu. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. 

PrZyjeMna atMosfera  ●  BLISKO PLAŻY  ●  DOBRA KUCHNIA

Hersonissos Maris ****hoteL

aLL iNCLUSiVeHB

LOKaLIZacja 
•  W centrum miejscowości Hersonissos 
• Ok. 25 km od lotniska w Heraklionie 
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta, znajdująca się ok. 100 m 
•  Leżaki i parasole na plaży (płatne)
• Ręczniki plażowe (depozyt)
 
OPiS
• Recepcja całodobowa
•  Hotel składa się z budynku głównego 

oraz oddalonego o ok. 50 m aneksu
•  Restauracja główna, lobby bar, bar 

na plaży oraz bar przy basenie
•  2 baseny zewnętrzne (leżaki 

i parasole bezpłatne) 
• Taras słoneczny
•  Obiekt oraz pokoje przystosowane 

dla osób niepełnosprawnych
• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
 

iNTeRNeT 
•  Wi-Fi (wolne łącza internetowe – 

bezpłatne, szybkie łącza – płatne)
•  Kącik internetowy (odpłatny)
 
ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard 
•  Klimatyzacja (bezpłatna)
•   łazienka z WC, wanną lub 

prysznicem, suszarka do włosów
• Telefon, TV
• Mała lodówka
• Sejf (płatny)
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
• Balkon lub taras
•  Zakwaterowanie w budynku głównym 

lub w budynku aneks (ok. 50 m)

SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: baseny zewnętrzne 

i basen kryty
•  Odpłatnie: bilard, tenis stołowy, 

sporty wodne na plaży, masaż na 
życzenie 

 
WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu, 
popołudniowa kawa/herbata 
i ciastka. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole produkcji 
lokalnej dostępne są w godz. 
10:00-23:00 w barze głównym oraz 
w pozostałych barach w godzinach 
wyznaczonych przez hotel.

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/

www.hersotels.gr 

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

Hotel położony jest w spokojnej okolicy, w pobliżu portu Hersonissos. Obiekt 
zaprojektowany został w greckim stylu. Luksusowo urządzone pokoje sprawią, że każdy 
gość poczuje się w nich komfortowo.

WysoKi standard  ●  PrZestronne PoKoje  ●  DOSKONAłA LOKALIZACJA

Hersonissos Palace ****hoteL

hersonissos / KReTa

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

FiRST CaLL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

FiRST CaLL

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych



najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinformacje + ceny + rozszerzona Galeria zdjęć i wideo  ―  na www.sunfun.pl

100 101KReTa

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

KReTa / aMoudara

aLL iNCLUSiVe

PLaŻa 150 M

BEZPłATNE WI-Fi

LOTNiSKO  
heraKLion 10 KM

LOKaLIZacja 
• W miejscowości Amoudara
• Ok. 10 km od lotniska w Heraklionie   
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta plaża ok. 150 m od 

hotelu 
• Leżaki i parasole (płatnie)
• Ręczniki plażowe (za depozytem)
 
OPiS
• recepcja
• Restauracja główna, 2 bary
• Basen
•  Leżaki i parasole przy basenie 

(bezpłatnie)
• Taras słoneczny
• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
iNTeRNeT 
• Wi-Fi w recepcji (bezpłatne)
 
 

ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Superior
•  łazienka z wanną lub prysznicem, 

WC, suszarka do włosów
• Klimatyzacja (bezpłatna)
• TV
• Telefon 
• Mała lodówka
• Sejf (płatny)
• Balkon lub taras
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
Pokój rodzinny
•  Komfortowy dla dwóch dorosłych i 

dwójki dzieci 

SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: plac zabaw, 

koszykówka, bilard, tenis stołowy, 
rzutki

•   Odpłatnie: masaże 

 

WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu; 
popołudniowe przekąski. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne są od 
10:00 do 23:00.

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/ /

www.marilenahotel.gr

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

Kameralny i wyremontowany hotel położony blisko centrum uroczego miasteczka 
Amoudara oraz malowniczej plaży. Dogodne miejsce na zwiedzanie wyspy. Polecany 
rodzinom z dziećmi, jak również młodym ludziom.

Hotel Marilena ****

 SaNTORiNi
Popłyń w rejs na niezwykłą baśniową wyspę San-
torini. Rejs z portu w Heraklionie zajmuje około 2,5 
godziny łodzią motorową. Ta magiczna wyspa jest 
jedną z najbardziej malowniczych w basenie Mo-
rza Śródziemnego, a jej naturalnego piękna nie spo-
sób porównywać z żadną inną grecką wyspą. Wy-
spa oczarowuje mnogością kontrastów-ciemne klify 
wulkaniczne z widokiem na nieskończony błękit mo-
rza, białe domy i kościoły z niebieskimi kopułami. 
Po przybyciu na Santorini będzie czekał na was au-
tobus, którym zwiedzicie miasta Fira, Oia i Kamari.  
Wieczorem powrót na Kretę. 

 WĄWÓZ SamaRia
Ta jednodniowa wycieczka jest szczególnie pole-
cana dla miłośników przyrody. Wzdłuż północne-
go wybrzeża Chanii przejeżdża się przez Białe Góry 
do miejscowości Omalos - punkt wyjścia do 18-ki-
lometrowej wycieczki Wąwozem Samaria. Z  wy-
sokości ok. 1227 metrów zejdziecie najdłuższym 
i  najpiękniejszym wąwozem w  Europie. W  pierw-
szym etapie zobaczycie niemal alpejski krajobraz. 
Po drodze mija się miejscowe kościółki i kaplice oraz 
opuszczoną wioskę Samaria. Im dalej na południe, 
tym wąwóz jest węższy. Najwęższe miejsce to tzw. 

Żelazna Brama (Iron Gate), mająca tylko 3 m szero-
kości. Po około 6 godzinach wędrówki osiągniecie 
cel w malowniczym miasteczku rybackim Agia Ro-
umeli, gdzie będzie wystarczająco dużo czasu dla 
odświeżenia się i relaksu nad morzem. Podróż po-
wrotna odbywa się promem do Chora Sfakion, a na-
stępnie autobusem do hotelu. Nie zapomnijcie tylko  
z domu aparatu i wygodnych butów! Podróż nie jest 
odpowiednia dla małych dzieci.

 GRamVOUSa i ZaTOKa BaLOS
Jednodniowa wycieczka na niezwykle piękną i nieza-
mieszkaną, dawną piracką wyspę Gramvousa. Moż-
na wspiąć się do twierdzy weneckiej z pięknym wi-
dokiem na okolicę i popływać w turkusowym morzu. 
Wyspa jest jednym z najpiękniejszych miejsc z kry-
staliczną wodą do oglądania podwodnego świata. 
Od zachodniego wybrzeża można zobaczyć, jak ta 
część wyspy wyłania się z morza, natomiast wschod-
nia część tonie. Drugi przystanek to zatoka Balos.
Przekonaj się sam o pięknie tej dziewiczej zatoki, któ-
ra należy do najczęściej fotografowanych miejsc na 
Krecie.

 SPiNaLONGa - aGiOS NiKOLaOS 
Jedna z najpopularniejszych wycieczek statkiem za-
bierze Cię na wyspę Spinalonga. W drodze do por-
tu Elounda miniecie stare wiatraki i góry otaczające 
dolinę. Na bardzo komfortowym statku przepły-
niecie do sąsiedniej wysepki Spinalonga. Na wyspie  
znajduje się twierdza wenecka z XVI wieku, która  
zajmuje prawie całą jej powierzchnię. Po południu  
przewidziany jest lunch. W  drodze powrotnej  
odwiedzicie miejscowość Agios Nikolaos, któ-
ra jest uważana za najlepszą na wschodnim  
wybrzeżu. Podczas wycieczki istnieje możliwość ką-
pieli w jednej z wielu zatoczek. 

 WYSPa ChRiSSi
Z najbardziej na południe wysuniętego miasta na 
Krecie Ierapetra wypływają statki do Złotej Wyspy. 
Ta bezludna wyspa obfituje w egzotyczne piękno - 
lasy cedrowe, wspaniały piasek z drobnym żwirkiem 
na plaży, turkus morza i piękne muszle. Wyspa Chris-
si jest idealnym miejscem do spędzenia miłych chwil 
pełnych relaksu, pływania i nurkowania. Poczęstu-
nek w jednej z lokalnych tawern. Podczas wizyty pro-
simy pamiętać o dbaniu o środowisko.

Opisy wycieczek mają charakter informacyjny i nie są 
wiążące. Więcej informacji na temat szczegółowych 
programów otrzymacie Państwo na miejscu u rezydenta. 
Więcej na www.sunfun.pl

PODRóŻUJ I ODKRYWAJ
aGiOS NiKOLaOS

ZaTOKa BaLOS

SPiNaLONGa

KNOSSOS

Wycieczki
fakultatywne

hoteL

ODNOWIONY OBIEKT  ●  PoLeCany rodZinoM  ●  PrZyjaZna atMosfera

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRST CaLL
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Zakynthos

Laganas

Planos
Tsilivi

TragakiKypseli

Porto Koukla

ZaKynthos
Lotnisko

Morze Jońskie

6 km

argassi

Zakynthos

greCja

Alykes

WiĘCeJ hOTeLi
na

www.sunfun.pl

Zakynthos
oPis destynaCji

oPis destynaCji / ZaKYNThOSZaKYNThOS / oPis destynaCji

Przejrzyste, czyste i ciepłe morze, które mieni się 
wieloma odcieniami niebieskiego, nadaje tej wyspie 
magiczną atmosferę. Spacerując przez gaje oliwne  
i cytrusowe, odkryjecie wspaniałe krajobrazy i bę-
dziecie rozkoszować się smakiem tego pięknego, mi-
tologicznego miejsca. Zakynthos, które Wenecjanie 
nazwali Kwiatem Wschodu, jest najbardziej wysunię-
tą na południe, a także trzecią co do wielkości wyspą  
w archipelagu Wysp Jońskich. Jest również jednym 
z najbardziej zielonych miejsc w Grecji z powodu 
większych opadów deszczu przez cały rok. Leży za-
ledwie 16 km od Półwyspu Peloponez. Dzięki swo-
jemu klimatowi i płytkiemu morzu Zakynthos jest 
idealnym miejscem na wakacje z małymi dziećmi. 
Zmiany geologiczne wywołane przez trzęsienia zie- 
mi w starożytności spowodowały, że wyspa jest  
w dużej mierze zalesiona i górzysta. Zachodnie wy-
brzeże jest złożone z wysokich klifów, malowni- 
czych zatoczek i jaskiń. Najbardziej znane z nich to 
Błękitne Groty, których nazwa pochodzi od jasnej 
niebieskiej wody fosforyzującej skądś w głębi morza.  
Na krańcu południowo-wschodniej części wyspy jest 
najgłębszy punkt w całym basenie Morza Śródzie- 
mnego (4500 m). Na wschodnim wybrzeżu rozcią-
gają się wspaniałe widoki na niekończące się gaje  
oliwne i cytrusowe, żyzne równiny, które biegną 

wzdłuż piaszczystych plaż. Piękne 
plaże zatoki Laganas przyciągają 
nie tylko turystów, ale również żół-
wie morskie Caretta caretta. Podczas 
wizyty na Zakynthos z pewnością war-
to wybrać się również na plażę Na-
vagio. Ponad 30 lat temu zatonął tu statek prze-
wożący przemytników papierosów. Wrak został 
wyrzucony na brzeg pięknej plaży, gdzie można do- 
trzeć tylko łodzią. Wspaniałym miejscem do obe- 
jrzenie zachodu słońca jest latarnia morska w Keri.

miaSTO ZaKYNThOS
Stolica wyspy, którą zamieszkuje około 12 000 
mieszkańców, leży na zboczach poniżej pozostało-
ści twierdzy weneckiej Kastro. Możecie tu podziwiać 
niesamowity widok panoramiczny na cały Zakynthos  
i otaczające wyspę morze. Kiedyś w mieście były 
dziesiątki kościołów i domów weneckich, ale z po-
wodu trzęsienia ziemi przetrwało tylko kilka z nich. 
Do najciekawszych należą kościoły Agios Nikolaos 
i Agios Dionisio. Budynki i domy mają tu charak-
terystyczny kolor ochry. Nie przegapcie spaceru 
klimatycznymi uliczkami i wizyty w porcie. Pamię-
tajcie również, aby odwiedzić muzeum ze zbiorami  
malarstwa bizantyjskiego. Najbardziej tętniącym  
życiem miejscem jest plac św. Marka. Szukającym  
spokoju, polecamy małe, cichsze ulice, ze starymi 
domami w ogródkach pełnych jaśminu.

LaGaNaS
Największy i najbardziej ruchliwy ośrodek znajdujący 
się w południowo-wschodniej części wyspy. Znaj-
dziecie tu pięć kilometrów plaż z drobnym piaskiem 
i łagodnym wejściem do morza. Za opłatą można 
również wypożyczyć leżaki i parasole. Z Laganas 
można wybrać się na wycieczkę do stolicy lokalnym 
autobusem, który kursuje kilka razy dziennie. Samo 
miasteczko Laganas polecamy osobom lubiącym 
życie nocne i rozrywki. Znajduje się tu wiele barów, 
klubów, dyskotek i, oczywiście, mnóstwo sklepów.  
Niemniej oferujemy także zakwaterowanie w cichych 
miejscach, położonych niedaleko centrum i plaży.

PORTO KOUKLa 
To niewielka i przyjemna okolica znajdująca się na 
południowo-wschodnim wybrzeżu. Plaża pokry-
ta jest tu piaskiem i żwirem, a słynie z bardzo czy-
stej wody. Porto Koukla jest idealnym miejscem dla 
wszystkich tych, którzy lubią spokój. Znajdują się 
tu gaje oliwne i malowniczy port. Najbliższy kurort 

Agios Sostis z większą liczbą sklepów jest oddalony 
o około 1 km.

PLaNOS/TSiLiVi
Planos i Tsilivi to ośrodki na wschodnim wybrzeżu, 
około 5 km od miasta Zakynthos. Obydwa ośrodki  
są bardzo popularne wśród naszych klientów. Znaj-
dą tu Państwo piękną, piaszczystą plażę z szero-
ką gamą sportów wodnych i prysznicami. W cen-
trum znajduje się wiele sklepów, tawern, kawiarni 
i barów, które są idealne na wieczorne spotkania  
i rozrywki. Jest tu też apteka, kawiarenka interneto-
wa i bankomat.

TRaGaKi
Mniejszy ośrodek, jest znany głównie z niekończą-
cych się winnic, drzew owocowych i gajów oliwnych, 
znajdujący się w odległości około 3 km od stolicy wy-
spy Zakynthos. Tragaki oddalone jest około 2 km od 
ośrodków Planos i Tsilivi, i jest szczególnie polecane  
miłośnikom romantycznego i spokojnego wypoczyn-
ku. Można tu odwiedzić np. stary klasztor i wysta-
wę tradycyjnego garncarstwa. Na piaszczystej pla-
ży można korzystać z kąpieli w krystalicznie czystej 
wodzie z łagodnym wejściem do morza.

KYPSeLi 
Bardzo ładna wieś otoczona dziewiczą przyrodą, 
znajduje się około 4 km na północ od centrum Tsilivi.  
Tutaj znajdziecie niezmącony spokój w otoczeniu  
gajów oliwnych. Możecie korzystać z kąpieli w czy-
stym morzu na żwirowo-piaszczystej plaży, odwie- 
dzać romantyczne zatoczki, a także nurkować.

aRGaSSi
Region Argassi jest uważany za najbardziej zielone 
miejsce na wyspie, znajduje się około 3 km od cen-
trum Zakynthos. Plaże są tu małe i wąskie, a dostęp 
do morza jest piaszczysty. Ośrodek charakteryzu-
je się tradycyjną grecką atmosferą, leży u stóp góry 
Skopos, gdzie znajdziecie ruiny starego klasztoru. 
Na głównej ulicy jest mnóstwo dyskotek, restaura-
cji, barów, gdzie można cieszyć się życiem nocnym.  
Lotnisko znajduje się około 6 km od miasteczka.
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OVěřENá KVALITA

LOKaLIZacja 
• Położony w Drosia Kypseli
• Cetrum miasta Tsilivi ok. 5 km
• Centrum Zakhynthos ok. 11 km 
• Lotnisko w Zakhynthos ok. 16 km    
 
PLaŻa 
•  Prywatna, piaszczysto-kamienista 

przy hotelu (ok. 50 m)
•  Leżaki i parasole na trawniku  

w bezpośrednim sąsiedztwie plaży 
i basenu (bezpłatne)

 
OPiS
• Recepcja całodobowa
• Restauracja główna, 1 bar
• Basen zewnętrzny
• Ręczniki plażowe (odpłatnie)
• Sala TV
• Winda 
• Plac zabaw
• Parking (bezpłatny)
• Pralnia (odpłatnie)

• Taras słoneczny
• Oficjalna kategoria 4* 
 
iNTeRNeT 
•  Wi-Fi bezpłatne w hotelowym 

lobby, w pokojach płatne
 
ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja (bezpłatna)
• łazienka z prysznicem, WC
• Suszarka do włosów
• Tv Sat
• Telefon
• Sejf (płatny) 
• Mała lodówka (wyposażenie płatne)
• łóżeczko dla dzieci (bezpłatne)
• Balkon lub taras

SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: biblioteczka, szachy
•   Odpłatnie: masaże, wypożyczalnia 

motocykli/aut

 
WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady 

oraz kolacje serwowane w formie 
bufetu w restauracji głównej, 
popołudniowa kawa/herbata z 
ciastkami; napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne w godz. 11:00-23:00.

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/

www.belussi.gr

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

Hotel położony w spokojnej i cichej okolicy z dostępem do prywatnej plaży, w pobliżu niewielkiej 
miejscowości Kypseli, w której panuje romantyczna atmosfera, około 2,5 km od hotelu. Nocnego 
życia można doświadczyć w centrum Planos - Tsilivi. Szerokie, piaszczyste plaże Tsilivi oferują także 
wiele sportów wodnych za opłatą. Na szczególną uwagę zasługuje miła obsługa i smaczne jedzenie.

LOTNiSKO  
ZAKYNTHOS 16 KM

 BEZPłATNE WI-Fi

WYłĄCZNOść SUN&FUN hOLiDaYS  ●  sMaCZna KuChnia  ●  sPoKojna oKoLiCa

ZaKYNThOS / KyPseLi

Belussi Beach ****
SPRAWDZONA JAKOŚć

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PRZY PLaŻY

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

aLL iNCLUSiVe

hoteL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRST CaLL
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Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

FiRST CaLL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

TSILLVI / ZaKYNThOSZaKYNThOS / Laganas

Filoxenia ****
OTOCZONY ZIELENIĄ  ●  noWoCZesne PoKoje  ●  aniMaCje

LOTNiSKO  
ZaKynthos 8 KM

BEZPłATNE WI-Fi

PLaŻa 1500 M

aLL iNCLUSiVe

Hotel położony w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku miasteczka Tsillivi. Otoczony 
roślinnością pozwoli zrelaksować się w pięknej scenerii i zapomnieć o codzienności. 
Elegancko urządzone pokoje zapewnią komfortowy wypoczynek. 

LOKaLIZacja 
• Ok. 800 m od miejscowości Tsillvi
•  Ok. 4 km od stolicy wyspy 

Zakynthos 
• Ok. 8 km od lotniska w Zakynthos
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta, znajdująca się ok. 1,5 

km od hotelu 
• Leżaki i parasole na plaży (płatne)
•  Na plażę kursuje bezpłatny 

hotelowy bus 
 
OPiS
• recepcja 
• Restauracja główna, bary
• Bar przekąskowy a'la carte (płatny)
•  Basen dla dorosłych (leżaki 

i parasole bezpłatne), brodzik 
•  Wysokie krzesła w restauracji (na 

zapytanie)
• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 

iNTeRNeT 
• Wi-Fi (bezpłatnie)
• Kącik internetowy (bezpłatny) 
 
ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard
•  Klimatyzacja (płatna) 
•  łazienka z WC, wanną lub 

prysznicem oraz suszarką do 
włosów

• Telefon, TV 
• Mała lodówka
• Sejf (płatny)
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
• Balkon lub taras 
 
SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: animacje, plac zabaw, 

rzutki, tenis stołowy
•  Odpłatnie: bilard, miniboisko do 

piłki nożnej 

WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu, 
popołudniowa kawa/herbata 
i przekąski. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole produkcji 
lokalnej dostępne są w godz. 
10:00-23:00 w barze głównym oraz 
w pozostałych barach w godzinach 
podanych przez hotel.   

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/

www.dianahotels.gr

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

HB

PRZY PLaŻY

BEZPłATNE WI-Fi

LOTNiSKO  
ZaKynthos 7 KM

Ten zbudowany w greckim stylu hotel zapewni Wam wysoki standard usług oraz 
przyjazną atmosferę. Zlokalizowany  bezpośrednio przy długiej, piaszczystej plaży, 
niedaleko centrum Laganas. Otoczony jest zadbanym ogrodem, który stanowi oazę 
spokoju w tym rozrywkowym kurorcie. 

LOKaLIZacja 
• Ok. 400 m od centrum Laganas
• Ok. 7 km od lotniska w Zakynthos     
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta, znajdująca się przy 

hotelu 
• Leżaki i parasole na plaży (płatne) 
 
OPiS
• recepcja 
• Restauracja główna, 2 bary
•  Basen z brodzikiem (leżaki 

i parasole bezpłatne)
• Ręczniki plażowe (za depozytem)
• Centrum SPA (płatne)
• Parking
• Winda
• Oficjalna kategoria hotelu 5* 
 
iNTeRNeT 
• Wi-Fi (bezpłatne)

ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Superior
• Klimatyzacja (bezpłatna)
•  łazienka z WC, prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• Telefon
•  TV 
• Mała lodówka
• Sejf (płatny)
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
• Balkon lub taras 
 
SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: mała siłownia, tenis 

stołowy
• Odpłatnie: centrum SPA, bilard
 
WYŻYWieNie 
•  HB: śniadanie i obiadokolacje. 

Napoje do obiadokolacji dodatkowo 
płatne.

  

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/

www.medbeach.gr

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

ELEGANCKIE WNĘTRZA  ●  CentruM sPa  ●  PRZY PLAŻY

Mediterranean Beach resort ***** hoteLhoteL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 7 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRST CaLL
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Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ZaKYNThOS / Laganas

aLL iNCLUSiVe

PLaŻa 500 M

WI-Fi

LOTNiSKO  
ZaKynthos 8 KM

LOKaLIZacja 
• W centrum Laganas 
• Ok. 8 km od lotniska w Zakynthos  
 
PLaŻa 
•  Piaszczysta, znajdująca się ok. 500 

m od hotelu 
• Leżaki i parasole na plaży (płatne)
 
OPiS
• recepcja 
• Restauracja główna, 2 bary
• 2 baseny, brodzik
• Ręczniki plażowe (płatne)
• Centrum SPA (płatne)
• Parking
• Winda
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
iNTeRNeT 
• Wi-Fi (płatne) 
 
 

ZaKWaTeROWaNie 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja (płatna) 
•  łazienka z WC, prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów
• Telefon, TV 
• Mała lodówka
• Sejf (płatny)
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie, 

bezpłatne)
• Balkon lub taras 
 
SPORT i ROZRYWKa 
•  Bezpłatnie: tenis stołowy  
•  Odpłatnie: centrum SPA, jacuzzi, 

sauna, łaźnia parowa, masaże, 
manicure, pedicure, siłownia, 
dyskoteka, bilard

 
WYŻYWieNie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu, 
popołudniowa kawa/herbata 

i przekąski. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole produkcji 
lokalnej dostępne są w godz. 10:00-
23:00 w wyznaczonym barze.  

maKSYmaLNe OBłOŻeNie

/ / /

www.hotelmajesticspa.gr 

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

W pobliżu hotelu znajduje się wiele restauracji, barów oraz dyskotek. Polecany osobom 
nastawionym na nocne rozrywki i bliskość miasta. Plaża znajduje się w zasięgu 
krótkiego spaceru. Dużym atutem obiektu jest centrum SPA.

roZryWKoWa LoKaLiZaCja  ●  CentruM sPa  ●  ideaLny dLa aKtyWnyCh

majestic Spa hotel ****

 WieCZÓR GReCKi
Lubiany przez wiele osób powracających na wakacje 
do Grecji, jak również przez nowo odwiedzających ten 
kraj. Tradycyjne jedzenie, domowe wino, taniec, ro-
dzina, nowi znajomi, ludzie w każdym wieku cieszą-
cy się relaksem i dobrą zabawą w miłej atmosferze. 
Wieczór rozpocznie się o 20:00 w Aresti Villas. któ-
ra znajduje się w pobliżu małej wioski Agios Dimitris. 
Miejsce położone jest w dziewiczej okolicy, a budyn-
ki zbudowane są w tradycyjnym stylu. Na stołach zo-
staną zaserwowane tradycyjne dania oraz domowe 
wino. Już starożytni wierzyli, że wino wspaniale dzia-
ła na umysł, dodaje czarodziejskiej mocy i jest afro-
dyzjakiem, dlatego też tego słynnego napoju olimpij-
skich bogów, w nielimitowanej ilości, nie może braknąć 
na stole. Tego wieczoru nie może również zabrak-
nąć greckiej muzyki. Słuchanie dźwięków greckich  
instrumentów umilą swoimi występami profesjonal-
ni tancerze w tradycyjnych strojach z kilku greckich  
regionów. Mamy nadzieję, że każdy tego wieczoru, 
choć na chwilę wyjdzie na scenę i zatańczy. Koniec 
wieczoru zaplanowany jest na około 23:15.

 iSLaND TOUR, CZYLi ZWieDZaNie WYSPY
Wycieczkę zaczynamy około godziny 09:30, nato-
miast powrót zaplanowany jest około godziny 17:00.  
Pierwszy przystanek to tradycyjna wioska Mache-
rado. Tutaj zobaczymy kościół, który obecnie pełni 
funkcję muzeum Agia Mavra (Czarna Modonna),  
z wielu powodów jest on jednym z najbardziej zna-
nych kościołów na wyspie. Przejeżdżając drogą 
górską, odwiedzimy fabrykę oliwy, gdzie zobaczymy,  
w jaki sposób podczas zimy produkowana jest oliwa 
z oliwek. Kontynuując podróż na północny zachód, 
dojedziemy do górskiej wioski Kiliomeno i  dalej 
poprzez Agios Leon, aż do miejscowości Kampi. To 
tu rozciąga się przepiękny widok na klify i Morze 
Jońskie. Kolejny punkt to Maries - miejsce, gdzie 

Maria Magdalena zatrzymała się w drodze do Rzy-
mu, aby zaprotestować ukrzyżowaniu Chrystusa. 
Następnym przystankiem będzie wizyta w jaskini 
na północy wyspy. W  tym miejscu można będzie 
nabyć dodatkową wycieczkę do jaskini, która cha-
rakteryzuje się licznymi otworami spowodowanymi 
erozją. Niebieskie światło, które jest odbijane przez 
ściany, tworzy magiczny widok, który jest warty zo-
baczenia. Osoby, które nie chcą wpłynąć do jaskini, 
będą mieć czas na kąpiel i relaks. Ostatnim punktem 
programu będzie Anafonitria. Odwiedzimy słynny 
klasztor św. Dionizosa – patrona wyspy. Dionizos był  
dobrze znany z  mocy uzdrawiania i  dzięki temu  
w 1703 roku został ogłoszony świętym. Warto wiedzieć,  
że klasztor został niedawno odnowiony, odkrywa-
jąc XV wieczne freski. Podczas naszej wycieczki 
zatrzymamy się w jednym z najlepszych punktów 
widokowych Katastari, gdzie będzie można zrobić 
niezapomniane fotografie.

 ZaTOKa WRaKU - PRZemYTNiKÓW
Wycieczka ruszy z portu w Zakynthos, skąd zacznie-
my niezapomniany rejs na północną część wyspy. Na 
pokładzie będzie czekać przewodnik oraz przyjazna  

i profesjonalna załoga statku. Podczas rejsu przepły-
ną Państwo nieopodal okolicy Krioneri, podziwiając 
kurorty obszaru Tsilivi, Alykanas i Alykes, aż do przy-
lądka Skinari - najbardziej północnej części wyspy. 
Tuż obok portu Agios Nikolaos w Skinari znajduje się 
mała wyspa w kształcie żółwia, oficjalnie należąca do 
Watykanu, ponieważ nie była ona oddana Grecji wraz 
z resztą Wysp Jońskich w XVIII wieku. W tym punkcie 
będzie można zobaczyć najbliższą większą wyspę są-
siadującą - Kefalonię. Kontynuując podróż, łódź pod-
płynie blisko Błękitnej Jaskini odkrytej w 1897 roku. 
Nazwa pochodzi od koloru wody, mieszanki akwa-
marynu i turkusu. Obszar ten jest także najgłębszą 
częścią Morza Śródziemnego o nazwie Studnia Dio-
nizosa, głęboką na około 4500 metrów. Następnie 
dopłyniemy do legendarnej Zatoki Wraku, jest to 
najbardziej rozpoznawalne miejsce w Grecji, a plaża 
uznawana jest za jedną z najpiękniejszych plaż świa-
ta. Znajduje się na niej wrak statku Panayiotis, tutaj 
też będzie przystanek na wspaniałą kąpiel w błękit-
nych wodach. Zatoka Wraku dostępna jest tylko od 
strony morza. Po zapierających dech widokach, sta-
tek zawróci do pierwotnego portu. Powrót planowa-
ny jest na około 16:00.

 ZaNTe WaTeR ViLLaGe, CZYLi PaRK 
WODNY DLa KaŻDeGO
Autokar zabierze nas do jednego z  największych 
parków wodnych w Grecji. Znajduje on się w Sara-
kinado. Dzień wypełniony będzie zabawą na zjeż-
dżalniach dla odważnych, jak i rodzin oraz dla naj-
młodszych, basenach dla każdej grupy wiekowej, 
jacuzzi czy w leniwej rzece. WaterVillage jest unikal-
nym parkiem wodnym, który zajmuje 40 000m² po-
wierzchni. Po wyczerpującej zabawie każdy może się 
zrelaksować i przekąsić coś w snack barach. Wizyta  
w Zante Water Village zapewni wiele atrakcji dla każ-
dego. Powrót zaplanowany jest około 16:30. 

PODRóŻUJ I ODKRYWAJ

mORZe JOńSKie

maRaThONiSi

PLaŻa NaVaGiO

Wycieczki
fakultatywne

hoteL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRST CaLL
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100 km

EgIpt

Kair

Hurghada

Marsa Alam

Morze Śródziemne

Morze
Czerwone

IzraEl

arabIa
saudyjsKa

jordanIa

Styczeń luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec lipiec Sierpień Wrzesień Październik listopad Grudzień
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 pogodowe mogą się zmieniać w zależności od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu i nie możemy ich z góry przewidzieć.

Kraj starożytnych faraonów

zIEMIa faraonów 

Egipt

EGIPT TO NIE TYLKO PIRAMIDY 
Chociaż historia tego wspaniałego kraju jest nadal jedną z jego największych 
atrakcji, to coraz bardziej popularne są różne rodzaje aktywności sportowych 
- nie tylko te morskie, ale także pustynne. Oprócz nurkowania, snorkelin-
gu, kitesurfingu czy rejsów po Morzu Czerwonym, można również spędzić 
dzień pełen niezapomnianych wrażeń na egipskiej pustyni. Ciesz się dziką 
przejażdżką w luksusowym jeepie lub na quadzie. Podziwiaj różnorodną 
faunę, skalne krajobrazy i dzikie wybrzeże Morza Czerwonego. Nagrodą po 
tej fantastycznej przejażdżce będzie romantyczny zachód słońca, którego 
z pewnością nigdy nie zapomnisz.

EGIPT jest krajem, który łączy w sobie starożytną 
historię od czasów faraonów z nowoczesną cywilizacją. 
Morze jest krystalicznie czyste i przybiera różne 
odcienie błękitu. Jego kolory ożywiają tysiące 
gatunków ryb, koralowców, podwodnych jaskiń 
i wraków. Egipt pełen jest podwodnego piękna. 
Oczaruje każdego zwiedzającego nie tylko tajemnicą 
otaczającą piramidy, ale także wszystkimi swoimi 
skarbami.

AquAPARKI

Poczuj swobodę wyboru 
wspaniałego hotelu z parkiem 
wodnym i ciesz się niekończącą 
się zabawą z atrakcjami wodnymi.

podmorski świat

Fascynujące nurkowanie na 
rafie w pobliżu brzegu. Właśnie 
tak można odkrywać piękno 
podwodnego świata.

bOGATE ALL INcLusIvE

Ogromny wybór, doskonały smak 
i przekąski w ciągu dnia! Egipski 
All Inclusive należy bez wątpienia 
do jednego z najlepszych. 

Sharm el Sheikh

HurgHada     116     |     sHarM El sHEIKH     140     |     Marsa alaM     156    
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Egipt to raj dla każdego, kto chce cieszyć się urozma-
iconymi wakacjami i mieć wiele możliwości spędza-
nia wolnego czasu! Pływanie i nurkowanie w Morzu 
Czerwonym, rejsy po Nilu do starożytnych świątyń 
i grobowców, prawdziwe przygody na pustyni, prze-
jażdżki na wielbłądach i quadach oraz wiele innych 
atrakcji czeka na Ciebie w  tym cudownym kraju! 
Ogromną zaletą tej destynacji jest całoroczny sezon.

JĘZYk
Językiem urzędowym jest arabski. W  większości 
miejsc porozumiemy się również w języku angielskim, 
rosyjskim, a czasem także po francusku i niemiecku.

KucHNIA
Kuchnia egipska jest bardzo zróżnicowana. Tym, któ-
rzy lubią mięso, szczególnie polecamy specjalnie przy-
gotowaną baraninę (np. kebab). Ze słodyczy możemy 
polecić znany przysmak om ali, czyli deser z orzechów, 
mleka, rodzynek i kokosa, a także baklawę. Prawdzi-
wi 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. Zalecamy przywieźć wystarcza-
jąco dużo gotówki w EUR lub USD, ponieważ na tar-
gowiskach, w lokalnych sklepikach i statkach na Nilu 
możliwa jest płatność wyłącznie gotówką. Karty kre-
dytowe są akceptowane przez większość hoteli i więk-
sze sklepy. Nie zalecamy wymiany gotówki na czar-
nym rynku ze względu na ewentualne sankcje ze strony 
władz lokalnych, a także ze względów bezpieczeństwa. 
Najlepiej wymienić walutę w bankach, kantorach i ho-
telach. Przejeżdżając granicę Unii, trzeba zgłosić go-
tówkę przekraczającą sumę 10 000 EUR. Polski złoty 

nie jest walutą wymienialną w Egipcie.

różnica cZasU
W okresie zimowym + 1 godzina. W okresie letnim obo-
wiązuje ten sam czas co w Polsce. Oficjalnym dniem 
wolnym w tygodniu jest piątek. Banki są zamknięte 
w piątki i soboty. Ministerstwa i instytucje rządowe są 
zamknięte w czwartek i piątek lub 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, waż-
na dla jednego wjazdu i pobytu wynoszącego mak-
symalnie miesiąc. Wizę można otrzymać również, 
składając wniosek w Ambasadzie Egiptu w Warsza-
wie. Jeśli lecisz do Sharm el Sheikh i nie będziesz ko-
rzystał z dalszych wycieczek fakultatywnych, nie 
masz obowiązku wykupienia wizy. Wystarczy wte-
dy podbić pieczątkę w paszporcie, która uprawnia do 
14-dniowego pobytu na półwyspie Synaj. Z powodu 
możliwych zmian dotyczących pobytu w Egipcie pro-
ponujemy sprawdzić wcześniej, czy warunki wjazdu 
i pobytu nie uległy zmianie. Aktualne informacje na 
temat wizy można uzyskać w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych (www.msz.gov.pl). Jeśli nie jesteś 
obywatelem Polski, zapytaj w Ambasadzie Egipskiej 
w Warszawie o warunki wjazdu i pobytu. Międzyna-
rodowy Certyfikat Szczepień nie jest wymagany, jed-
nak zaleca się, aby odwiedzający Egipt zaszczepili się 
przeciwko WZW typu A i B, a ponadto przeciwko du-
rowi brzusznemu i zapaleniu opon mózgowych A, C.

prZEpisY cELnE
Zabrania się przywożenia do Egiptu żywności, alkoho-
lu, pornografii, broni i wszelkiego rodzaju narkotyków. 
Surowo zabronione jest eksportowanie zabytków i zło-
ta w surowej postaci. Kary za sprzedaż oraz posiadanie 
narkotyków są surowe i obejmują nawet kilkadziesiąt 
lat pozbawienia wolności. Za nielegalne rozpowszech-
nianie narkotyków można być skazanym nawet na karę 
śmierci. Wiele leków podlega ścisłej kontroli, zwłasz-
cza w odniesieniu do ich wywozu z Egiptu. Do Egiptu 
wwieźć można 250 papierosów lub 250 g tytoniu, do-
zwolony jest również 1 litr alkoholu wysokoprocento-
wego (powyżej 22%) lub 2 litry wina lub 5 litrów piwa. 
Władze egipskie próbują chronić naturalne bogactwo 
Morza Czerwonego. Surowo zabronione jest wywo-
żenie muszli, korali i innych elementów rafy koralowej 
pod sankcją kary nawet kilkuset dolarów. 

pLażE, LEżaki i parasoLE
Plaże hotelowe są głównie prywatne, z własnymi 
parasolami i leżakami, które zazwyczaj są dla Gości 
bezpłatne. Często na plażach dostępne są pryszni-
ce, bary, kluby nurkowe i sporty wodne. Należy pa-
miętać, że plaże hotelowe są dostępne tylko dla Go-
ści hotelowych. Nie wszystkie plaże to tylko piasek, 
niektóre są mieszaniną piasku, drobnych kamieni, 
muszli i fragmentów koralowców. Plaże w Hurgha-
dzie są zazwyczaj mniejsze, a większość hoteli posia-
da własny pomost. W Marsa Alam wejście do wody 
z plaży jest często płytkie, pokryte rafą o podłożu 
skalnym. Dostęp do morza jest często możliwy tyl-
ko z pomostu. Ze względu na często występujące na 
niektórych plażach jeżowce, zalecamy buty do wody. 
Rafy koralowe w Morzu Czerwonym są chronione, 
a zatem w pewnych miejscach jest zakaz uprawiania 
motorowych sportów wodnych. Na niektórych pla-
żach dostęp do wody jest wyznaczony w konkretnym 

Czas lotu ok. 4 godziny

Różnica czasu
+ 1 godzina w okresie zimowym, taki sam  
jak w Polsce w okresie letnim

waluta Funt Egipski (1 LE = 100 piastrów)

Napięcie elektryczne 220 V

paszport i wiza
obywatel Polski – paszport ważny minimum 6 
miesięcy od daty opuszczenia Egiptu, wiza jest 
wymagana (wyjątkiem jest Sharm el Sheikh)

stolica Kair

Oficjalny język arabski

Egipt
podstawowE InforMaCjE

podstawowE InforMaCjE / EGIPTEGIPT / podstawowE InforMaCjE

miejscu, czego trzeba przestrzegać. Odległości ho-
teli do plaży, wymienione w tym katalogu, są podane 
na podstawie aktualnej sytuacji i mogą ulec zmianie 
w trakcie sezonu. Natura jest nieustępliwa, więc na 
skutek przypływów i odpływów może się zdarzyć, 
że głębsza woda będzie dalej od brzegu niż zwykle. 

wiZa Egipska 
wiza egipska za pośrednictwem partnera
Blue style sp. z o.o.
Oferujemy Państwu możliwość nabycia wizy bez ko-
nieczności oczekiwania w długiej kolejce turystów. 
Nasz egipski partner będzie posiadać dla Państwa 
wizy w cenie 27 USD (czyli o 2 USD więcej niż standar-
dowo). Ta dodatkowa usługa ma na celu oszczędzić 
Państwu długiego czasu oczekiwania na lotniskach 
w Egipcie w celu zakupu wizy. Niemniej jednak, w dal-
szym ciągu można również zakupić wizę w standar-
dowej cenie 25 USD w miejscach do tego wyznaczo-
nych wraz z pozostałymi turystami.

ważnE kontaktY
ambasada rp w kairze
Egipt, Kair, 5 Aziz Osman, Zamalek
Tel. +20 2 27367456, +20 2 27359583

ambasada Egiptu w polsce
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa 
Tel. (+48) 22 590 66 00 (+48) 22 590 66 02
Faks (+48) 22 617 90 58
E-mail: embassyofegyptwarsaw@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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Safaga

Soma Bay

Makadi Bay

El Gouna

Hurghada

sahl Hasheesh

Morze 
Czerwone

10 km

EgIpt

Chociaż większość powierzchni Egiptu zajmuje 
pustynia, Hurghada z pewnością ma wiele do za-
oferowania wszystkim miłośnikom beztroskiego  
wypoczynku. Przyjedź z nami nad Morze Czerwone, 
którego walory są znane wśród turystów z całego  
świata! Zrelaksuj się w nowoczesnych hotelach 
z pięknymi plażami. Ciesz się głębokim 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. Hurghada, niegdyś mała wioska 
rybacka, zaczęła się zmieniać w nowoczesny ośro-
dek turystyczny we wczesnych latach 80. ubiegłego 
wieku. Z jednej strony jest otoczona przez pustynie 
i góry, z drugiej przez Morze Czerwone. Atrakcyjność 
tego ośrodka wzrasta również dzięki całorocznej sło-
necznej pogodzie. Jeśli chcesz po prostu odpocząć 
- lokalne hotele oferują wiele możliwości relaksu 
i wysokiej jakości usługi. Tym, którzy preferują ak-
tywny wypoczynek, oferowane są rozmaite sporty 
wodne, w tym nurkowanie i windsurfing lub pustynne 
wycieczki na wielbłądach i jeepami. Hurghada jako 
miasto nie ma większej wartości historycznej, ale  
dla miłośników historii idealnym miejscem do zwie-
dzania jest Kair oraz pobliskie piramidy w Gizie lub 
Luksor, Dolina Królów i kompleks świątynny w Kar-
naku. Czyste i przejrzyste Morze Czerwone jest głów-
nym powodem, dla którego Hurghada cieszy się tak 
dużą popularnością. Jest to miejsce idealne nie tyl-
ko dla doświadczonych nurków, ale także dla ama-
torów nurkowania, którzy chcą poznać podwodny 
świat dzięki snurkowaniu. Rafy koralowe z barwnymi 
rybami i innymi podwodnymi stworzeniami można 
znaleźć przy prawie każdym hotelu. Polecamy też 
wycieczki na otwarte morze, zwłaszcza na wyspy 
Giftun lub Mahmya. Obszar wybrzeża Hurghady 
obejmuje prawie 90 km linii brzegowej, wzdłuż któ-
rej poza samą Hurghadą znajdują się takie kurorty, 

jak El Gouna, Makadi Bay, Soma Bay, 
Safaga i Sahl Hasheesh.

HuRGHADA
Ten tętniący życiem ośrodek wypo-
czynkowy można podzielić na trzy 
części: nowe centrum Sakkala, stare 
centrum Dahar i południową promenadę El Mamsha. 
Sakkala jest tą częścią miasta, gdzie można znaleźć 
hotele, sklepy, kawiarnie i herbaciarnie. Na końcu Sak-
kali znajduje się port, który jest idealnym miejscem na 
krótki spacer. Tuż obok przystani zobaczyć możecie 
meczet, który został ukończony kilka lat temu. Jeśli 
jednak chcecie poczuć prawdziwą arabską atmosferę,  
skierujcie się do Dahar. Tutaj można zobaczyć co-
dzienne życie Egipcjan, kilka meczetów i tętniących 
życiem ulic miasta, które nie są wypełnione wyłącz-
nie turystami. Jest też mnóstwo sklepów i straganów 
z pamiątkami, fajkami wodnymi, papirusami, przy-
prawami i innymi towarami, które można kupić po 
okazyjnych cenach. El Mamsha jest spokojniejszym 
obszarem, tu poza hotelami znajdują się restaura-
cje, bary i różne sklepy. Czasem wytargujemy oka-
zyjne ceny, czasami ceny są ustalone. El Mamsha 
ma ok. 20 km długości, a na jej końcu znajduje się 
centrum handlowe Senzo Mall, hipermarket i kino.  
Do przemieszczania się między tymi miejscami  
zalecamy skorzystanie z taksówki.

MAKADI bAY
Resort Makadi Bay położony jest ok.  35 km na połu-
dnie od Hurghady, a znany jest głównie dzięki pięknej 
plaży i rafie. Jeśli jesteście miłośnikami podwodnego 
świata, nie będziecie rozczarowani. Nurkowie często 
odwiedzają zatokę Sharm el Arab, która uchodzi za 
jedno z najlepszych miejsc do nurkowania. W Makadi 
Bay znajduje się większość ekskluzywnych ośrodków, 
z dużymi ogrodami i wysokiej jakości usługami. Jest 
tu również niewielkie centrum, gdzie można posie-
dzieć w kawiarni lub kupić pamiątki.

EL GOuNA
Około 30 km na północ od Hurghady znajduje się ku-
rort El Gouna, który można nazwać miniaturowym 
miastem lub egipską Wenecją. Są tu: hotele, szpital, 
szkoła, pola golfowe, restauracje, bary, małe mu-
zeum, akwarium i inne atrakcje. Hotele zlokalizowa-
ne są wokół laguny. Pływać można jednak nie tylko 
tam, ale również przy plaży, dokąd  zabierze Was łódź 
hotelowa. Istnieją tu idealne warunki do surfowania. 

W konkretnych godzinach jest również możliwość 
dojazdu do Hurghady.

sOMA bAY
Ten ekskluzywny ośrodek położony jest na półwys- 
pie na Morzu Czerwonym. Miłośnicy nurkowania 
lub windsurfingu przyjeżdżają 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 piątym, najlepszym ośrodkiem 
golfowym w Afryce. 

sAFAGA
Safaga leży na południowym wybrzeżu regionu 
Hurghady i jest popularna wśród miłośników nur-
kowania, snurkowania i windsurfingu. Ze względu 
na jej spokojny charakter jest idealnym miejscem  
dla rodzin z dziećmi, które mogą spędzać czas na jed-
nej z lokalnych, pięknych plaż. Znajduje się tu również 
małe centrum handlowe z kilkoma sklepami, restau-
racjami i kawiarniami.

sAHL HAsHEEsH
Kurort Sahl Hasheesh znajduje się ok.  20 km na po-
łudnie od Hurghady. Jest to stosunkowo młody ośro-
dek, który aspiruje do bycia największym i najbardziej 
luksusowym kurortem w Egipcie. Miejsce to jest spo-
kojne i ciche, dlatego nadaje się dla osób poszukują-
cych relaksu i prawdziwego wypoczynku.

Hurghada
opIs dEstynaCjI

opIs dEstynaCjI / HuRGHADAHuRGHADA / opIs dEstynaCjI

wiĘcEJ HotELi
na

www.sunfun.pl
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ORANGE FAMILY cLub
Animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

Hotel

BEZPłATNE wi-FI

przy pLażY

SPRAWDZONA JAKOŚć

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

HuRGHADA / MaKadI bay

POLsKIE ANIMAcjE

wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ●  DUŻY AQUAPARK  ●  sporty wodnE

sunrise royal makadi resort & spa *****

Usytuowany na bardzo rozległym terenie hotel jest polecany osobom lubiącym 
przestrzeń. Niewątpliwymi atutami tego hotelu są bogata formuła All Inclusive, świetny 
aquapark oraz piękna, piaszczysta plaża. Hotel dedykowany w szczególności rodzinom 
z dziećmi.

LOTNIsKO 
HurgHada 25 KM

uLTRA
ALL INcLusIvE

LokaLiZacJa 
• Makadi Bay
• 25 km od lotniska
• Ok. 30 km od centrum Hurghady 

pLaża 
•  Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•  Leżaki i parasole przy basenie i na 

plaży bezpłatne

OPIs 
• recepcja
•  9 restauracji: 1 główna + 8 a‘la carte 

(w tym jedna płatna) - wymagana 
wcześniejsza rezerwacja

• 10 barów, w tym jeden odpłatnie
• Salon piękności, centrum SPA- płatne
• Centrum konferencyjne- płatne
• Parking, minimarket
• Lekarz, apteka - odpatnie 
• Bankomat
•  3 kompleksy basenowe, 7 basenów 

(3 podgrzewane zimą)
•  Aquapark (18 różnych zjeżdżalni dla 

dzieci i dorosłych)
•  Dla dzieci: brodzik, zjeżdżalnie, plac 

zabaw, animacje oraz miniklub
• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET
•  Wi-Fi bezpłatne i dostępne 

w większości miejsc publicznych

ZakwatErowaniE
pokój standard (36 m²) 
•  Klimatyzacja sterowana indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną oraz suszarką do włosów
• TV-SAT, telefon
• Sejf - bezpłatnie
•  Minibar - uzupełniany codziennie 

 w wodę bezpłatnie
pokój Family (70 m²)
• Większa powierzchnia
• Posiada oddzielną sypialnię

sport i roZrYwka
•  Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

tenis stołowy, łucznictwo, boccia, 
rzutki, korty tenisowe (oświetlenie 
płatne dodatkowo), siłownia, 
program animacyjny, aerobik, 

•  Odpłatnie: nurkowanie, windsurfing, 
bilard, sauna, jacuzzi, łaźnia 
turecka, masaże, centrum SPA

 
wYżYwiEniE
•  Ultra All Inclusive: śniadania, późne 

śniadania, obiady, kolacje, późne 
kolacje, przekąski, ciastka i lody 
w określnych godzinach. Wybrane 
napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne są od 
godziny 10.00 do północy. 

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ / /

www.sunrise-resorts.com

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL
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BEZPłATNE  wi-FI

PRZY pLażY

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ALL INcLusIvE 24 H

LOTNIsKO 
HURHGADA 90 KM

magic Life kalawy imperial resort *****
wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ● snurKowanIE I nurKowanIE ●  WYSOKI STANDARD USłUG

Wspaniały hotel o przepięknej, szerokiej plaży, położony na rozległym terenie. Duża 
ilość atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na uwagę zasługuje także piękny 
kompleks basenowy oraz wyśmienite jedzenie. Stanowi doskonałą propozycję dla osób 
aktywnych i miłośników nurkowania.

LokaLiZacJa 
• 90 km od lotniska w Hurghadzie
• 30 km od Safagi

pLaża 
•  Bezpośrednio przy hotelu, długa, 

piaszczysta
• Serwis plażowy w cenie

OPIs
• recepcja 24 h
•  Restauracja główna, 4 restauracje 

a‘la carte (włoska, orientalna, 
indyjska, azjatycka) - 1 wizyta 
na pobyt bezpłatnie, wymagana 
wcześniejsza rezerwacja

•  Kilka barów, w tym bar na plaży, 
przy basenie, lobby bar, kafeteria, 
shisha bar, bar w dyskotece

•  4 baseny, w tym 3 dla dorosłych i 1 
dla dzieci, zjeżdżalnie

• Miniklub, mini disco
• Pralnia - płatna

• Sala konferencyjna
• Centrum fitness
• Dyskoteka
• Oficjalna kategoria hotelu 5*

INTERNET
•  Kafejka internetowa (odpłatnie)
• Wi-Fi w lobby (bezpłatnie)

ZakwatErowaniE
pokój standard
• Indywidualna klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną, WC
• Suszarka do włosów
• TV-SAT, telefon
• Sejf - bezpłatnie
• Minibar - bezpłatnie tylko woda
• Balkon lub taras
•  Możliwość dostawienia łóżeczka dla 

niemowlaków
pokoje dla osób 
niepełnosprawnych (na zapytanie)

sport i roZrYwka
•  Bezpłatnie: animacje, rzutki, tenis 

stołowy, piłka nożna, siłownia, 
siatkówka plażowa, sauna, jacuzzi, 
korty tenisowe z oświetleniem

•  Odpłatnie: SPA,  bilard, golf, 
przejażdżka konna, sporty wodne 
na plaży, nurkowanie, masaże

wYżYwiEniE
•  All Inclusive 24 h : śniadanie, obiad 

i kolacja, nocne snacki. Ponadto 
kawa, herbata oraz przekąski 
serwowane w ciągu dnia. Wybrane 
napoje alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne są 24 h w wybranych 
barach.

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.magiclife.com

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL

Hotel

HuRGHADA / safaga

SPRAWDZONA JAKOŚć
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Hotel Hotel

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNIsKO 
HurgHada 12 KM

BEZPłATNE wi-FI

PRZY pLażY

ALL INcLusIvE

HurgHada / HuRGHADA

LOTNIsKO 
HurgHada 12 KM

BEZPłATNE wi-FI

PRZY pLażY

ALL INcLusIvE

 wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ● AQUAPARK  ●  szEroKI wybór sportów  wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ● AQUAPARK  ●  szEroKI wybór sportów

HuRGHADA / HurgHada

sunrise garden Beach resort & spa *****sentido mamlouk palace resort & spa *****

LokaLiZacJa 
• 22 km od centrum Hurghady
• 12 km od lotniska w Hurghadzie
 
pLaża 
• Piaszczysta plaża, bezpośrednio  
 przy hotelu 
• Leżaki i parasole bezpłatne
 
OPIs
• recepcja
•  5 restauracji: 1 główna + 4 a‘la carte 

(w tym dwie płatne) - wymagana 
wcześniejsza rezerwacja

•  7 barów, w tym jeden odpłatnie 
(kafejka z shishą przy plaży)

• Sala konferencyjna - płatna
• Dyskoteka
• Salon piękności, fryzjer, SPA - płatne
• Bankomat, pralnia, sklepy
•  2 baseny (1 podgrzewany zimą,  

1 w SPA), aquapark
•  Można korzystać również  

z infrastruktury na terenie Sentido 
Mamlouk

•  Dla dzieci: brodzik ze zjeżdżalnią, 
plac zabaw, program animacyjny, 
miniclub (3 do 12 lat)

• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET
•  Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego 

obiektu oraz w pokojach
 
ZakwatErowaniE 
pokój standard
•  Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub wanną, 

suszarka do włosów
• TV-SAT, telefon
• Sejf, mała lodówka - bezpłatnie
• Zestaw do kawy i herbaty - bezpłatnie
• Balkon lub taras
pokój Family                     
• Większa powierzchnia

• Dwa pomieszczenia 
 
sport i roZrYwka
•  Bezpłatnie: 2 korty tenisowe 

(oświetlenie płatne), siłownia (wstęp 
od 16. roku życia), tenis stołowy, 
siatkówka plażowa, koszykówka, 
rzutki, boccia, aerobik, animacje

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

 
wYżYwiEniE 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje, przekąski w ciągu dnia. 
Wybrane napoje bezalkoholowe 
oraz alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne są od 10.00 do 24.00. 

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ / /

www.sunrise-resorts.com

Idealna propozycja dla rodzin z dziećmi i osób pragnących aktywnie spędzać urlop, 
który dodatkowo urozmaici hotelowy aquapark. Bogata formuła All Inclusive i wysoki 
standard świadczonych usług to dodatkowe atuty resortu.

Hotel cieszący się niezmiennie dobrą opinią Gości. Idealna oferta dla wymagających 
Klientów, którzy poszukują obiektu na wysokim poziomie, oferującego smaczną kuchnię 
oraz profesjonalną obsługę. Dodatkowym atutem obiektu jest bezpłatny aquapark.

LokaLiZacJa
• 22 km od centrum Hurghady
• 12 km od lotniska w Hurghadzie
 
pLaża
•  Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• Leżaki i parasole bezpłatne
 
OPIs
• recepcja
•  4 restauracje: 1 główna + 3 a‘la carte 

(w tym jedna płatna) - wymagana 
wcześniejsza rezerwacja, 6 barów, 
w tym jeden odpłatnie

• Opieka medyczna - płatna
• Sklepy z pamiątkami, jubiler
• Salon piękności, fryzjer, SPA - płatne
•  2 baseny (1 podgrzewany w sezonie 

zimowym) oraz brodzik
•  Można korzystać również 

z infrastruktury na terenie Sunrise 
Garden Beach

•  Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, 
program animacyjny, miniklub  
(3 do 12 lat)

• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET
•  Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego 

resortu oraz w pokojach
 
ZakwatErowaniE
pokój standard
•  Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub wanną, 

suszarka do włosów
• TV SAT, telefon, sejf - bezpłatnie
•  Zestaw do kawy i herbaty, mała 

lodówka - bezpłatnie
• Balkon lub taras
pokój Family
• Większa powierzchnia

sport i roZrYwka
•  Bezpłatnie: siłownia (od 16. 

roku życia), siatkówka plażowa, 
trawiaste boisko do piłki nożnej, 
tenis stołowy, boccia, rzutki, korty 
tenisowe (oświetlenie płatne), 
aerobik, water polo, program 
animacyjny

•  Odpłatnie: bilard, sporty wodne 
na plaży, windsurfing, centrum 
nurkowe

 
wYżYwiEniE
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje, przekąski w ciągu dnia. 
Wybrane napoje bezalkoholowe 
oraz lokalne alkohole dostępne są 
od 10.00 do 24.00. 

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.sentidohotels.com 

sprawdzona 
JAKOŚć

sprawdzona 
JAKOŚć

ORANGE FAMILY cLub
Animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych 
bezpłatnie.
Więcej informacji 
na str. 18-23 
lub na www.sunfun.pl 

ORANGE FAMILY cLub
Animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych 
bezpłatnie.
Więcej informacji 
na str. 18-23 
lub na www.sunfun.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 46%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 46%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL
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LUksUs w ZasiĘgU rĘki
Komfortowy i elegancki obiekt 

z piękną plażą i wysoką jakością 
usług.

Hotel

ALL INcLusIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

HuRGHADA / safaga - soMa bay

LOTNIsKO 
HurgHada 45 KM

BEZPłATNE wi-FI

przy pLażY

W Sheraton Soma Bay Resort odnajdą się wymagający Klienci szukający odpoczynku 
w luksusowym hotelu z wysokim standardem usług. Obiekt stanowi doskonałą  
propozycję dla miłośników gry w golfa oraz osób lubiących aktywny wypoczynek. 

LokaLiZacJa 
•  Ok. 45 km od lotniska w Hurghadzie
• Ok. 15 km od portu w Safadze

pLaża 
•  Bezpośrednio przy hotelu, 

oddzielona promenadą
•  Rafa koralowa (zalecane obuwie 

ochronne) 
 
OPIs
• recepcja
•  Restauracja główna (śniadania 

i kolacje), 2 restauracje tematyczne, 
w tym włoska (wymagana 
rezerwacja)

• 3 bary, w tym przy basenie i na plaży  
• Centrum SPA i fitness - płatne
• 3 baseny, brodzik dla dzieci
• Sklepik z pamiątkami
• Sale konferencyjne - płatne
• Fryzjer - płatny
• Pralnia - płatna

• Dyskoteka
• Miniklub (4-12 lat)
• Aquapark - bezpłatnie
• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET 
• Wi-Fi bezpłatne na terenie obiektu 
 
ZakwatErowaniE 
pokój standard (34-35 m2) 
• łazienka z suszarką do włosów
• Klimatyzacja
• Telewizor, telefon
• Sejf - bezpłatny
• Balkon lub taras 
• Mała lodówka
Przy zakwaterowaniu 2+2 druga 
dostawka jest dodatkowo płatna  
10 $/ dzień (płatne na miejscu 
w hotelu) - rezerwacje 2+2 są na 
zapytanie
 
 

sport i roZrYwka 
•  Bezpłatnie: sauna, centum fitness, 

aerobik, animacje, siłownia, tenis 
stołowy, rzutki, miniklub

•  Odpłatnie: sporty wodne na plaży, 
centrum nurkowe, 18 - dołkowe 
pole golfowe w sąsiednim hotelu 
Cascades Golf Resort, bilard 

 
wYżYwiEniE 
•  All Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja, serwowane w formie bufetu 
w restauracji głównej. Kawa, herbata, 
słodycze, przekąski w ciągu dnia i nocą 
serwowane w wybranych barach 
w określonych godzinach. Wybrane 
napoje alkoholowe serwowane są 
w godzinach 10:00-24:00. 

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.sheraton-somabay.com

golf  ●  PIĘKNA PLAŻA  ●  AQUAPARK

sheraton soma Bay resort *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

dziecko  
do 14 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL
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Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

dziecko  
do 12 lat

gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL

Hotel Hotel

BEZPłATNE  wi-FI

PRZY pLażY

ALL INcLusIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNIsKO 
HurgHada 15 KM

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

Zniżka do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

FIRsT cALL

BEZPłATNE  wi-FI

PRZY pLażY

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

HuRGHADA / MaKadI bay

wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ●  PIĘKNA PLAŻA  ●  snurKowanIE I nurKowanIE

Labranda royal makadi *****

LokaLiZacJa 
• 35 km od centrum Hurghady
• 30 km do lotniska w Hurghadzie
• 20 km do Senzo Mall   
 
pLaża 
•  Piaszczysta, z łagodnym zejściem  

do morza, bezpośrednio przy hotelu
• Serwis plażowy bezpłatny
 
OPIs
• recepcja
• Bankomat
• Centrum SPA - płatne
•  4 restauracje (3 a‘la carte - raz 

na pobyt bezpłatnie, wymagana 
wcześniejsza rezerwacja), 3 bary

•  2 baseny ze słodką wodą, 1 ze 
słoną, basen dla dzieci

• Sala konferencyjna - płatna
• Wypożyczalnia samochodów
• Parking
• Pralnia - płatna

• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET
•  Bezpłatne Wi-Fi w większości 

miejsc publicznych

ZakwatErowaniE 
pokój standard (24 m2)
• Klimatyzacja 
•  łazienka z wanną lub prysznicem, 

WC, suszarka do włosów
• LCD TV, telefon
• Sejf, czajnik - bezpłatne
•  Mała lodówka (uzupełniana w wodę 

butelkowaną)
• Balkon lub taras
pokój Family (30 m2)
• Możliwość zakwaterowania do 4 osób
 
sport i roZrYwka 
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, rzutki, 

bilard, siłownia, fitness, aqua 
aerobik, siatkówka plażowa, 

koszykówka, boccia, animacje, plac 
zabaw

•  Odpłatnie: korty tenisowe, squash, 
jazda konna, sauna, jacuzzi, masaże, 
sporty wodne, centrum nurkowe

 
wYżYwiEniE
•  Ultra All Inclusive 24 h: śniadanie, 

obiad, kolacja, serwowane w postaci 
bufetu w restauracji głównej. 
Kawa, herbata, słodycze, przekąski  
w ciągu dnia i nocne serwowane 
w wybranych barach w określonych 
godzinach. Wybrane napoje 
alkoholowe serwowane w godz. 
10:00-24:00, natomiast napoje 
bezalkoholowe całą dobę. 

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.labranda-hotels.com

Jeden z lepszych hoteli sieci Labranda. Hotel oferuje szeroką ofertę sportowo–rekreacyjną, 
zasobny program Ultra All Inclusive oraz wspaniałą wakacyjną atmosferę. Ze względu 
na bogaty program animacyjny przeznaczony dla Klientów chcących aktywnie spedzić 
swój wypoczynek.

LOTNIsKO 
HurgHada 30 KM

24H uLTRA 
ALL INcLusIvE

sunrise Holidays resort *****

HurgHada / HuRGHADA

tYLko dLa dorosŁYcH 16+  ●  sporty wodnE  ●  blIsKo CEntruM

Hotel polecamy Klientom lubiącym aktywne formy wypoczynku oraz miłośnikom sportów 
wodnych. Centrum nurkowe i windsurfingowe jest jednym z najlepszych w Hurghadzie. 
Bliskość centrum miasta sprzyja wieczornym spacerom i stanowi dodatkową atrakcję dla 
Gości pragnących korzystać z uroków życia nocnego. Polecamy również nowożeńcom.

LokaLiZacJa 
•  Ok. 500 m od centrum Hurghady 

(Sakkali)
• 15 km od lotniska

pLaża 
•  Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
•  Leżaki i parasole przy basenach 

oraz na plaży bezpłatne

OPIs 
• recepcja
•  4 restauracje, w tym 2 a‘la carte
• 5 barów oraz kawiarnia
• Salon piękności, fryzjer - płatne
• Pralnia - płatna
• Sala konferencyjna - płatna
•  Basen podgrzewany w sezonie zimowym
• Dyskoteka
•  Hotel przyjmuje wyłącznie osoby od 

16 roku życia 
• Oficjalna kategoria hotelu 5*

INTERNET
•  Wi-Fi bezpłatnie na terenie całego 

obiektu

ZakwatErowaniE
pokój standard sea View (28 m2)
• Klimatyzacja sterowana indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną oraz suszarką do włosów
• TV-SAT, telefon
• Sejf - bezpłatnie
•  Mała lodówka - raz dziennie 

uzupełniona w wodę
• Balkon, taras lub balkon francuski 
• Zestaw do kawy i herbaty 
• Widok na morze
 
sport i roZrYwka 
•  Bezpłatnie: siłownia, tenis 

stołowy, siatkówka plażowa, rzutki, 
boccia, water polo, aerobik, joga, 

•  Odpłatnie: bilard, centrum urody, 
centrum nurkowe, windsurfing, 

sauna,  masaże, łaźnia turecka

wYżYwiEniE
•  All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje, 

przekąski, lody w wyznaczonych 
przez hotel godzinach. Napoje 
bezalkoholowe oraz wybrane alkohole 
lokalnej produkcji dostępne są  
w wybranych barach w godzinach 
ich otwarcia, opcja All Inclusive 
działa od godziny 10.00 do północy.  
Raz na tydzień można bezpłatnie 
zarezerwować kolację w jednej 
restauracji a‘la carte. Po godzinie 24:00 
napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe 
dodatkowo płatne.

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.sunrise-resorts.com

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL
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Hotel

ALL INcLusIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

HuRGHADA / HurgHada

LOTNIsKO 
HurgHada 16 KM

BEZPłATNE wi-FI

pLaża 50 M

Hotel położony na terenie dużego kompleksu hotelowego. Oferuje wiele możliwości 
spędzania wolnego czasu. Bogaty program animacyjny oraz dostęp do jednego  
z największych aquaparków w Hurghadzie zadowolą rodziny z dziećmi, grupy 
znajomych oraz osoby nastawione na aktywny wypoczynek.

LokaLiZacJa 
• 16 km od lotniska w Hurghadzie  
• W pobliżu wiele sklepów 
 
pLaża 
•  Położony w pierwszej linii 

brzegowej, około 50 metrów od 
piaszczystej, prywatnej plaży

•  Rafy koralowe (zalecane obuwie 
ochronne)

 
OPIs
• Recepcja czynna całą dobę
•  Restauracja główna + 1 restauracja 

a’la carte (egipska) 
• 3 bary oraz kawiarnia
•  Baseny dostępne w całym kompleksie 

składającym się z kilku hoteli
•  Aquapark dla dzieci i dorosłych 

bezpłatnie
•  Leżaki i parasole przy basenach 

bezpłatne 
• Centrum SPA i fitness - płatne

• Dyskoteka
• Sklepy z pamiątkami
• Oficjalna kategoria hotelu 5*

INTERNET 
• Wi- Fi w recepcji bezpłatnie
•  Kafejka internetowa płatna
 
ZakwatErowaniE 
pokój standard sea View  (ok. 40 m2)
• łazienka, WC, suszarka do włosów
• Klimatyzacja
• Telewizor, telefon
• Sejf bezpłatnie
• Balkon lub taras
• Minibar - płatny
• Widok na morze
pokój Family 
• Większa powierzchnia 
• Widok na ogród, basen lub morze
 
sport i roZrYwka 
•  Bezpłatnie: program animacyjny, 

miniklub, plac zabaw, siatkówka, 
rzutki, koszykówka

•  Odpłatnie:  sporty wodne na plaży, 
centrum SPA, siłownia, tenis stołowy, 
minigolf oraz bilard (1 godz./pokój/
pobyt gratis), jazda konna

 
wYżYwiEniE 
•  All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. Ponadto 
lekkie przekąski w ciągu dnia, napoje 
bezalkoholowe i lokalne napoje 
alkoholowe, kawa, herbata. All 
Inclusive działa w wybranych barach 
w godzinach 10:00 – 02:00. Raz 
na pobyt możliwość skorzystania 
z restauracji a’la carte (konieczna 
wcześniejsza rezerwacja). 

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.princessegypthotels.com

wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ●  DUŻY AQUAPARK  ●   sporty wodnE

crystal Beach resort & aquapark *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 9 lat

zniżki do 46%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL
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Hotel Hotel

BEZPłATNE  wi-FI BEZPłATNE  wi-FI

ALL INcLusIvE ALL INcLusIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

pLaża 500 MpLaża 100 M

HurgHada / HuRGHADAHuRGHADA / HurgHada

K Hotel Resort położony jest w centralnej części dużego kompleksu hotelowego. 
Oferuje wiele aktywności sportowych, bogaty program animacji oraz bezpłatny dostęp 
do jednego z największych aquaparków w Hurghadzie. Jest idealnym miejscem na 
niezapomniane wakacje dla rodzin z dziećmi.

LOTNIsKO 
HurgHada 16 KM

LOTNIsKO 
HurgHada 16 KM

Ogromny kompleks hotelowy zapewnia wszystko co potrzebne do udanego 
wypoczynku. Hotel Emerald to idealna propozycja dla osób aktywnych, a także dla 
rodzin z dziećmi. Niewątpliwym atutem obiektu jest bardzo duży, nowy aquapark.

wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ●  WIELE AKTYWNOŚCI SPORTOWYCH  ●  DUŻY AQUAPARK wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ●  WIELE AKTYWNOŚCI SPORTOWYCH  ●  DUŻY AQUAPARK

LokaLiZacJa 
• 16 km od lotniska w Hurgadzie 
• W pobliżu wiele sklepów  
 
pLaża 
•  Położony około 500 metrów od 

piaszczystej, prywatnej plaży
•  Rafy koralowe (zalecane obuwie 

ochronne)
 
OPIs
• Recepcja czynna całą dobę
•  Restauracja główna + 2 restauracje 

a’la carte oraz 5 barów
•  4 baseny dla dorosłych oraz 1 dla dzieci
•  Aquapark dla dzieci i dorosłych – 

bezpłatnie 
• Centrum SPA - płatne
• Dyskoteka
• Sklepy z pamiątkami
• Fryzjer - płatny
• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 

INTERNET 
• Wi-Fi w recepcji bezpłatnie 

ZakwatErowaniE 
pokój standard (35 - 45 m2)
• łazienka , WC, suszarka do włosów
• Klimatyzacja
• Telewizor, telefon
• Sejf bezpłatnie
• Balkon lub taras
•  Minibar – 1 butelka wody 

mineralnej/osobę dorosłą/pobyt,  
1 soczek/dziecko/pobyt

• Widok na morze
pokój standard promo
• Wyposażenie jak w pokoju Standard 
• Widok na ogród
pokój Family - (70 m2)
• Widok na ogród, basen lub morze
 
sport i roZrYwka 
•  Bezpłatnie: program animacyjny, 

miniklub, plac zabaw, siłownia, 

siatkówka, rzutki, koszykówka, 
tenis stołowy

•  Odpłatnie:  sporty wodne na plaży, 
centrum SPA, bilard i tenis (1 godz./
pokój/pobyt gratis), jazda konna

 
wYżYwiEniE 
•  All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja 

w formie bufetu. Ponadto lekkie 
przekąski w ciągu dnia, napoje 
bezalkoholowe i lokalne napoje 
alkoholowe, kawa, herbata. All 
Inclusive działa w wybranych barach 
w godzinach 10:00 – 02:00. Raz 
na pobyt możliwość skorzystania 
z restauracji a’la carte – oprócz 
restauracji rybnej (konieczna 
wcześniejsza rezerwacja).  

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.princessegypthotels.com

LokaLiZacJa 
• 16 km od lotniska w Hurgadzie
• W pobliżu wiele sklepów 
 
pLaża 
•  Położony w pierwszej linii 

brzegowej, około 100 metrów od 
piaszczystej, prywatnej plaży

• Serwis plażowy bezpłatny
 
OPIs
• Recepcja czynna całą dobę 
•  Restauracja główna + 2 restauracje a’la 

carte (włoska i orientalna) 
• 4 bary
•  3 baseny dla dorosłych oraz 1 dla dzieci
•  Aquapark dla dzieci i dorosłych – 

bezpłatnie 
• Centrum SPA -płatne
• Sklepy z pamiątkami
• Fryzjer - płatny
• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 

INTERNET 
• Wi-Fi w recepcji bezpłatnie 
 
ZakwatErowaniE 
pokój standard sea View  (24 – 36 2) 
• łazienka , WC, suszarka do włosów
• Klimatyzacja
• Telewizor, telefon
• Sejf bezpłatnie
• Balkon lub taras
•  Minibar – 1 butelka wody 

mineralnej/osobę dorosłą/pobyt, 1 
soczek/dziecko/pobyt

• Widok na morze
pokój standard promo
•  Wyposażenie jak w pokoju Standard 

sea View
• Widok na ogród
pokój Family (47 m2)
• Większa powierzchnia 
• Wyposażenie jak w pokoju Standard
• Widok na ogród, basen lub morze
 

sport i roZrYwka 
•  Bezpłatnie: program animacyjny, 

miniklub, plac zabaw, siłownia, 
siatkówka, rzutki, koszykówka, 
tenis stołowy

•  Odpłatnie:  sporty wodne na plaży, 
centrum SPA, bilard (1 godz./pokój/
pobyt gratis), tenis (1 godz./pokój/
pobyt gratis), jazda konna

 
wYżYwiEniE 
•  All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. Ponadto 
lekkie przekąski w ciągu dnia, 
napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe, kawa, herbata. 
All Inclusive działa w wybranych 
barach w godzinach 10:00 – 02:00  

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.princessegypthotels.com

k Beach Hotel & aquapark *****Emerald resort & aquapark***** k Beach Hotel & aquapark *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 9 lat

zniżki do 46%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 9 lat

zniżki do 46%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL
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BEZPłATNE  wi-FI

ALL INcLusIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNIsKO 
HurgHada 5 KM

pLaża 200 M

AQUAPARK  ●  aKtywny wypoCzynEK  ●  blIsKo CEntruM

sindbad club aqua *****

HurgHada / HuRGHADA

Hotel położony jest przy promenadzie, blisko centrum miasta, co sprawia, że będzie 
dobrym wyborem zarówno dla osób młodych, jak i rodzin z dziećmi. Dodatkowym 
atutem jest możliwość nielimitowanego korzystania z aquaparku, który znajduje się  
na terenie kompleksu.

LokaLiZacJa 
• 7 km od centrum Hurghady
• 5 km od lotniska w Hurghadzie
•  Przy promenadzie, w pobliżu wielu 

sklepów, kawiarni i restauracji
   
pLaża 
•  Piaszczysta, ok. 200 metrów od 

hotelu 
• Serwis plażowy jest bezpłatny 
 
OPIs
• Recepcja 
• Sejf w recepcji bezpłatnie
•  Restauracja główna oraz 3 restauracje 

a’la carte (bezpłatnie - wymagana 
wcześniejsza rezerwacja)

•  5 barów (w ramach All Inclusive 
w określonych godzinach) 

• Basen główny
•  3 zjeżdżalnie + 12 w Sindbad Aquapark
• Pralnia - płatna
• Fryzjer - płatny

•  Centrum SPA, salon piękności - płatne
• Opieka medyczna (na telefon) - płatna
• Sala konferencyjna - płatna 
• Oficjalna kategoria hotelu 4 *

INTERNET 
•  Wi-Fi w lobby bezpłatnie
 
ZakwatErowaniE 
pokój standard (27 m2)
• Klimatyzacja 
•  łazienka z wanną lub prysznicem, 

WC oraz suszarką do włosów 
• TV-SAT, telefon 
• Minibar (uzupełniany tylko w wodę)
•  Nie wszystkie pokoje posiadają 

balkon lub taras
pokój Family (65 m2)
• Dwie sypialnie 

sport i roZrYwka 
•  Bezpłatne: 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: śniadania, obiady, 

kolacje, przekąski w ciągu dnia 
w wybranych barach. Wybrane 
napoje bezalkoholowe oraz 
alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne są w wybranych barach 
w godzinach ich otwarcia między 
10.00 a 24.00. 

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ / /

www.sindbadclub.com

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 15 lat 
2. dziecko do 7 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL

Hotel

przy pLażY

wi-FI

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

HuRGHADA / safaga - soMa bay

atraKCjE dla dzIECI  ●  rafa przy HotElu  ●   all InClusIVE 24 H

ALL INcLusIvE

LOTNIsKO 
HurgHada 45 KM

Hotel znajduje się w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku dużego kurortu. Ze względu 
na piękną plażę i liczne atrakcje dla dzieci polecamy ten obiekt rodzinom. Na uwagę 
zasługuje też formuła All Inclusive działająca całą dobę.

LokaLiZacJa 
• W Soma Bay, 5 km od Safagi
• 45 km od lotniska w Hurghadzie
• 15 km od Makadi Bay

pLaża
• ładna, piaszczysta plaża przy hotelu
• Wejście do wody z pomostu
• Leżaki i parasole bezpłatne

OPIs 
• recepcja
•  3 restauracje : 1 główna + 2 a‘la 

carte raz na pobyt bezpłatne
•  4 bary (w ramach All Inclusive w 

określonych godzinach)
• Pokój gier – płatny
• Sklepy z upominkami
• Apteka
• Fryzjer – płatny
•  Dyskoteka (wstęp bezpłatny, napoje 

płatne)
• Centrum SPA - płatne

•  2 baseny (1 z wodą podgrzewaną w 
okresie zimowym), 2 brodziki

•  Miniklub, mini disco oraz 2 malutkie 
zjeżdżalnie dla dzieci

• Oficjalna kategoria 5* 
 
INTERNET
•  Wi-Fi w lobby odpłatnie
 
ZakwatErowaniE 
pokój standard
•  Klimatyzacja 
• łazienka z suszarką do włosów
• TV-SAT, telefon
• Sejf - bezpłatnie
• Mała lodówka 
• Balkon lub taras
pokój deluxe
•  Różni się umeblowaniem
• Posiada widok na morze
pokój Family Large 
•  Nieco większy niż poprzednie typy 

pokoi, jedno pomieszczenie

pokój Family 2 Beds 
• Składa się z dwóch pomieszczeń

sport i roZrYwka
•  Bezpłatnie: rzutki, tenis stołowy, 

siatkówka plażowa, centrum fitness
•  Odpłatnie: jacuzzi, masaże, łaźnia, sauna, 

sporty wodne, kitesurfing oraz bilard 
 
wYżYwiEniE
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje, przekąski w określonych 
godzinach. Napoje bezalkoholowe 
oraz wybrane alkohole lokalnej 
produkcji podawane są 
w określonych barach w godzinach 
ich otwarcia. Wino serwowane jest 
tylko do obiadu i kolacji.

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.amwajhotels.com

amwaj Blue Beach resort & spa *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL
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HotEl

BEZPłATNE  wi-FI

PRZY pLażY

ALL INcLusIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNIsKO 
HurgHada 15 KM

Luksusowy, niedawno odremontowany hotel docenią przede wszystkim Klienci, którzy 
oczekują komfortu . W kompleksie znajduje się kilka barów i dyskotek gwarantujących 
rozrywkę. Doskonała kuchnia gwarantuje niezwykłe doznania kulinarne. Hotel 
dysponuje basenem ze zjeżdżalniami i polecany jest głównie osobom młodym.

wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ●  imprEZowY HotEL dLa osóB dorosŁYcH 16+  ●  luKsusowy HotEl 

LokaLiZacJa 
• 7 km od centrum Hurghady
• 15 km od lotniska
•  W pobliżu wiele sklepów i 

restauracji  
 
pLaża 

•  Bezpośrednio przy pięknej, 
piaszczystej, prywatnej plaży

• 2 zjeżdżalnie
• Serwis plażowy bezpłatny
 
OPIs
• Recepcja czynna całą dobę
• 8 restauracji oraz 6 barów
•  Kilka basenów (1 podgrzewany od 

listopada do marca)
•  Leżaki, parasole i ręczniki plażowe 

bezpłatne
• Centrum SPA i fitness -płatne
• 5 dyskotek
• Oficjalna kategoria hotelu 4*

INTERNET 
•  Wi-Fi na terenie obiektu oraz  

w pokojach bezpłatnie

ZakwatErowaniE 
pokój double trouble (ok. 25 m2)
• Zakwaterowanie dla max. 2 osób
• Widok na ogród lub basen
• łazienka z suszarką do włosów
• Klimatyzacja indywidualna
• Telewizor, telefon
• Minibar dodatkowo płatny
• Sejf bezpłatnie
• Zestaw do parzenia kawy i herbaty
• Balkon lub taras
pokój mega trouble (ok. 36 m2)
• Zakwaterowania dla max. 3 osób
• Widok na ogród, basen lub morze
pokój gypster (ok. 27 m2)
• Widok na morze
• Nowoczesny i luksusowy pokój
• Meble z litego drewna
 

sport i roZrYwka 
•  Bezpłatnie: animacje, piłka nożna, 

tenis stołowy, rzutki, siatkówka 
plażowa, bilard, sauna, siłownia

•  Odpłatnie:  nurkowanie i sporty 
wodne na plaży, centrum SPA, 
oświetlenie kortów tenisowych

 
wYżYwiEniE 
•   All inclusive: śniadanie, obiad 

i kolacja w formie bufetu. Napoje 
bezalkoholowe i lokalne napoje 
alkoholowe dostępne w wybranych 
restauracjach i barach w godzinach 
ich otwarcia. Minibar – codziennie 
bezpłatna butelka wody mineralnej.

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.merakiresort.com

meraki Beach resort ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

Zniżka do 46% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

FIRsT cALL

koncEpt kLUBowY
Luksusowy kompleks zapewni 

niezapomniane chwile  
i niekończącą się zabawę.

HuRGHADA / HurgHada

party HotEl
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najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinformacje + ceny + rozszerzona fotogaleria i video  ―  na www.sunfun.pl 

Hotel Hotel

BEZPłATNE  wi-FI

PRZY pLażY

ALL INcLusIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNIsKO 
HurgHada 7 KM

HuRGHADA / HurgHada

ZJEŻDŻALNIE  ●  aKtywny wypoCzynEK  ●  bogaty prograM anIMaCyjny

Hotel idealny dla osób lubiących aktywny wypoczynek. W Palm Beach Resort odnajdą 
się rodziny z dziećmi, a także grupy znajomych. Ze względu na bogaty program 
animacyjny w hotelu na pewno nie można się nudzić.

LokaLiZacJa 
• 18 km od El Gouny
• 7 km od lotniska w Hurghadzie 
 
pLaża 
•  Bezpośrednio przy piaszczystej, 

prywatnej plaży
• Serwis plażowy bezpłatny
 
OPIs
•  Hotel posiada 2 restauracje oraz 

4 bary
•  2 baseny ze słodką wodą 

(podgrzewane w sezonie zimowym)
• Recepcja czynna całą dobę
• Centrum SPA i fitness - płatne
• Sklepy z pamiątkami
• Fryzjer - płatny
•  Dla najmłodszych: plac zabaw, 

brodzik, mini disco, miniclub dla 
dzieci w wieku 5-12 lat, opiekunka 
odpłatnie na życzenie

•  Przy centrum sportów wodnych 

znajduje się szkółka nurkowania  
i windsurfingu, a także  wypożyczalnia 
sprzętu wodnego - płatne

• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
• Kafejka internetowa za opłatą
• Wi-Fi w lobby - bezpłatnie 
 
ZakwatErowaniE 
pokój standard
• łazienka z suszarką do włosów
• Klimatyzacja
• Telewizor, telefon
• Mała lodówka
• Sejf bezpłatnie
•  Większość pokoi ma balkon lub 

taras
• Widok na ogród, basen lub morze
pokój Family
• 2 pomieszczenia
•  Widok na morze (SV) lub basen/ 

ogród (PV/GV)

sport i roZrYwka 
•  Bezpłatnie: małe boisko do piłki 

nożnej, tenis stołowy, rzutki, kort 
tenisowy, siłownia, zjeżdżalnie

•  Odpłatnie:  sporty wodne na plaży, 
centrum SPA, oświetlenie kortu 
tenisowego

wYżYwiEniE 
•  All inclusive: śniadanie, obiad  

i kolacja w formie bufetu. Ponadto 
lekkie przekąski w ciągu dnia, 
napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe, kawa, herbata. 
Godziny posiłków dostępne w 
recepcji. All Inclusive działa  
w wybranych barach w godzinach 
10:00–24:00. 

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ / /

www.palmbeach-hurghada.com

palm Beach resort ****

ALL INcLusIvE

PRZY pLażY

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

BEZPłATNE  wi-FI

HurgHada / HuRGHADA

LOTNIsKO 
HurgHada 8 KM

LokaLiZacJa
•  14 km od centrum Hurghady 

(południowa część miasta)
•  8 km od lotniska w Hurghadzie 

pLaża
•  Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu, z łagodnym zejściem do 
morza

•  Leżaki , parasole i ręczniki 
plażowe bezpłatnie
 

OPIs
• Recepcja
• Hotel odnowiony w 2014 roku
•  Restauracja główna, restauracja a‘la 

carte - raz na pobyt bezpłatnie
• Kawiarnia
•  2 bary (przy basenie i przy plaży) 
• Duży basen
• Brodzik, miniklub 
• Fryzjer, pralnia - płatne
• Opiekunka do dziecka - płatna

• Sala konferencyjna - płatna
• Bankomat 
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 

INTERNET
• Wi-Fi bezpłatnie w lobby

ZakwatErowaniE 
pokój standard (42 m²)
• Klimatyzacja
• łazienka, suszarka do włosów
• TV-SAT, telefon
• Sejf - bezpłatny
•  Minibar (płatny, woda uzupełniana 

bezpłatnie- 1 butelka/ dzień)
• Balkon lub taras
• Room service (płatny)
pokój Family (54 m²)
• Większa powierzchnia
 
sport i roZrYwka
•  Bezpłatnie: plac zabaw, miniklub (4-12 

lat), gry w basenie, siatkówka, rzutki, 

boccia, szachy, siłownia, codzienne 
animacje, tenis (po 17:00 płatny)

•  Odpłatnie: sporty wodne na plaży, 
tenis stołowy , centrum nurkowe, 
bilard, sauna, jacuzzi, łaźnia parowa

wYżYwiEniE
•  All inclusive: serwowane w formie 

bufetu śniadania, obiady, kolacje, 
przekąski między posiłkami, desery, 
lody; napoje bezalkoholowe oraz 
alkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane w wybranych barach  
w godzinach 10:00–24:00. Za 
dodatkową opłatą: kawa turecka, 
świeżo wyciskane soki, dodatkowe 
porcje lodów, importowane alkohole 
oraz napoje w puszkach.

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.grandseas-hostmark.com 

Hotel o bardzo dobrym standardzie, oferujący wiele rozrywek sportowo–rekreacyjnych, 
dlatego zarówno dzieci, jak i dorośli będą się tu świetnie bawić. Obsługa hotelowa zadba 
o to, aby każdy Gość czuł się komfortowo i mógł beztrosko odpoczywać.

wYŁĄcZnośĆ sUn & FUn HoLidaYs  ●  PIĘKNA PLAŻA  ●  sporty wodnE

grand seas resort Hostmark ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 46%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL
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Hotel

BEZPłATNE  wi-FI

PRZY pLażY

ALL INcLusIvE

Zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNIsKO 
HurgHada 7 KM

HuRGHADA / HurgHada

LokaLiZacJa 
•  W centrum Hurghady (Sakkala),  

w pobliżu wielu sklepów i restauracji
•  Lotnisko w  Hurghadzie znajduje się 

7 km od hotelu

pLaża
•  Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• Serwis plażowy jest bezpłatny
• Rafa koralowa 
 
OPIs
• recepcja
•  Restauracja główna, 2 restauracje a‘la 

carte (włoska - raz na pobyt bezpłatnie, 
chińska - płatna, zniżka 25%)

• 5 barów, orientalna kawiarnia
• Dyskoteka
•  2 baseny zewnętrzne 
• 3 zjeżdżalnie
•  Bezpłatne leżaki i parasole przy 

basenach

• Sklepy z pamiątkami
• Centrum SPA - płatne
• Sala konferencyjna - płatna
• Oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTERNET
•  Wi-Fi w lobby bezpłatne (w 

godzinach 9:00-24:00)
 
ZakwatErowaniE
pokój standard
• Klimatyzacja
•  łazienka z  wanną lub prysznicem, WC
• TV-SAT, telefon 
• Mała lodówka
• Sejf - bezpłatny 
 
sport i roZrYwka
•  Bezpłatne: siłownia, siatkówka,  

tenis stołowy, brodzik, miniklub, 
program animacyjny dla dzieci

•  Płatne: sporty wodne na plaży oraz 
bilard 

wYżYwiEniE
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w restauracji głównej  
w formie bufetu, przekąski  
w określonych godzinach. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne są  
w wyznaczonych barach całą dobę, 
ale All Inlcusive działa tylko do 
24:00. Formuła All Inclusive nie 
obejmuje posiłków i napojów  
w restauracji chińskiej i dyskotece.

maksYmaLnE oBŁożEniE

/ /

www.lepacharesort.com

Hotel polecany zarówno rodzinom z dziećmi, jak również osobom lubiącym aktywny 
wypoczynek. Dodatkowymi atutami są formuła All Inclusive oraz położenie w centrum 
miasta. Doskonały wybór dla osób, które cenią sobie uroki życia nocnego.

Le pacha resort ****
ZJEŻDŻALNIE   ●  DOSKONAłA LOKALIZACJA  ●  waKaCyjna atMosfEra

 MAHMYA
Podczas tej podróży będą Państwo mogli cieszyć się 
snurkowaniem oraz pobytem na prywatnej plaży  
Mahmya, która jest częścią Parku Narodowego na 
wyspie Giftun. Rano wypływamy niewielką łodzią na 
wyspę, rejs trwa ok. 60 minut. Po przybyciu na miej-
sce można wypożyczyć bezpłatnie sprzęt i snurko-
wać wśród raf koralowych. Po powrocie zapewniamy 
lunch w lokalnej restauracji (napoje nie są wliczone 
w cenę). Po południu zapraszamy na relaks, pływa-
nie i nurkowanie, a około 15.30 udajemy się w drogę 
powrotną. 

 LuxOR
Wyjazd w godzinach porannych. W Luksorze czeka 
nas zwiedzanie zespołu świątyń, gdzie centralne 
miejsce zajmuje największa na świecie świątynia 
boga Amon-Ra z salą kolumnową w Karnaku, póź-
niej zapraszamy na 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 świątynię kobiety – faraona Hat-
shepsut. Poznamy też techniki wyrobu papirusu i ala-
bastrowych pamiątek. Przyjazd do hotelu nastąpi  
w późnych godzinach nocnych.

 KAIR – 1 dZiEń
Wyjazd w godzinach nocnych, przed nami ok. 490 km  
drogi. Do Kairu dojeżdżają Państwo w  godzinach 

porannych (po drodze postój trwający około pół 
godziny). W programie mamy zwiedzanie Muzeum 
Egipskiego, gdzie mogą Państwo podziwiać m.in. 
największe archeologiczne odkrycie naszych cza-
sów – eksponaty z luksorskiego grobowca faraona 
Tutenchamona (wejście do sali z mumiami jest do-
datkowo płatne). Następnie obiad w restauracji –  
szwedzki stół (napoje za opłatą). Giza – 3 Wielkie Pi-
ramidy faraonów: Cheopsa, Chefrena i Mykerynosa, 
nieopodal największy posąg świata - Sfinks. Następ-
nie 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 
samolotową, dodatkowo oferujemy też dwudniową 
wycieczkę autokarową do Kairu – ta opcja zawiera 
zakwaterowanie, wizytę w Cytadeli, Meczecie Alaba-
strowym i piramidy schodkowe w Sakkarze.

 sAHARA PARK
W godzinach popołudniowych zapraszamy na wspa-
niałą przygodę – podróż jeepami w  głąb pustyni  
(po drodze będzie krótki przystanek na zrobienie  
pamiątkowych zdjęć).
Dojedziemy do wioski beduińskiej, gdzie zapoznamy 
się z codziennym życiem i tradycjami, a nawet bę-
dziemy mieć możliwość przejażdżki na wielbłądzie 
lub quadem (niewliczone w cenę). 
Na miejscu możemy też zobaczyć muzeum ce-
ramiki oraz mini-zoo z ciekawymi okazami  
zamkniętymi w terrarium (węże, jaszczurki, kamele-
ony czy skorpiony). Wieczór zakończy się berberyjską  
kolacją ze specjalnym egipskim pokazem folklory-
stycznym , podczas którego można podziwiać fakira, 
taniec brzucha, derwisz show. Prosimy zabrać cie-
płe okrycia, dodatkowe napoje, chusty, okulary prze-
ciwsłoneczne i pieniądze. Sugerujemy zrezygnować  
z soczewek kontaktowych.

 pokaZ dELFinów
To niezapomniane widowisko polecamy dla rodzin  
z dziećmi. Trwający ok. 45 min pokaz zawiera popi-
sy specjalnie wyszkolonych: morsa, lwów morskich, 
fok i delfinów. Dodatkowo możliwe jest wykupienie 
zdjęcia lub filmu z delfinami.

 bLuE AquARIuM
Rejs łodzią z obniżonym kadłubem. Siedząc w ło-
dzi, będą mogli Państwo podziwiać przepiękny pod- 
wodny świat Morza Czerwonego. 

 

 ROYAL jAcHT
Ekskluzywna wycieczka - rejs luksusowym jachtem. 
Na przywitanie na statku soki ze świeżo wyciska-
nych owoców. Pierwszy postój-snurkowanie  (sprzęt  
w cenie). W trakcie drugiego postoju-nurkowanie 
z instruktorem. Trzeci postój-łowienie ryb metodą 
„drop line”. Będziemy płynąć przez miejsce o nazwie 
Fanos, gdzie istnieje możliwość zobaczenia delfinów. 
Finałem wycieczki będzie rejs łodzią z obniżonym ka-
dłubem. Na jachcie oferujemy Państwu 10-minuto-
wy masaż oraz smaczny obiad z napojami w cenie.

 ŁódŹ podwodna
Wspaniała wycieczka, która z pewnością zapadnie 
Państwu w pamięć, bowiem nie co dzień mamy moż-
liwość podróżować tego typu jednostką pływającą 
(zanurzającą się na ok. 15 m). Na początek udaje-
my się do miejsca, gdzie cumują okręty podwodne 
i wchodzimy na pokład łodzi. Wycieczka trwa około  
3 godzin, z czego prawie godzinę spędzimy pod wodą, 
eksplorując niesamowite morskie głębiny, podziwia-
jąc rafy koralowe i różnobarwne ryby. 

Opisy wycieczek mają jedynie cel informacyjny i nie są 
wiążące. Aby uzyskać więcej informacji na temat pro-
gramu naszych wycieczek, zachęcamy do skorzystania 
ze strony internetowej www.sunfun.pl.

PODRóŻUJ I ODKRYWAJ

HuRGHADA

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRsT cALL

wycieczki
fakultatywne
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Miasteczko i zarazem znany egipski kurort położo-
ny jest w południowej części półwyspu Synaj, około 
80 km od góry Synaj. Kiedy pod koniec lat 80. XX w. 
sytuacja polityczna pomiędzy Egiptem i Izraelem 
została uregulowana i znormalizowana, półwysep 
Synaj został dostrzeżony jako wspaniałe miejsce 
oferujące niepowtarzalną i urzekającą mieszan-
kę pustyni, majestatycznych gór oraz lazurowego 
morza wraz z fascynującymi rafami koralowymi. To 
wszystko sprawiło, że z niewielkiej rybackiej wioski 
bardzo szybko powstał znany i bardzo popularny 
kurort. Sharm el Sheikh jest miastem wielu nazw, 
podczas okupacji izraelskiej zwany był Zatoką Sa-
lomona, teraz jej nazwę tłumaczy się dwojako, prze-
ważnie jako Zatokę Szejka co dodaje jej oczywistego 
prestiżu, ale sporadycznie też Zatoką Starca. Po-
dobnie jak reszta miejscowości wypoczynkowych 
w Egipcie, Sharm el Sheikh nie przedstawia większej 
wartości historycznej, lecz jej wielką zaletą jest po-
łożenie na południu półwyspu Synaj.  Przez wzgląd 
na to atrakcyjne położenie turyści nadali mu kolejne 
miano, nie mniej zaszczytne - Perły Egiptu. Ras Mo-
hamed (lub Muhammad) powstał w 1983 roku jako 
pierwszy morski park narodowy w Egipcie. Ochro-
ną zostały objęte również przyległe tereny, jak np. 
wyspa Tiran. W 1989 roku park morski przekształ-
cono w Park Narodowy Ras Mohamed. Mimo iż tylko 
12% z powierzchni parku udostępniane jest zwie-
dzającym, niezliczone bogactwo fauny i flory obec-
nie przyciąga tu turystów z całego świata. Ten raj 
dla nurków obfituje w bogactwo raf koralowych, 
które, będąc schronieniem i miejscem życia wie-
lu następnych gatunków roślin i zwierząt, tworzy 
przeogromny żywy organizm, a ten wprawia w za-
chwyt nawet najbardziej doświadczonych nurków. 

Obok australijskich raf koralowych, 
to własnie te, w okolicy Sharmu wy-
mieniane są jako jedne z najpiękniej-
szych na świecie. Chlubą miasta jest 
nie tylko usytuowanie nad bogatym 
w  faunę i  florę wybrzeżem Morza 
Czerwonego, gdzie możemy zażyć 
kąpieli morskich i słonecznych, ale 
również bliskość państw sąsiednich 
– Izraela i Jordanii. Podstawą gospo-
darki Sharm el Sheikh jest turysty-
ka. Ogromne możliwości tego miejsca docenia co 
roku wielu turystów z całego świata. Wspaniale jest 
móc połączyć słodkie lenistwo na plaży ze zwie-
dzaniem. W  okolicy możemy zobaczyć: Klasztor  
Św. Katarzyny – najstarszy z dziś istniejących (znaj-
duje się u stóp góry o tej samej nazwie), górę Synaj 
czy też Kolorowy Kanion. Największą popularnością 
wśród wycieczek do państw przyległych cieszą się 
wycieczki do Ziemi Świętej, z pewnością ze względu 
na Jerozolimę – długowieczne miasto będące cen-
trum trzech największych na świecie religii, ale też 
inne miejsca, które opisane były w Starym i Nowym 
Testamencie, a ponadto znane ze swych kosmetycz-
nych i leczniczych właściwości Morze Martwe. Nie 
mniejszym zainteresowaniem cieszy się zabytkowa 
Petra w Jordanii, czyli wykute w skalnej dolinie miasto  
Nabatejczyków, które za czasów antycznych było 
ważnym węzłem handlowym i  komunikacyjnym. 
Z pewnością najbardziej kojarzone jest z filmem „In-
diana Jones i ostatnia krucjata”. Mamy do dyspozy-
cji cały szereg wariantów spędzania wolnego cza-
su. Naturalnie najbardziej atrakcyjne jest uprawianie 
sportów wodnych – od nurkowania czy snurkowa-
nia do innych, mniej oczywistych, takich jak wind- 

czy kite-surfing, przejażdżki skuterami wodnymi czy 
parasailing.Dużą popularnością cieszą się jazda na 
wielbłądach lub – dla wielbicieli koni mechanicznych 
- na quadach. Sharm popularny jest wśród miłośni-
ków życia nocnego. Są tu: nocne kluby, dyskoteki, 
puby, restauracje, a także tradycyjne arabskie ka-
fejki z sziszą, a w Soho Square nawet lodowisko. Dla 
bardziej wymagających przygotowane są także pola 
golfowe. Atrakcyjność Sharmu z pewnością podnosi 
fakt, że sam były prezydent Egiptu oraz inni boga-
ci przedstawiciele arabskiego świata mają tu swo-
je rezydencje. Wiemy też, że regularnie spędzał tu 
swoje wakacje brytyjski premier Tony Blair. Sharm el 
Sheikh jest znane jako miejsce spotkań światowych 
przywódców, szczególnie w sprawach pokojowych 
na terenach Bliskiego Wschodu, stąd kolejny „przy-
domek” – Miasto Pokoju. Poza tym międzynarodo-
we spotkania ekonomiczne, handlowe, gospodarcze 
i inne, często organizowane są w specjalnie do tego 
celu zbudowanym centrum konferencyjnym na bli-
sko 5000 miejsc!

NAAMA BAY
Zatoka Naama Bay, najbardziej zadbana i eksklu-
zywna część Sharmu, usytuowana jest wzdłuż nad-
morskiej promenady. To chyba najpopularniejsze, 
najbardziej lubiane i najliczniej odwiedzane przez 
turystów miejsce na półwyspie Synaj. Centrum roz-
rywki – pełne pubów, barów, dyskotek, restauracji, 
kafejek i sklepów – przyciąga różnorodnością barw 
i zapachów. Pięknie oświetlony bulwar oraz liczne re-
stauracje usytuowane na samej plaży to raj dla miło-
śników nocnych atrakcji, gdyż dopiero po zachodzie 
słońca miejsce to tętni pełnią życia. Każdy z turystów 
chociaż raz powinien zawitać do tego miejsca, zwa-
nego egipskim Las Vegas.

OLD MARKET i HADABA 
W latach 90. XX wieku w dzielnicy Hadaba znajdował 

Sharm 
el Sheikh
OPIS DESTyNACJI

OPIS DESTyNACJI / sHARM EL sHEiKHsHARM EL sHEiKH / OPIS DESTyNACJI

się garnizon wojskowy. Dziś jest to jedna z dzielnic 
hotelowych, położona w południowo-wschodniej 
części miasta. Wznosi się na klifie, skąd rozciąga 
się piękny widok. Z tego względu wiele sieci hote-
lowych właśnie tu postanowiło umiejscowić swoją 
nieruchomość. Old Market z kolei jest najbardziej 
egipskim miejscem w całym Sharmie. Warto się tu 
wybrać na zakupy, gdyż na bazarze tym znajdzie-
my niemal wszystko. Są tu także restauracje, bary   
i kafejki z sziszą.

NABQ BAY
Najbardziej na południowy-wschód wysunięta dziel-
nica Sharm el Sheikh gdzie znajdziemy większość 
luksusowych hoteli, a także pola golfowe. Cieka-
wostką są znajdujące się w okolicy lasy namorzyno-
we, które występują głównie na półkuli południowej. 
Najbardziej na północ wysunięty las namorzynowy 
znajdziemy właśnie tutaj.

DAHAB 
W porównaniu z hałaśliwym i popularnym Sharm, 
Dahab pozostaje bezpretensjonalnym, spokojnym 
kurortem. Jeszcze 30 lat temu na tych pięknych wy-
brzeżach pasły się kozy i suszyły złowione przez lo-
kalnych mieszkańców ryby. Dziś, jadąc około 80 km 
na północ od Sharmu, spotkamy ekskluzywne ho-
tele, a także turystów i windsurferów. Z pewnością 
magnesem dla płetwonurków jest słynna Blue Hole  
– szeroka na 50 m i głęboka na ok. 100 m jaskinia 
w rafie koralowej. Ta morska studnia znajduje się za-
ledwie kilka metrów od brzegu i jest jednym z naj-
ciekawszych miejsc do nurkowania na świecie, lecz 
rekomendujemy to miejsce w głównej mierze do-
świadczonym nurkom. Ciekawostką jest, że odby-
wają się tu międzynarodowe zawody w nurkowaniu 
bez butli. 

więcEj HOTELi
na

www.sunfun.pl

5 km

Morze 
Czerwone

Ras Um El Seid Hills

Ras Mohamed

Naama Bay

Nabq Bay

Sharks Bay

Sharm El Sheikh

DAHAB
90 km

EgIPT Sharm 
El Sheikh

Wyspa Tiran

Ras Nasrani
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BEZPłATNE Wi-Fi

PRZy pLAży

ALL incLusivE

SPRAWDZONA JAKOŚć
HOTEL

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

sHARM EL sHEiKH / RAS UM EL SEID HILLS

LotNiSko  
SHARM EL SHEIKH  
19 KM

LOKALiZAcjA 
•  Hotel usytuowany jest w części Hadaba
•  4 km od Old Town oraz 7 km od 

centrum Naama Bay
• 19 km od lotniska    
 
pLAżA 
•  Piaszczysta, prywatna, szeroka na 

300 m, bezpośrednio przy hotelu
• Piękna rafa koralowa
•  Leżaki i parasole przy basenach i na 

plaży bezpłatne
 
opiS
• Recepcja
•  3 restauracje: główna, a także 

orientalna oraz hinduska
•  9 barów, w tym 1 odpłatnie, lobby 

bar czynny 24 h  
• Salon piękności, centrum SPA - płatne
•  3 baseny (2 baseny podgrzewane 

zimą, jeden z nich tylko dla dorosłych)
•  Aquapark (8 zjeżdżalni oraz 

miniaquapark dla mniejszych dzieci)
• Opieka medyczna
• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
iNteRNet 
•  Wi-fi bezpłatne i dostępne  

w większości miejsc publicznych
 
ZAkWAteRoWANie 
pokój Standard (44 m2) 
•  Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z prysznicem lub 

wanną oraz suszarką do włosów
• TV-SAT, telefon
•  Sejf - bezpłatnie
•  Minibar (codziennie uzupełniany 

w wodę, a raz na tydzień w napoje 
bezalkoholowe)

• Zestaw do parzenia kawy / herbaty
• Balkon lub taras
• Wi-fi - bezpłatnie 
 

SpoRt i RoZRYWkA 
•  Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

multiboisko, tenis stołowy, boccia, 
rzutki, aerobik, siłownia (od 16. roku 
życia), 2 korty tenisowe (oświetlenie 
dodatkowo płatne), brodzik, miniklub (2-
12 lat), animacje , plac zabaw, Aquapark

•  Odpłatnie: bilard, centrum 
nurkowe, sporty wodne na plaży, 
SPA, masaże, łaźnia

 
wyżywiEniE 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje, przekąski, kawa, herbata  
ciasta - w wybranych godzinach. 
Napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 
alkoholowe są dostępne w wybranych 
barach między 10:00 a 24:00.  

MAKAsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.sunrise-resorts.com

Hotel otoczony jest pięknym, zielonym ogrodem  z wysokimi palmami i barwnymi 
kwiatami. Przystosowany jest zarówno dla rodzin z dziećmi lubiących aktywnie spędzać  
wypoczynek, jak i dla osób, które nastawiają się na  kąpiele słoneczne. Pobyt uświetni 
zespół animatorów i bogaty program animacyjny.

wyłącZnOść sun & Fun HOLiDAys  ●  BOgATy PROgRAM ALL INCLUSIVE   ●  AqUAPARK 

Sunrise Diamond Beach Resort *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 46%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL
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SPRAWDZONA JAKOŚć

PRZy pLAży

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

sHARM EL sHEiKH / NABq BAy

ALL incLusivE 24 H

BEZPłATNE Wi-Fi

LotNiSko  
SHARM EL SHEIKH  
10 KM

RAfA KORALOWA  ●  SNURKOWANIE I NURKOWANIE  ●  ATRAKCJE SPORTOWE

LOKALiZAcjA 
• W Nabq Bay
• Lotnisko w Sharm El Sheikh 10 km 
 
pLAżA 
•  Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• Leżaki i parasole bezpłatne
• Rafa koralowa
 
opiS
• Recepcja
•  3 restauracje (restauracje a’la carte 

płatne dodatkowo)
• 7 barów
• 2 baseny
•  Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe 

przy basenach bezpłatne
• Dyskoteka
• Sklepy z pamiątkami
• Sala konferencyjna - odpłatnie
• fryzjer - odpłatnie 
• Oficjalna kategoria hotelu 5* 

iNteRNet 
• Bezpłatne WI-fI  w hotelu
 
ZAkWAteRoWANie 
pokój Standard (ok 34 m2) 
•  Klimatyzacja indywidualnie 

sterowana
•  łazienka z prysznicem i suszarką do 

włosów
• Minibar (bezpłatnie tylko woda)
• Balkon lub taras
• Sejf - bezpłatnie 
• TV SAT
•  łóżeczko dla niemowlaka na 

zapytanie - bezpłatnie 
 
SpoRt i RoZRYWkA 
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, 

siatkówka plażowa, water polo, 
animacje, łucznictwo, boccia, 
miniklub, minidisco, plac zabaw dla 
dzieci, miniboisko do piłki nożnej,  
4 boiska do tenisa, aerobik, siłownia

•  Odpłatnie: bilard, sauna, masaże, 
centrum wellness, sporty wodne 
na plaży

 
wyżywiEniE 
•  All Inclusive 24 h: śniadania, obiady 

oraz kolacje. Przekąski serwowane w 
ciągu dnia w wybranych godzinach. 
Napoje bezalkoholowe oraz alkohole 
lokalnej produkcji dostępne przez  
24 h na dobę w wybranych barach. 
Wszystkie restauracje a’la carte 
są dostępne za dodatkową opłatą. 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja. 

MAKsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.magiclife.com

Hotel Magic Life polecamy tym z Państwa, którzy cenią aktywny wypoczynek,  
a szczególnie miłośnikom nurkowania. Położony jest zaledwie kilka minut od 
tętniącego życiem centrum miasta. Wysoki standard usług sprawi, że wakacje będą 
niezapomniane.

Magic Life Sharm el Sheikh imperial *****HOTEL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL
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ALL incLusivE

PRZy pLAży

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

SHARKS BAy / sHARM EL sHEiKH

Luksusowy hotel z pięknym kompleksem basenowym, imponującym ogrodem 
palmowym i dostępem do prywatnej 450-metrowej plaży. Miła atmosfera  
i wykwalifikowana obsługa to gwarancja udanego wypoczynku. Hotel dysponuje 
profesjonalnym centrum SPA. 

BEZPłATNE Wi-Fi

LotNiSko  
SHARM EL SHEIKH  
7 KM

LOKALiZAcjA 
•  Centrum Naama ok. 8 km od hotelu
• Old Market ok. 15 km
• 7 km od lotniska Sharm El Sheikh 
 
pLAżA 
•  Bezpośrednio przy pięknej, 

prywatnej 450-metrowej plaży
•  Rafy koralowe (zalecane obuwie 

ochronne), pomost
•  Niewielka, płytka, piaszczysta 

laguna wydzielona dla dzieci
• Serwis plażowy bezpłatnie
 
opiS
• Recepcja, bankomat
• 4 restauracje, 6 barów
• Sale konferencyjne
• Sklepy z pamiątkami i minimarket
• Basen główny z częścią dla dzieci
• Zjeżdżalnia
• Centrum SPA, salon urody, fryzjer - płatne
• Lekarz (odpłatnie, na telefon)

• Oficjalna kategoria hotelu 5*
 
iNteRNet 
• Internet Wi-fi  bezpłatnie
 
ZAkWAteRoWANie 
pokój Deluxe
• Widok na morze
• Sejf – bezpłatnie
• Klimatyzacja
• Minibar – płatny
• Telewizor, telefon
• Zestaw do parzenia kawy i herbaty
• Balkon, taras lub okno francuskie
• łazienka z suszarką do włosów 
pokój Grand Deluxe
• Widok na basen lub na morze
pokój premium Beach Front
• Widok na morze 
 
SpoRt i RoZRYWkA 
•  Bezpłatnie: fitness,  siłownia, sauna, 

jacuzzi, łaźnia,  kort tenisowy, tenis 

stołowy, bilard, siatkówka plażowa, 
rzutki, water-polo, animacje, 
miniklub, plac zabaw dla dzieci

•  Odpłatnie: oświetlenie kortu, 
rakiety tenisowe, centrum nurkowe, 
sporty wodne, windsurfing

 
wyżywiEniE 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje,  

przekąski oraz lody w wyznaczonych 
godzinach. W skład All Inclusive 
wchodzą napoje, bezalkoholowe oraz 
alkoholowe napoje takie jak wino, 
piwo, koktaile lokalnego pochodzenia 
i dostępne są od godz. 10.00-24.00  
w wybranych barach.  Klienci mogą 
skorzystać raz bezpłatnie z restauracji  
a’la carte przy wcześniejszej rezerwacji.  

MAKsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.rotana.com

WySOKI STANDARD  ● PIĘKNA PLAŻA  ●  CENTRUM SPA

Grand Rotana Resort & spa *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL

Hotel Hotel

ALL incLusivE

PRZy pLAży

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

sHARM EL sHEiKH / NABq BAy

BEZPłATNE Wi-Fi

LotNiSko SHARM EL 
SHEIKH 12 KM

Hotel o pięknej, piaszczystej plaży, którą docenią szczególnie miłośnicy morskich  
i słonecznych kąpieli. Polecany zarówno dla rodzin z dziećmi, jak również dla osób 
lubiących aktywny wypoczynek.

CENTRUM SPA  ●  PIĘKNA PLAŻA  ●  SNURKOWANIE I NURKOWANIE

LOKALiZAcjA 
• 12 km od lotniska 
 
pLAżA 
•  Prywatna, piaszczysta plaża 

bezpośrednio przy hotelu
• Serwis plażowy jest bezpłatny
• Rafa koralowa
 
opiS
• Recepcja, 
• Bankomat
• 3 restauracje
• 3 bary
•  5 basenów, w tym 1 podgrzewany  

i 1 dla dzieci  
• Odpłatna opieka medyczna
• Centrum SPA - płatne
• Sklepy z pamiątkami
• Oficjalna kategoria hotelu 5* 
 
iNteRNet 
• Wi-fi w lobby bezpłatne 

ZAkWAteRoWANie 
pokój Standard  
• Klimatyzacja
• łazienka z wanną lub prysznicem
• Suszarka do włosów
• Zestaw do parzenia kawy i herbaty
• TV, telefon
• Sejf - bezpłatnie
• Balkon lub taras
• Mała lodówka
•  Widok na ogród (gV) lub morze (Sea 

View)
pokój Family 
•  2 pomieszczenia oddzielone 

przesuwanymi drzwiami (sypialnia 
i salon) 
 
SpoRt i RoZRYWkA 

•  Bezpłatnie: tenis ziemny (mały 
kort), tenis stołowy, siatkówka 
plażowa, aerobik, siłownia, 
codzienne animacje, miniklub, 
minidisco

•  Odpłatnie: bilard, sporty wodne, 
centrum nurkowe, centrum SPA, 
tenis ziemny (duży kort), minigolf, 
oświetlenie kortów tenisowych

 
wyżywiEniE 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje oraz przekąski serwowane 
w formie bufetu. W formule All 
Inclusive zawarte są również napoje 
bezalkoholowe, a także napoje 
alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne w godzinach 10.00-24.00 
w wybranych barach.  

MAKsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.barcelo.com

Barceló tiran *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL
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Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 46%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL

Hotel Hotel

PRZy pLAży

ALL incLusivE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

NABq BAy / sHARM EL sHEiKH

Wi-Fi

LotNiSko  
SHARM EL SHEIKH 12 
KM

Niewątpliwym atutem jest piękna hotelowa plaża. Obiekt oferuje mnóstwo atrakcji 
sportowych, a także aquapark dla dzieci i dorosłych. Profesjonalne centrum SPA 
oferuje wiele zabiegów, które pozwolą spędzić relaksujący i niezapomniany urlop.

LOKALiZAcjA 
• Położony w dzielnicy Nabq Bay
• 25 km od centrum Naama Bay
• 12 km od lotniska  
 
pLAżA 
•  ładna plaża w zatoce Nabq, 

bezpośrednio przy hotelu
• Wejście do wody z pomostu
 
opiS
• Recepcja
•  2 restauracje główne oraz 5 restauracji 

a’la carte w tym rybna - odpłatna
•  5 barów oraz namiot beduiński

 z shishą - odpłatnie
•  Duży kompleks basenowy, brodzik
• Aquapark
•  Centrum SPA (sauna, łaźnia, jacuzzi, 

masaże)- odpłatnie 
• Salon piękności - odpłatnie
• Dyskoteka
• Oficjalna kategoria hotelu 5* 

iNteRNet 
• Wi-fi za dodatkową opłatą 
 
ZAkWAteRoWANie 
pokój Standard  
• Klimatyzacja
• łazienka z WC i suszarką do włosów
• Telewizor, telefon
• Sejf - bezpłatnie
• Zestaw do parzenia kawy
• Mała lodówka
• Balkon lub taras
pokój Deluxe 
•  Widok na basen, aquapark lub 

boczny widok na morze
pokój Family  
• Większa powierzchnia 
 
spORT i ROZRywKA 
•  Bezpłatnie: minigolf, szachy, tenis 

stołowy, rzutki, boisko do siatkówki 
plażowej, piłka nożna, koszykówka, 
sala gimnastyczna, aerobik, zajęcia 

w basenie i na plaży oraz program 
animacyjny, plac zabaw, miniklub

•  Odpłatnie: tenis ziemny, centrum 
nurkowe, jazda konna i na wielbłądzie, 
bilard, wypożyczalnia rowerów, sporty 
wodne, rakiety do tenisa

 
wyżywiEniE 
•  All inclusive: wczesne śniadania, 

śniadania, obiady, kolacje,  przekąski 
podawane w określonych godzinach. 
Napoje bezalkoholowe oraz alkohole 
lokalnej produkcji serwowane są  w 
wybranych barach 24h (oprócz wina). 
Z restauracji a’la carte można korzystać 
bezpłatnie (oprócz rybnej-płatnej)  
za wcześniejszą rezerwacją. Napoje 
w restauracjach a’la carte są płatne. 

MAKsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.regencyplazasharm.com

AqUAPARK   ●  OŻyWIONA ATMOSfERA   ●  WELLNESS

Regency plaza Aquapark & spa *****

PRZy pLAży

ALL incLusivE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

BEZPłATNE Wi-Fi

sHARM EL sHEiKH / NABq BAy

LotNiSko SHARM EL 
SHEIKH 5 KM

Kompleks o żywej atmosferze, którego jednym z atutów jest ładny aquapark z sześcioma 
zjeżdżalniami. Hotel  polecany w szczególności dla rodzin z dziećmi, jak również osób 
lubiących aktywnie spędzać czas. Niezapomniany wypoczynek zapewni profesjonalny zespół 
animatorów, a na uwagę zasługuje również nowoczesne centrum odnowy biologicznej.

SNURKOWANIE I NURKOWANIE  ●  AqUAPARK  ●  PIĘKNA PLAŻA

LOKALiZAcjA 
• 5 km od lotniska
• 20 km od Naama Bay 
 
pLAżA 
•  Prywatna plaża bezpośrednio przy hotelu
• Serwis plażowy jest bezpłatny
• Pomost
 
opiS
•  1 restauracja główna i 3 restauracje 

a‘la carte (odpłatnie)
• 4 bary
• 2 baseny, basen dla dzieci
•  3 zjeżdżalnie dla dorosłych i 3 dla dzieci
• Dyskoteka
• Sala konferencyjna
• Opieka medyczna - płatna
• Opiekunka dla dziecka odpłatnie
• Oficjalna kategoria 5*
 
iNteRNet 
• Wi-fi w lobby bezpłatnie

• Kafejka internetowa dodatkowo płatna
 
ZAkWAteRoWANie 
pokój standard Gv
• Widok na ogród
• Balkon lub taras 
• Klimatyzacja
• łazienka 
• Suszarka do włosów
• Telewizor, telefon
• Mini bar (dodatkowo płatny)
• Sejf (bezpłatny)
pokój standard ssv/pv
• Wyposażenie jak w pokoju Standard gV
• Widok: boczny na morze lub basen
 
spORT i ROZRywKA 
•  Bezpłatne: siłownia, siatkówka 

plażowa, aerobik,  boisko do piłki 
nożnej, tenis stołowy, rzutki, mini 
klub, kort tenisowy, program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych

•  Odpłatnie: centrum nurkowe 

i sportów wodnych, SPA, oświetlenie 
kortu tenisa ziemnego, bilard

 
wyżywiEniE 
•  All inclusive: śniadania, późne 

śniadania, obiady, kolacje, kawa, 
herbata, ciastka i przekąski 
w wybranych godzinach. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne są 
w wybranych barach w godzinach 
ich otwarcia między 09.30 a 24.00. 
Restauracje a’la carte rybna 
i orientalna dostępne są odpłatnie; 
Corallo – bezpłatnie. Do wszystkich 
restauracji a’la carte wymagana jest 
wcześniejsza rezerwacja. Napoje 
w butelkach są dodatkowo płatne.  

MAKsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.nubian-village.com 

nubian village *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL
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Hotel Hotel

ALL incLusivE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

BEZPłATNE Wi-Fi

pLAżA OK.1 KM

NABq BAy / sHARM EL sHEiKH

LotNiSko SHARM  
EL SHEIKH 4 KM

Charmillion Club Aquapark & Spa oferuje szeroką gamę gier wodnych i zjeżdżalni w 
rejonie Sharm El Sheikh. Hotel polecamy rodzinom z dziećmi oraz wszystkim, którzy 
preferują aktywny wypoczynek. Wspaniały zespół animatorów nie pozwoli się Państwu 
nudzić.

AqUAPARK  ●  WIELE ATRAKCJI SPORTOWyCH  ●  SNURKOWANIE I NURKOWANIE

LOKALiZAcjA 
• 18 km od Naama Bay
• 4 km od lotniska  
 
pLAżA 
•  Prywatna, hotelowa plaża znajduje 

się ok. 1 km. od hotelu (w hotelu 
Charmillion Sea Life), bezpłatny bus

• Leżaki i parasole są bezpłatne
 
opiS
•  Restauracja główna, restauracja 

przy aquaparku (obiad i kolacja), 
restauracja włoska a’la carte

• 3 bary
• Centrum SPA - płatne
•  Duży kompleks basenowy (większa 

część podgrzewana zimą), 
wydzielona część dla dzieci

• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
iNteRNet 
•  Internet Wi-fi w lobby bezpłatnie,  

w pokojach (płatny)
 
ZAkWAteRoWANie 
pokój Standard (40 m2)
• Klimatyzacja, telewizor, telefon
•  łazienka z prysznicem oraz 

suszarką do włosów
• Sejf (bezpłatny)
• Minibar (płatny)
• Balkon lub taras
• Widok na ogród lub basen 
• Możliwe zakwaterowanie 2 + 1
pokój Family (ok. 62 m2)
• Wyposażenie jak w pokoju Standard
• Sypialnia i salon
pokój Family suite (ok. 68 m2)
• Wyposażenie jak w pokoju Standard
• Dwie oddzielne sypialnie
 
spORT i ROZRywKA 
•  Bezpłatnie: tenis ziemny (oświetlenie 

dodatkowo płatne), aquapark z dużą 
ilością atrakcji dla dzieci i dorosłych, 

siatkówka plażowa, tenis stołowy, 
centrum fitness, siłownia, miniklub, 
animacje dzienne (lekcje tańca, 
stretching, gimnastyka w wodzie), 
wieczorne przedstawienia

• Odpłatnie: centrum nurkowe 
 
wyżywiEniE 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje, 

przekąski, kawę, herbatę, ciasta 
w ciągu dnia w wybranych godzinach. 
Napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 
alkoholowe dostępne są całą dobę 
w wybranych barach. W restauracji 
przy aquaparku można spożyć obiad 
w formie przekąsek lub kolację (przy 
drugiej wymagana jest rezerwacja). 

MAKsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.charmillionresorts.com

charmillion club Aquapark & spa *****

ALL incLusivE

PRZy pLAży

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

BEZPłATNE Wi-Fi

LotNiSko  
SHARM EL SHEIKH  
12 KM

LOKALiZAcjA 
• Hotel jest położony w zatoce Nabq
• 12 km od lotniska
• 20 km od Naama Bay 
 
pLAżA 
•  Bezpośrednio przy ładnej, 

piaszczystej plaży
•  Leżaki i parasole przy basenach i na 

plaży - bezpłatne
 
opiS
• Recepcja
•  Restauracja główna i a’la carte 

włoska- płatna
•  3 baseny (1 podgrzewany w okresie 

zimowym), jedna zjeżdżalnia, 2 brodziki
• Dyskoteka (napoje płatne)
•  Centrum Spa (masaże, sauna, 

łaźnia, jacuzzi) - odpłatnie
• Opieka medyczna- odpłatnie 
•  Wypożyczalnia samochodów - 

odpłatnie

• Amfiteatr
• Oficjalna kategoria hotelu 5* 
 
iNteRNet 
• Wi-fi w lobby bezpłatnie
• Kawiarenka Internetowa - płatna 
 
ZAkWAteRoWANie 
pokój Standard 
•  Klimatyzacja
• łazienka z wanną lub prysznicem
• Suszarka do włosów
• Minibar - płatny
• TV, Telefon
• Sejf - bezpłatnie
• Balkon lub taras
• Boczny widok na morze
pokój Deluxe 
• Pokój o podwyższonym standardzie 
 
spORT i ROZRywKA 
•  Bezpłatnie: siłownia, siatkówka 

plażowa, koszykówka, piłka 

nożna, rzutki, kort tenisowy 
(bezpłatny w ciągu dnia), animacje, 
plac zabaw, miniklub, minidisco, tenis 
stołowy, bocca

•  Odpłatnie: bilard, squash, centrum 
nurkowe i sportów wodnych

 
wyżywiEniE 
•  All Inclusive: wczesne śniadania 

kontynentalne, śniadania, obiady, 
kolacje, przekąski w ciągu dnia, lody 
w określonych godzinach. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe lokalnej 
produkcji dostępne są od 10.00 
do 24.00. Restauracje a’la carte są 
płatne , wymagana  wcześniejsza 
rezerwacja. Nie wszystkie bary objęte 
są All Inclusive. 

MAKsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.aurorahospitality.com

Hotel o bardzo dużych, ładnie urządzonych pokojach i wspaniałym ogrodzie. 
Lokalizacja jest z pewnością jednym  z atutów tego obiektu – przy plaży, a zarazem 
blisko centrum handlowego. Na uwagę zasługuje też miła obsługa, która sprawi,  
że wakacje w tym hotelu będą udane.

DOBRA LOKALIZACJA  ●  WIELE AKTyWNOŚCI SPORTOWyCH  ●  PIĘKNy OgRóD

sHARM EL sHEiKH /  NABq BAy

Aurora oriental Resort *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL
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Hotel

ALL incLusivE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PRZy pLAży

BEZPłATNE Wi-Fi

LotNiSko SHARM EL 
SHEIKH 8 KM

sHARM EL sHEiKH / NABq BAy

Hotel położony jest w samym sercu turystycznej dzielnicy Nabq Bay, na dużym terenie, 
z imponującym kompleksem basenowym i bogatym w atrakcje wodne aquaparkiem. 
Szeroka, piaszczysta plaża oraz piękny palmowy ogród to atuty, które docenią przede 
wszystkim rodziny z dziećmi.

LOKALiZAcjA 
• W centrum Nabq Bay
• 8 km od lotniska
• 22 km od Naama Bay    
 
pLAżA 
•  Szeroka, piaszczysta plaża znajduje 

się bezpośrednio przy hotelu
•  Wejście do morza z podłożem 

koralowym – zalecane obuwie
• Pomost
 
opiS
• 3 restauracje, 7 barów
•  Kompleks basenów z aquaparkiem 

podgrzewanych w zimie (26 
zjeżdżalni), sztuczna rzeka

•  SPA (sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, 
hammam, masaże) - płatne

• fryzjer - płatny
• Opieka medyczna – płatna
• Oficjalna kategoria 4*
 

iNteRNet 
• Bezpłatne Wi-fi w recepcji
• Kącik Internetowy - płatny 
 
ZAkWAteRoWANie 
pokój Standard (37 m2) 
• Klimatyzacja
• łazienka z wanną lub prysznicem i wc
• Suszarka do włosów
• Telewizor, telefon
•  Minibar (bezpłatnie butelka wody 

mineralnej na dzień)
• Sejf - bezpłatny
pokój Family (ok 60-70 m2) 
• Dwa pomieszczenia
 
spORT i ROZRywKA 
•  Bezpłatne: siłownia, siatkówka 

plażowa, małe boisko do piłki 
nożnej, bule, tenis stołowy, rzutki, 
miniklub, plac zabaw w wodzie, 
program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych

•  Odpłatnie: centrum nurkowe 
i sportów wodnych, bilard, centrum 
SPA

 
wyżywiEniE 
•  All inclusive: śniadania, późne 

śniadania kontynentalne, obiady, 
kolacje, kawa, herbata, ciastka 
i przekąski w wybranych godzinach. 
Napoje bezalkoholowe oraz 
alkoholowe lokalnej produkcji 
dostępne są w wybranych barach 
w godzinach ich otwarcia między 
10.00 a 24.00. Restauracje a’la carte 
dostępne są odpłatnie (wymagana 
rezerwacja). 

MAKsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.seabeachaquaparksharm.com

wyłącZnOść sun & Fun HOLiDAys  ●  DUŻy AqUAPARK  ●  WIELE AKTyWNOŚCI SPORTOWyCH

sea Beach Resort & Aquapark ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 15 lat 
2. dziecko do 7 lat

zniżki do 46%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL



154

informacJe + ceny + rozszerzona fotogaleria i video  ―  na www.sunfun.pl 

155

najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.pl

Hotel

BEZPłATNE Wi-Fi

PRZy pLAży

ALL incLusivE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

sHARM EL sHEiKH / DAHAB

LotNiSko SHARM  
EL SHEIKH 85 KM

Hotel położony jest w bardzo spokojnej okolicy w miejscowości wypoczynkowej Dahab. 
Obszar ten jest jednym z najbardziej popularnych miejsc do nurkowania i snorkelingu. 
Hotel jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania pobliskiego punktu nurkowego 
Blue Hole, który oddalony jest o około 13 km.

SNURKOWANIE I NURKOWANIE  ●  RAfA KORALOWA  ●  ZJEŻDŻALNIE

LOKALiZAcjA 
• 85 km od miasta Sharm El Sheikh
•  1 godzina jazdy od hotelu do 

lotniska w Sharm El Sheikh (około 
70 km)

• 10 min jazdy od miasta Dahab
•  Bezpłatny bus kursuje 3 razy 

dziennie do miasta Dahab
 
pLAżA 
• Prywatna piaszczysta plaża
• Pomost 
• Rafa koralowa
• Bezpłatny serwis plażowy
 
opiS
• 2 restauracje
•  4 bary, kafejka z shishą (2 bary w 

All Incl)
• Dyskoteka
•  3 duże baseny, 2 brodziki, basen dla 

nurków
• 3 zjeżdżalnie

•  Salon piękności z sauną, łaźnią, 
jacuzzi zabiegami i masażami- 
odpłatnie

• Oficjalna kategoria hotelu 4*
 
iNteRNet 
•  Bezpłatny Wi-fi jest dostępny w 

lobby w określonych godzinach
•  Kawiarenka internetowa 

dodatkowo płatna
 
ZAkWAteRoWANie 
pokój standard (45 m2)
• Klimatyzacja
•  łazienka z wanną i suszarką do 

włosów
• TV-SAT
• Telefon
• Sejf bezpłatny
• Mała lodówka
• Balkon lub taras
• Widok na ogród
 

SpoRt i RoZRYWkA 
•  Bezpłatnie: siatkówka plażowa, małe 

boisko do piłki nożnej, szachy, rzutki, 
sprzęt do ćwiczeń, miniklub (od lat 4 do 
12), mini disco, plac zabaw dla dzieci, 
program animacyjny i pokazy wieczorne

•  Odpłatnie: centrum nurkowania, 
salon piękności z sauną, łaźnią, jacuzzi 
zabiegami i masażami

 
wyżywiEniE 
•  All Inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, przekąski, 
kawa, herbata, lody dla dzieci. 
Potrawy z karty są dodatkowo 
płatne. Napoje bezalkoholowe oraz 
lokalne alkohole podawane są od 
10:00 do 23:00 w wybranych barach.  

MAKsyMALnE OBłOżEniE

/ /

www.happylifehotel.com

Happy Life village ****

Wycieczki
fakultatywne

PODRóŻUJ I ODKRyWAJ

sHARM EL sHEiKH

 kAiR
Największe miasto Afryki, stolica Egiptu. Na wyciecz-
kę wyruszamy nocą (po drodze jeden krótki przy-
stanek). Śniadanie otrzymamy w formie prowiantu.   
Na miejscu zobaczymy Sfinksa, a także zwiedzimy 
jeden z siedmiu cudów świata – piramidy. Będziemy 
mieli okazję zobaczyć wydobyte z grobowców skar-
by faraonów oraz inne egipskie bogactwa zgroma-
dzone w Muzeum Kairskim. Dodatkową atrakcją jest 
rejs łódką po świętej rzece Nilu i wizyta w wytwórni 
papirusów. Powrót do hotelu w godzinach nocnych. 
Prosimy zabrać paszporty, pieniądze, napoje, wygod-
ne buty, ciepłe ubrania i okulary przeciwsłoneczne. 
W tym przypadku wiza jest niezbędna. Istnieje moż-
liwość wykupienia tej wycieczki samolotem zamiast 
autobusem.

 petRA
Wycieczka rozpoczyna się nocą (śniadanie w for-
mie prowiantu) – udajemy się do przystani w Tabie, 
skąd promem dostaniemy się do Akaby w Jordanii.
Następnie jedziemy do Petry, gdzie czeka nas ok. 
2-kilometrowy spacer przez 1200-metrowy i wy-
soki na 80 m kanion El-Sikh oraz Aleję fasadową 
do unikatowego miasta wykutego w skałach przez 
Nabatejczyków 2200 lat temu. Zobaczymy skarbiec, 
królewskie grobowce, teatr rzymski, pałac oraz inne 

wspaniałe budowle i zabytki. Po zwiedzaniu czeka 
nas obiad (napoje dodatkowo płatne), a potem czas 
wolny w  Akabie, gdzie można dokonać zakupów. 
Powrót w godzinach nocnych. Prosimy zabrać pasz-
porty (wiza Synai Only wystarczy), pieniądze, ciepłe 
ubrania i wygodne buty, a także napoje.

 jEROZOLiMA i MORZE MARTwE
Zapraszamy Państwa do miasta trzech religii, o nie-
powtarzalnej atmosferze. Wspaniała panorama 
Starego Miasta z góry Oliwnej, przejście pod Ścianę 
Płaczu, spacer po dzielnicy arabskiej i Via Doloro-
sa, Bazylika grobu Pańskiego z górą golgota, a na-
stępnie kąpiel w Morzu Martwym i zakupy wyjątko-
wych kosmetyków wyrabianych z cennych zasobów  
Morza Martwego. Prosimy zabrać ubrania zasłania-
jące ramiona i kolana (ścisła kontrola w miejscach 
kultu), a zimą także ciepłe ubrania – w Jerozolimie 
zdarzają się opady śniegu. Stroje kąpielowe i ręczniki, 
wygodne buty, pieniądze i paszporty. Turyści z pie-
czątkami z Syrii czy Libanu mogą nie zostać wpusz-
czeni na teren Izraela.

 

 KLAsZTOR św. KATARZyny
Zwiedzanie najstarszego, nieprzerwanie działające-
go od 1600 lat klasztoru, w którym do obejrzenia są 
Bazylika Justyniana z VI w., studnia Mojżesza i Krzew 
gorejący, bogaty zbiór ikon oraz słynna mozaika 

bizantyjska. Po południu odpoczynek w miejscowo-
ści Dahab (obiad w cenie, napoje dodatkowo płatne).

 sun & Fun DAy
Całodzienna, relaksująca wycieczka dla wszyst-
kich. Przejażdżka quadami po pustyni, połączona 
z przerwą na herbatkę u Beduinów oraz przejażdż-
ką na wielbłądach. Po obiedzie serwowanym na pu-
styni przejazd na plażę, skąd popłyniemy łodzią ze 
szklanym dnem, postój na snurkowanie z maską, 
popływać możemy również na bananie lub rowerze 
wodnym. Po prostu słoneczny, zabawny dzień dla 
każdego - prosimy zabrać ze sobą okulary przeciw-
słoneczne, wygodne obuwie, stroje kąpielowe i ręcz-
niki plażowe! Sprzęt ABC jest dodatkowo płatny.

 

 ROyAL yAcHT
Ekskluzywna wycieczka!  Wyjazd w godzinach po-
rannych. Rejs łodzią z obniżonym kadłubem gdzie 
będą Państwo mogli podziwiać przepiękną rafę ko-
ralową, następnie przejażdżka na bananie. Podczas 
pierwszego postoju będzie czas na snurkowanie (ma-
ska, rurka i płetwy w cenie), następny postój  - nur-
kowanie INTRO z instruktorem. Na jachcie są fotele 
do masażu, gdzie można się zrelaksowac. Soki owo-
cowe, obiad z owocami morza oraz BBq i napoje są 
w cenie wycieczki.

Opisy wycieczek mają jedynie cel informacyjny i nie są 
wiążące. Aby uzyskać więcej informacji na temat pro-
gramu naszych wycieczek, zachęcamy do skorzystania 
ze strony internetowej www.sunfun.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FiRsT cALL



157156

najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinformacje + ceny + rozszerzona fotogaleria i video  ―  na www.sunfun.pl 

EgIpt Marsa 
Alam

Morze Czerwone

Marsa Alam

El Quseir

Safaga

Abu Dabbab

port ghalibMarsa Alam

Elphinstone Reef

Sataya – Dolphin Reef

Abu galawa

Shaab Samadai

Zabargad

Rocky Island
50 km

Marsa Alam to kameralny ośrodek dla tych, którzy 
nie mają ochoty na przepełnione hotele, plaże i za-
tłoczone miejsca. Marsa Alam to miejsce, które łączy  
dziką faunę i florę Morza Czerwonego z historią, która  
sięga głęboko w przeszłość. Zapraszamy do świata 
podwodnych przygód, raju dla nurków, a także do 
relaksu na plaży pokrytej lśniącym piaskiem lub po 
prostu do cieszenia się spokojną, słoneczną atmosfe-
rą. Są tu piękne, naturalne krajobrazy, urokliwe brze-
gi zatok z lazurowym morzem i hotele niczym pałace 
z opowieści z tysiąca i jednej nocy. Ze względu na swój 
niepowtarzalny urok i stabilną pogodę, Marsa Alam 
stanowi świetne miejsce do wypoczynku przez cały 
rok. Miejsce to oferuje nie tylko piękny podwodny 
świat, warunki do nurkowania i inne sporty wodne  
(m.in. windsurfing, narty wodne, parasailing), ale 
także ciekawe wycieczki. Dlatego Marsa Alam stop-
niowo stawało się wielkim hitem, a teraz jest niemal 
najpopularniejszym kurortem w Egipcie. Znajduje 
się w południowo-wschodniej części kraju, około  
210 kilometrów na południe od najważniejszego 
egipskiego kurortu - Hurghady. Do rozwoju tury-
styki przyczyniła się tu również budowa lokalnego 
lotniska międzynarodowego, które zostało otwarte 
w 2001 roku. Powstaje w tym regionie coraz więcej 
hoteli, które oferują wciąż wyższy poziom luksusu.

Plaże
W rejonie Marsa Alam plaże są piaszczyste lub piasz-
czysto-żwirowe. Wejście do morza najczęściej wy-
chodzi bezpośrednio na rafy i kamieniste podłoże 

skalne, więc zalecamy specjalne buty 
do wody. Większość hoteli posiada  
pomosty, z których można wejść  
do wody po schodkach lub drabince. 
W tym rejonie dosyć częstym zjawi-
skiem są duże fale, spowodowane sil-
nym wiatrem, więc większość hoteli 
jest wyposażona w falochrony. Mar-
sa Alam było niegdyś małą wioską 
rybacką, w której mieszkańcy ho-
dowali kozy i owce, ale także wydo-
bywali złoto i kamienie szlachetne. 
Jego znaczenie wzrosło tuż po wybu-
dowaniu międzynarodowego portu 
lotniczego. Wtedy zaczęto budować luksusowe ku-
rorty, które stopniowo otworzyły bramy dla klien-
tów poszukujących nieznanych dotąd terenów nad 
Morzem Czerwonym. Marsa Alam położone jest po-
między Morzem Czerwonym i drogą, która prowadzi 
do wybrzeża Edfu. Ta trasa była ważnym szlakiem 
handlowym między doliną Nilu i wybrzeżem Morza 
Czerwonego. Z drogą związanych jest sporo histo-
rycznych ciekawostek - starożytni Egipcjanie uży-
wali jej w celu dotarcia do miejsc wydobycia złota 
i szmaragdów (symbol siły i wieczności). Istnieją dwa 
główne miejsca związane z wydobyciem złota: Wadi 
Barmiya i Wadi Miya. Na skałach znajdują się tam 
liczne starożytne malowidła, które przedstawiają np. 
sceny z polowań, bydło, żyrafy. Niestety, droga ta jest 
obecnie zamknięta dla turystów. Cały ten obszar jest 
jednak doskonałą bazą wypadową do odkrywania 
Górnego Egiptu - miejsca bogów, pięknych okolic 
w dorzeczu Nilu i niesamowitych zabytków, które 
stoją w pięknej scenerii świętej rzeki. Dzięki wspa-
niałym zabytkom, takim jak świątynia Karnak, Ko-
losy Memnona i Dolina Królów, Luksor jest uważany 
za pierwszorzędny skansen. 

el Quseir
Miasteczko o spokojnej atmosferze, pełne lokal-
nych kawiarni, które znajdują się bezpośrednio przy 
plaży, gdzie można obejrzeć zachód słońca, czując 
zapach lokalnej kawy i herbaty miętowej. Wcześniej 
był to ważny port, z którego muzułmańskie piel-
grzymki wypływały do świętego miasta - Mekki. 
Cały obszar charakteryzuje się podwodnymi ściana-
mi skalnymi oraz ciekawą fauną, obfitującą w pięk-
ne i barwne koralowce. Do najbardziej znanych raf 
w tym miejscu należą Elphinstone, Abu Dabbab oraz 
Erg Monika.

Marsa alaM
Ścisłe centrum miasteczka jest bardzo małe; kilka 
małych supermarketów, kawiarni, stacja benzynowa 
i dworzec autobusowy. Marsa Alam należy jednak do 
najszybciej rozwijających się ośrodków w Egipcie i to 
tylko kwestia czasu, by stało się poważnym konku-
rentem Hurghady.

Port Ghalib
Sztucznie stworzone miasteczko z portem dla ło-
dzi przewożących nurków i dla statków wycieczko-
wych. Lokalne centrum handlowe posiada kawiarnie 
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 handlowe, sportowe, kulturalne i pola 
golfowe. Miasto Port Ghalib jest idealnym miejscem 
dla tych, którzy już znają Egipt, ale chcą doświad-
czyć czegoś innego niż w ruchliwej Hurghadzie lub 
Sharm el Sheikh.

nurkowanie
Dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu strefy rów-
nikowej region ten zalicza się do miejsc, które są 
uwielbiane ze względu na tropikalny klimat oraz 
 bogatą faunę i florę. Niezrównaną zaletą tego ma-
lowniczego miejsca są rafy koralowe, czyste morze 
i tajemnicze wraki, które można oglądać podczas 
podwodnych wypraw. Jest to wciąż ekscytujący, 
nowy obszar do nurkowania.

 najbardziej Malownicze Miejsca: 
 elphinstone reef – leży 12 km od Abu Dabbab. 
Średnia głębokość wynosi około 20 m, można tu 
dotrzeć łodzią i snurkować. W najgłębszym miejscu, 
według miejscowej legendy, znajduje się sarkofag 
nieznanego faraona. 

Marsa alam
oPIS DESTyNACJI

 brothers island – jedno z najpiękniejszych miejsc 
do nurkowania. odpowiedni dla zaawansowanych 
i doświadczonych nurków, gdyż, zwłaszcza w sezo-
nie letnim, jest tu dużo ryb i drapieżników. 
abu dabbab – około 30 km na północ, na skraju 
obszaru hoteli Marsa Alam. Rafy koralowe mają tu 
charakterystyczny kształt podkowy i słyną z rzad-
kich dużych żółwi i diugoni.
daedelus reef – około 96 km od Marsa Alam. Śred-
nia głębokość wynosi około 25 m i jest oznaczona 
przez latarnię morską dla statków. Miejsce to jest 
znane dzięki wielu rzadkim gatunkom ukwiałów.
sataya – dolphin reef – średnia głębokość około 
18 m, to miejsce popularne dzięki delfinom.
abu Galawa – wraki statków stały się tu domem  
dla lokalnej fauny i flory.
zabargad – wyspa otoczona przez koralowce i kilka 
wraków. Mówi się również, że wykorzystywana przez 
starożytnych Egipcjan do przechowywania skarbów.
shaab samadai – laguny utworzone przez rafy ko-
ralowe. 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. nurkowanie 
rozpoznawcze i lekcje dla początkujących, a nawet 
lekcje dla zaawansowanych nurków z możliwo-
ścią otrzymania certyfikatów. Kluby wypożyczają 
również sprzęt za opłatą. W Egipcie pozwala się  
na maksymalną możliwą głębokość nurkowania  
rekreacyjnego do 30 m. W celu zachowania bogac-
twa koralowców zabronione jest dotykanie skar-
bów podwodnego świata. Zabronione jest rów-
nież zabieranie ze sobą noży wodnych i harpunów.  
Na osoby, które nie przestrzegają zakazu, czekają 
wysokie kary pieniężne.

więcej hoteli
na

www.sunfun.pl

oPIS DESTyNACJI / Marsa alaMMarsa alaM / oPIS DESTyNACJI
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Hotel

BEZPłATNE wi-Fi

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ultra 
all inclusive

lotnisko MARSA 
ALAM 7 KM

Plaża 300 M

Marsa alaM / PoRT GHALIB

lokalizacja 
• 7 km od lotniska w Marsa Alam
• W  samym sercu Portu Ghalib 
 
Plaża 
• Prywatna, 150 m długości
• 300 m od hotelu
•  Na plaży znajduje się bar  

z przekąskami i napojami
• Leżaki i parasole są bezpłatne
 
oPis
•  3 restauracje, w tym 2 a‘la carte- raz 

na pobyt bezpłatnie (pobyt min. 7 dni), 
kilka barów

• Shisha corner – płatne dodatkowo
•  4 baseny (3 podgrzewane zimą), 

brodzik (podgrzewany zimą)
•  Aquapark (4 zjeżdżalnie) i mini 

Aquapark dla dzieci
•  Centrum SPA – odpłatnie
• Amfiteatr
• Dyskoteka

• 16 sal konferencyjnych
• Kantor, lekarz 24 h – odpłatnie
• oficjalna kategoria 5* 
 
internet 
•  Wi-Fi we wszystkich miejscach 

publicznych i w pokojach bezpłatnie 
 
zakwaterowanie 
Pokój standard suite (35 m2 )
• Widok na ogród, basen lub morze
• łazienka z suszarką do włosów i WC
• Klimatyzacja, telefon, TV-SAT
• Sejf - bezpłatny
• Minibar – woda uzupełniana bezpłatnie
• Serwis do parzenia kawy i herbaty
Pokój Family suite 
•  2 sypialnie, część dzienna 

oddzielona schodami
• Widok na basen
Pokój junior suite 
•  2 pomieszczenia (pokój dzienny, sypialnia)
• Widok na ogród i miasto 

sPort i rozrYwka 
•  Bezpłatnie: kort tenisowy (oświetlenie 

odpłatnie), tenis stołowy, boccia, rzutki, 
siłownia, animacje, wieczorne show, 
muzyka na żywo, siatkówka plażowa, 
aqua aerobik, water polo

•  odpłatnie: kręgle, bilard, szkoła 
nurkowa, sporty wodne na plaży

 
wYżYwienie 
•  Ultra All Inclusive: śniadania, 

późne śniadania, lunch, kolacje, 
nocne przekąski. Kawa, herbata, 
słodkości, lody, różnego rodzaju 
przekąski w ciągu dnia . Napoje 
bezalkoholowe oraz alkohole lokalnej 
produkcji dostępne bezpłatnie między 
10:00-24.00 w wybranych barach.  

MaksYMalne obłożenie

/ / /

www.sunrise-resorts.com

Duży obiekt stworzony z myślą o rodzinach z dziećmi ze względu na wiele atrakcji. Hotel ma 
też świetną lokalizację w centrum miasta i dlatego polecany jest również osobom młodym 
lubiącym życie nocne. Dzięki eleganckim wnętrzom, profesjonalnej obsłudze i wyśmienitej 
kuchni nawet najbardziej wymagający Klienci spędzą tu niezapomniane wakacje.

wYłączność sun & Fun holidaYs  ●  AqUAPARK  ●  DoSKoNAłE PołożENIE

sunrise Marina resort Port Ghalib *****
SPRAWDZoNA JAKoŚć

Polskie aniMacje

oranGe FaMilY club
Animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

First call
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lotnisko MARSA 
ALAM 4 KM

BEZPłATNE wi-Fi

PRZy PlażY

all inclusive

lokalizacja 
• Położony w Madinat Coraya
• ok. 4 km od lotniska w Marsa Alam 
 
Plaża 
•  Piaszczysta, bezpośrednio przy hotelu
• Leżaki i parasole bezpłatne
• Rafa koralowa
 
oPis
•  Restauracja główna oraz 2 restauracje 

a’la carte w kompleksie hotelowym 
Coraya- dodatkowo płatne 
(wcześniejsza rezerwacja)

•  3 bary, kafejka z shishą- odpłatnie
•  Aquapark (13 zjeżdżalni dla dzieci 

i dorosłych) 
•  3 baseny (2 z nich są podgrzewane 

zimą), brodzik
• Amfiteatr
• Salon piękności , fryzjer- odpłatnie
•  Lekarz i apteka- odpłatnie
• oficjalna kategoria 4* 

internet 
•  Wi-Fi limitowane – pierwsze 150 mb 

na pokój na pobyt jest bezpłatne
 
zakwaterowanie 
Pokój superior (34 m2) 
• Klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem i suszarką do 

włosów
•  TV SAT 
• Sejf- bezpłatnie
•  Minibar- uzupełniany w butelkę 

wody codziennie (raz na pobyt 
napoje bezalkoholowe bezpłatnie, 
reszta odpłatnie)

• Balkon lub taras
•  przy zakwaterowaniu rodziny 2+2 lub 

3+1 Klienci otrzymają pokój Family
Pokój Family (41 m2) 
•  Dwa pomieszczenia nieoddzielone 

drzwiami, dostawka dla osoby 
dorosłej max. 180 cm wzrostu

sPort i rozrYwka 
•  Bezpłatnie: korty tenisowe, 

siatkówka plażowa, siłownia, boccia, 
łucznictwo, ścieżka do biegania, 
tenis stołowy, bilard, dzienny oraz 
wieczorny program rozrywkowy, 
miniklub (4-12 lat) oraz plac zabaw

•  odpłatnie: oświetlenie kortu 
tenisowego, masaże

 
wYżYwienie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu; przekąski, 
ciasto i lody w wybranych godzinach. 
Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne w godz. 
10:00 – 24:00 w wybranych barach. 
Importowane alkohole są płatne. 

MaksYMalne obłożenie

/ /

www.jaz.travel

Hotel położony na terenie olbrzymiego kompleksu. Polecamy przede wszystkim 
miłośnikom aktywnego spędzania wolnego czasu. Przyjazna i profesjonalna obsługa 
chętnie pomoże i odpowie na Państwa zapotrzebowania.

Hotel

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

wYłączność sun & Fun holidaYs  ●  WAKACyJNA ATMoSFERA  ●  SNURKoWANIE I NURKoWANIE

jaz solaya *****

Marsa alaM / MADINAT CoRAyA

SPRAWDZoNA JAKoŚć

Polskie aniMacje

oranGe FaMilY club
Animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

First call
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Hotel

pRZy PlażY

all inclusive

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

BEZPłATNE wi-Fi

lotnisko MARSA 
ALAM 95 KM

lokalizacja 
• ok. 95 km od lotniska w Marsa Alam
• ok. 24 km od centrum Marsa Alam 
 
Plaża 
• Bezpośrednio przy hotelu
•  Szeroka, piaszczysta o długości 600 m
•  Wejście do morza żwirowe lub 

z podłożem koralowym – zalecane 
obuwie

• pomost
• Serwis plażowy bezpłatnie
 
oPis
• Recepcja
•  Restauracja główna, restauracja a‘la 

carte na plaży (dodatkowo płatna) - 
serwująca owoce morza

•  Kilka barów, w tym bar na plaży, bar 
przy basenie, Lobby bar

•  3 baseny (1 podgrzewany zimą), 
brodzik

• Dyskoteka- wstęp bezpłatny

• Sala konferencyjna- płatna
•  opieka lekarska (odpłatnie)
•  oficjalna kategoria: w trakcie 

kategoryzacji
 
internet 
•  Internet dostępny na terenie hotelu 

oraz w pokojach bezpłatnie 
 
zakwaterowanie 
Pokój standard 
•  łazienka z suszarką do włosów, WC
• Klimatyzacja
• Telefon, TV Sat
• Sejf bezpłatnie
• Minibar odpłatnie
•  Bezprzewodowy dostęp do 

internetu Wi-Fi
• Balkon lub taras
Pokój Family 
• Pokoje łączone drzwiami
•  Wyposażenie jak w pokoju 

standardowym

sPort i rozrYwka 
•  Bezpłatne: codzienne animacje, 

wieczorne show, siłownia, siatkówka 
plażowa, rzutki, tenis stołowy

•  odpłatnie: salon piekności, masaże, 
łaźnia parowa, centrum nurkowe, 
pokój gier, bilard, jazda konna, jazda 
na wielbłądach, quady

 
wYżYwienie 
•  All Inclusive: śniadania (07:00-

10:00), obiady (13:00-15:00), 
kolacje (19:30-22:00) w formie 
bufetu, przekąski dostępne 
w wyznaczonych godzinach. Lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
dostępne są w godzinach 10:00-
24:00 w wybranych barach. 

MaksYMalne obłożenie

/ / /

www.fantaziamarsaalam.com

Hotel stanowi doskonałą propozycję zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i miłośników 
nurkowania. Dzięki położeniu przy pięknej plaży, zwolennicy kąpieli słonecznych będą 
bardzo zadowoleni z tego obiektu. Przyjazna atmosfera oraz smaczne jedzenie sprawią, 
że Klienci spędzą tu niezapomniane wakacje.

wYłączność sun & Fun holidaYs  ●  WELLNESS  ●  SNURKoWANIE I NURKoWANIE

Fantazia resort *****

Marsa alaM / MARSA ALAM

toP wakacje na PlażY
Piękny ogród, czyste morze i 

zachwycający podwodny świat 
 to atuty tego hotelu.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

First call
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HoTEL

MARSA ALAM / Marsa alaM

lokalizacja 
• W zatoce Abu Dabab
• 34 km od centrum Marsa Alam
• 30 km od lotniska    
 
Plaża 
•  Piaszczysta, szeroka, 50 m od 

hotelu
•  Hotel oddzielony jest od plaży 

niewielką promenadą
 
oPis
•  1 restauracja główna, 7 barów
•  4 baseny zewnętrzne  

(1 podgrzewany w zimie)
• Miniklub, mini disco
•  Bufet dla dzieci w restauracji, 

krzesełka w restauracji, łóżeczka 
dla niemowląt

• Pralnia- odpłatnie
• Wypożyczalnia samochodów- odpłatnie 
• opieka medyczna- odpłatnie
• oficjalna kategoria 5*

internet 
•  Kawiarenka internetowa oraz 

dostęp do Wi-Fi są dodatkowo 
płatne

zakwaterowanie 
Pokój standard (37 m2)
• łazienka z prysznicem lub wanną, WC
•  Klimatyzacja
• Telefon, TV Sat
• Minibar - odpłatnie
• Sejf - bezpłatnie
• Zestaw do parzenia kawy i herbaty
• Balkon lub taras
Pokój Family 
• Dwa łączone pokoje standard
Pokój deluxe (43 m2) 
•  Dodatkowo szlafrok, kapcie 

kąpielowe oraz  sofa
•  Wyposażenie jak w pokoju 

standardowym

 

sPort i rozrYwka 
•  Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

tenis stołowy, rzutki, siłownia oraz 
program animacyjny

• odpłatnie: centrum nurkowe
 
wYżYwienie 
•  All inclusive - śniadania, obiady, 

kolacje, przekąski i lody w wybranych 
godzinach. Napoje bezalkoholowe 
oraz alkoholowe lokalnej produkcji 
w godz. 09.00-24.00 w wybranych 
barach. El Souk Cafe, Noba Bar 
i Breeze Bar (serwowane dania 
kuchni włoskiej, międzynarodowej 
lub dania orientalne) dostępne są 
bezpłatnie w porze kolacji raz na 
pobyt. 

MaksYMalne obłożenie

/ /

www.hilton.com

Hotel z piękną, chronioną rafą koralową, idealny dla miłośników nurkowania. Polecamy 
w szczególności wymagającym Klientom, ceniącym sobie wysoką jakość oferowaną 
przez renomowaną sieć Hilton.

WySoKI STANDARD  ●  RAFA KoRALoWA  ●  PySZNA KUCHNIA

hilton nubian resort *****Hotel

all inclusive

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

lotnisko MARSA 
ALAM 30 KM

wi-Fi

Plaża 50 M

Marsa alaM / MARSA ALAM

HoTEL

wYłączność sun & Fun holidaYs  ●  WAKACyJNA ATMoSFERA  ●  PIęKNE RAFy KoRALoWE

lokalizacja 
• 20 km na południe od Marsa Alam
• 80 km do lotniska w Marsa Alam  
 
Plaża 
•  Piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• Rafa koralowa
•  Leżaki, parasole oraz ręczniki bezpłatnie
 
oPis
•  Kompleks 3 siostrzanych hoteli 

(Garden Dream Lagoon Beach Resort, 
Emerald Lagoon, Blue Lagoon)

• Restauracja główna, 3 bary
•  Restauracja a‘la carte rybna płatna 

dodatkowo
•  5 basenów, w tym 2 podgrzewane  

w sezonie zimowym
• Basen dla dzieci
• Plac zabaw, minidisco, miniclub
• Lekarz, apteka- odpłatnie 
• Fryzjer- odpłatnie 

• oficjalna kategoria 4* 
internet 
•  Dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu 

jest dodatkowo płatny
 
zakwaterowanie 
Pokój standard 
• Klimatyzacja indywidualna
• łazienka z prysznicem, WC
• Suszarka do włosów
• Sejf - bezpłatnie
• TV SAT, telefon
• Minibar odpłatnie
• Balkon 
 
sPort i rozrYwka 
•  Bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

rzutki, piłka plażowa, boccia, 
tenis stołowy, siłownia, aerobik, 
koszykówka

•  odpłatnie: sporty wodne , centrum 
nurkowe, lekcje nurkowania, 
masaże, salon piekności, łaźnia, 

sauna, jacuzzi, pokój gier, bilard, 
minigolf

wYżYwienie 
•  All Inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad oraz kolacje.  W ciągu 
dnia w określonych barach oraz 
godzinach 12:00-18:00 dostępne 
są przękąski.  Napoje alkoholowe 
importowane podlegają dodatkowej 
opłacie. Lody dostępne są bezpłatnie. 
Dla dzieci specjalne menu. Napoje 
bezalkoholowe oraz wybrane alkohole 
lokalnej produkcji podawane są 
w wybranych barach, w godzinach 
ich otwarcia, między 9:00 a 24:00. 
po godzinie 24 wszystkie napoje 
alkoholowe oraz bezalkoholowe są 
dodatkowo płatne.  

MaksYMalne obłożenie

/ /

Oferta hotelu jest niezwykle bogata. Idealny hotel dla rodzin z dziećmi oraz dla osób 
lubiących aktywnie spędzać czas. O Państwa pobyt zadba profesjonalny zespół 
animatorów. Piękna, piaszczysta plaża oraz bogata infrastruktura hotelu sprawią,   
iż hotel będzie idealną propozycją dla Państwa wypoczynku. 

all inclusive

pRZy PlażY

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

lotnisko MARSA 
ALAM 80 KM

wi-Fi

Garden dream lagoon beach resort *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

First call

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

First call
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NAJKRóTSZA DRoGA Do TWoJEGo WyPoCZyNKU  ―  801 080 039 lub www.sunfun.pl

HoTEL

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

lotnisko MARSA 
ALAM 40 KM

wi-Fi

pRZy PlażY

all inclusive

lokalizacja 
•  20 km od miejscowości El quseir
• Lotnisko w Marsa Alam 40 km 
 
Plaża 
•  Piaszczysta plaża przy hotelu
• Leżaki i parasole bezpłatne
• Rafa koralowa
 
oPis
• Recepcja, sejf
•  3 restauracje: główna, a‘la carte 

urządzona w stylu egipskim, oraz El 
Fayrouz Beach Grill, 3 bary

•  3 baseny (podgrzewane w sezonie 
zimowym) , brodzik, zjeżdżalnie

•  Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe 
przy basenach bezpłatne

• Dyskoteka
• Shisha- odpłatnie
• Salon urody- odpłatnie
• opieka medyczna- odpłatnie
• oficjalna kategoria 4* 

internet 
•  Kawiarenka internetowa oraz Wi-Fi 

w lobby odpłatnie
 
zakwaterowanie 
Pokój standard (ok. 25 m2)
•  Bungalow z klimatyzacją, łazienka 

z prysznicem i suszarką
• Mała lodówka, TV Sat
• Balkon lub taras
Pokój superior (ok. 30-33 m2)
• Zlokalizowany w budynku głównym
• Sejf bezpłatny
Pokój Family (ok. 43 m2)
• Dwie sypialnie
• Sejf bezpłatny
Pokój deluxe
•  Bliżej plaży, w bungalowach  

z widokiem na morze
•  Podwyższony standard, pokoje po 

remoncie
• Sejf bezpłatny 
 

sPort i rozrYwka 
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, 

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

•  odpłatnie: centrum nurkowe, 
bilard, tenis ziemny

 
wYżYwienie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady 

oraz kolacje i przekąski. Napoje 
bezalkoholowe oraz wybrane 
alkohole lokalnej produkcji podawane 
są w wybranych barach, w godzinach 
ich otwarcia, między 10:00 a 24:00. 
Napoje importowane, espresso, 
świeżo wyciskane soki oraz lody są 
dodatkowo płatne. 

MaksYMalne obłożenie

/ /

www.utopiabeachclub.com

Hotel Utopia Beach Club stanowi doskonałą propozycję zarówno dla rodzin z dziećmi, 
jak i miłośników nurkowania. Położenie przy pięknej plaży sprawi, że i miłośnicy kąpieli 
słonecznych będą zadowoleni z tego obiektu. Dodatkowym atutem jest bardzo dobry 
standard obsługi oraz smaczne jedzienie.

wYłączność sun & Fun holidaYs  ●  PIęKNA PLAżA  ●  RAFA KoRALoWA

utopia beach club ****Hotel

pRZy PlażY

all inclusive

EL qUSEIR / Marsa alaM

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

Marsa alaM / EL qUSEIR

BEZPłATNE wi-Fi

lotnisko MARSA 
ALAM 35 KM

lokalizacja 
• 35 km od lotniska
•  ok. 30 km od El quiser
 
Plaża 
•  Prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
• Serwis plażowy jest bezpłatny
• Rafa koralowa, pomost
 
oPis
• Recepcja
•  Restauracja główna, 2 restauracje 

a‘la carte - raz na pobyt bezpłatnie 
(pobyt min. 7 dni), 3 bary

•  Kilka basenów, w tym jeden 
podgrzewany, brodzik  

• Zjeżdżalnia
•  opieka medyczna- odpłatnie
• Centrum SPA- odpłatnie
•  Dyskoteka, amfiteatr
• oficjalna kategoria 5*
 

internet 
•  Dostęp do internetu Wi-Fi w lobby 

jest bezpłatny
 
zakwaterowanie 
Pokój standard  
• Klimatyzacja
• łazienka z wanną lub prysznicem
• Suszarka do włosów
• TV, Telefon
•  Minibar (płatny oprócz butelki wody 

uzupełnianej codziennie)
• Sejf- bezpłatny
• Balkon lub taras
Pokój Family 
• Większa powierzchnia 
 
sPort i rozrYwka 
•  Bezpłatnie: tenis ziemny, tenis 

stołowy, siatkówka plażowa, 
aerobik, siłownia, codzienne 
animacje, miniklub, minidisco

•  odpłatnie: bilard, oświetlenie kortu 

tenisowego, sporty wodne, centrum 
nurkowe, jacuzzi, sauna

 
wYżYwienie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje oraz przekąski. W formule 
All Inclusive zawarte są również 
napoje bezalkoholowe, a także 
napoje alkoholowe lokalnej 
produkcji dostępne w godzinach 
10:00-24:00 w wybranych barach. 
Raz na tydzień można bezpłatnie 
zjeść kolację w wybranej restauracji 
a‘la carte (wymagana rezerwacja). 
Lody dla dzieci dostępne podczas 
obiadu. Lokalne wino podawane jest 
tylko w restauracjach do obiadu  
i kolacji.

 
MaksYMalne obłożenie

/ /

www.dreamsresortsegypt.com

Hotel o pięknym, zielonym, zadbanym terenie oraz wspaniałej, piaszczystej plaży, którą 
docenią szczególnie miłośnicy morskich i słonecznych kąpieli. Ze względu na piękną 
rafę koralową polecamy go szczególnie pasjonatom nurkowania. Ten obiekt to idealny 
wybór na wypoczynek dla rodzin z dziećmi.

wYłączność sun & Fun holidaYs  ●  SNURKoWANIE I NURKoWANIE  ●  PIęKNA PLAżA

dreams beach el Quseir *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

First call

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

First call
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lotnisko MARSA 
ALAM 115 KM

HotelHotel

all inclusive

wi-Fi

PRZy PlażY

all inclusive

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

Marsa alaM / MARSA ALAM

lotnisko MARSA 
ALAM 45 KM

wi-Fi

Plaża 200 M

lokalizacja 
•  obiekt położony na południu Marsa 

Alam, w pobliżu najważniejszych 
punktów nurkowych

• 45 km od lotniska Marsa Alam
 
Plaża
•  od prywatnej plaży hotel oddalony 

jest o ok. 200 m
• Leżaki i parasole bezpłatne
• Rafa koralowa
 
oPis
•  Restauracja główna, 2 restauracje 

a‘la carte - odpłatnie , 4 bary
•  4 baseny, w tym jeden 

podgrzewany, brodzik
•  Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe 

przy basenach bezpłatne
•  Sklepy z pamiątkami
•  Zabiegi kosmetyczne, masaże, 

łaźnia parowa- odpłatnie
• oficjalna kategoria 4*

internet
• Wi-fi za dodatkową opłatą
• Kafejka internetowa (płatna)
 
zakwaterowanie 
Pokój classic (ok. 25 m2) 
• Klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem lub wanną 

oraz suszarką do włosów
• SAT-TV, telefon
• Mała lodówka
•  Dzielony salon z aneksem oraz 

balkon na 2 pokoje classic
Pokój superior (ok. 75 m2)
• Sypialnia + pokój dzienny
• Balkon francuski lub taras
Pokój Family (ok. 120 m2)
•  Dwa pomieszczenia (2 pokoje 

classic oraz salon)
• Balkon lub taras
 
sPort i rozrYwka
•  Bezpłatnie: tenis stołowy, 

siatkówka plażowa, koszykówka, 
piłka nożna, miniklub, bilard

•  odpłatnie: centrum nurkowe, 
siłownia, cymbergaj, masaże

 
wYżYwienie
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje i przekąski w określonych 
godzinach. Do dyspozycji gości są 2 
restauracje a‘la carte (libańska oraz 
z owocami morza), po wcześniejszej 
rezerwacji i za opłatą. W opcję All 
Inclusive włączone są nielimitowane 
ilości napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych lokalnej produkcji, 
które podawane są w wybranych 
barach w godzinach 10:00 – 23:00. 
Lody serwowane są odpłatnie. 

MaksYMalne obłożenie

/ / /

www.aurorahospitality.com

Bardzo dobra lokalizacja hotelu sprawia, że jest on rajem dla nurków - położony 
jest przy pięknych ośrodkach rafowych bogatych we wspaniałe okazy podwodnych 
zwierząt. Atrakcyjny program animacyjny zapewni doskonałą rozrywkę dla rodzin 
z dziećmi.

wYłączność sun & Fun holidaYs  ●  SZERoKI WyBóR AKTyWNoŚCI  ●  SNURKoWANIE I NURKoWANIE wYłączność sun & Fun holidaYs  ●  SNURKoWANIE I NURKoWANIE  ●  KAMERALNA ATMoSFTERA

aurora bay resort ****

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

shams alam beach resort ****

MARSA ALAM / Marsa alaM

lokalizacja 
•  115 km na południe od lotniska  

w Marsa Alam
•  Położony w samym sercu parku 

Wadi gemal
 
Plaża 
• Bezpośrednio przy hotelu
• 900 m długości
• Serwis plażowy bezpłatnie
 
oPis
• Recepcja
• Restauracja główna
•  Bar przy basenie, bar na plaży, 

coffee shop, diving bar
• Basen zewnętrzny, brodzik
• Sklepy
• Shisha – odpłatnie
• Pralnia – odpłatnie 
• Centrum SPA - odpłatnie
•  opieka lekarska (na zamówienie, 

odpłatnie)

• oficjalna kategoria 4*
 
internet 
•  Kawiarenka internetowa i Wi-Fi  

w lobby (odpłatnie)
 
zakwaterowanie 
Pokój standard 
•  Z widokiem na morze, basen lub 

ogród
• łazienka z wanną, WC
•  Suszarka do włosów na zapytanie
• Klimatyzacja
• Telefon, TV SAT
• Minibar (odpłatnie)
• Balkon lub taras
Pokój Family 
• 2 pokoje łączone drzwiami
•  Wyposażenie jak w pokoju 

standardowym
Pokój superior
•  Wyposażenie jak w pokoju standard
• pokoje po renowacji

sPort i rozrYwka 
•  Bezpłatne: siatkówka plażowa, tenis 

stołowy, piłka nożna, animacje
•  odpłatnie: masaże, sauna, 

przejażdżka konna, bilard, squash, 
centrum nurkowe, sporty wodne

 
wYżYwienie 
•  All Inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu  
w restauracji, przekąski dostępne  
w wyznaczonych godzinach  
w hotelowych barach. Kawa, 
herbata, ciasta. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
dostępne w godzinach 10:00-24:00 
w wybranych barach. 

MaksYMalne obłożenie

/ /

www.shamshotels.com

Hotel polecany szczególnie miłośnikom nurkowania oraz sportów wodnych. Ceniony za 
miłą obsługę i przyjemną, rodzinną atmosferę. Obiekt z pewnością przypadnie do gustu 
osobom pragnącym spędzić urlop w spokojnej okolicy.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

First call

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 15 lat 
2. dziecko do 7 lat

zniżki do 47%  
dla osób

dorosłych

First call
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Hotel

zeskanuj kod Qr,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

lotnisko 40 KM

wi-Fi

PRZy PlażY

all inclusive

lokalizacja 
• 40 km od lotniska w Marsa Alam
• 20 km od El Quseir 
 
Plaża 
•  Prywatna, piaszczysta plaża 

znajduje się 50 m od hotelu, 
zalecane obuwie ochronne

• Leżaki i parasole bezpłatne
 
oPis
• Recepcja
• 2 restauracje, 4 bary
•  3 baseny (1 podgrzewany zimą) oraz 

basen dla dzieci
• Centrum SPA- odpłatnie
•  łóżeczka dla dzieci na zapytanie
• opiekunka na zapytanie- odpłatnie
• Sklepy z pamiątkami
• Dyskoteka
•  Leżaki i parasole przy basenie są 

bezpłatne
• oficjalna kategoria hotelu 4* 

internet 
•  Dostęp do internetu jest dodatkowo 

płatny
 
zakwaterowanie 
Pokój superior (36 m2) 
• W budynku głównym
• Klimatyzacja
• łazienka z suszarką do włosów, WC
• TV-SAT, telefon
•  Minibar (butelka wody na przyjazd 

bezpłatnie) pozostałe napoje 
odpłatnie

• Zestaw do parzenia kawy i herbaty
• Balkon lub taras
bungalow (ok 24 m2)
• Zlokalizowany bliżej plaży
• W pokoju nie ma telefonu
Pokój Family
• posiada 2 sypialnie 
 
sPort i rozrYwka 
•  Bezpłatnie: tenis, siłownia, 

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

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

 
wYżYwienie 
• All inclusive: śniadania, obiady, 
kolacje oraz przekąski. W formule 
All inclusive zawarte są napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe 
rodzimej produkcji: piwo, gin, whisky. 
All inclusive działa w wybranych 
barach w godzinach 10:00-
23:00. Piwo serwowane jest tylko 
w godzinach 11.30-23.00 a lokalne 
wino jedynie podczas obiadu i kolacji. 

MaksYMalne obłożenie

/ /

www.penseeroyalgarden.com

Ten spokojny resort polecamy w szczególności osobom poszukującym relaksu w miłym 
otoczeniu oraz parom pragnącym spędzić romantyczne wakacje. Piękna plaża  
i doskonałe warunki do nurkowania to kolejny atut tego obiektu.

SNURKoWANIE I NURKoWANIE ●  AKTyWNoŚCI DLA KAżDEGo  ●  PIęKNA PLAżA

Marsa alaM / EL qUSEIR

Pensée royal Garden ****

 asuan
Ta jednodniowa wycieczka zapewni Państwu mnó-
stwo atrakcji, pozwoli poznać wyjątkowe i zadziwiają-
ce zabytki. Nad ranem wyjeżdżamy na południe, gdzie 
zobaczymy jedną z najlepiej zachowanych świątyń 
w Edfu – świątynię Horusa, następnie lunch (napoje  
są dodatkowo płatne). Później obejrzymy słynną 
Wielką Tamę Asuańską, aż w końcu popłyniemy na 
wyspę File, gdzie znajduje się świątynia bogini Izydy. 
Wyprawa kończy się powrotem do hotelu w późnych 
godzinach wieczornych.

 luksor
o poranku wyjeżdżamy do Luksoru, który znajduje 
się w odległości około 320 km (około półgodzinna 
przerwa po drodze). W Luksorze czeka nas zwiedza-
nie zespołu świątyń, gdzie centralne miejsce zajmu-
je największa na świecie świątynia z salą kolumnową, 
poświęcona bogu Amon-Ra w Karnaku, później za-
praszamy na lunch (napoje są dodatkowo płatne), 
w restauracji nad brzegiem Nilu. Następnie zoba- 
czymy Kolosy Memnona, Dolinę Królów (wejście  
do grobowca Tutanchamona jest płatne dodatkowo 
ok. 100 LE), a także świątynię wspaniałej kobiety – 
faraona Hatshepsut. Poznamy też techniki wyrobu 
papirusu i alabastrowych pamiątek. Przyjazd do ho-
telu przewidujemy w późnych godzinach nocnych.

 abu dabbab – snurkowanie
Półdniowa wycieczka na snurkowanie z brzegu. oko-
lica ta znana jest z występowania rzadkich gatunków 
dużych żółwi, a także diugoni (zwanych także krowa-
mi morskimi). Cena obejmuje transfer, gorące napoje 
i wodę mineralną.

 suPer saFari
Półdniowa wycieczka rozpoczyna się po południu 
jazdą jeepami na pustynię. Dojeżdżamy na miej-
sce, gdzie czekają na nas przekąski lub przejażdżka  
na wielbłądzie, można też zapalić tradycyjną arabską 
fajkę wodną - sziszę. Następnie zwiedzamy bedu-
ińską wioskę, gdzie poznamy miejscowe zwyczaje 
i tu z kolei jest okazja, aby przejechać się quadem. 
Po zachodzie słońca czeka nas beduińska kolacja 
przyrządzona na ruszcie oraz ciekawe orientalne 
show. Będziemy mieć niezapomnianą okazję podzi- 
wiać taniec wirującego derwisza, arabski folklor oraz 
sztuczki fakira.

 

 viP sun & Fun
Wyprawa statkiem z Portu Ghalib. W programie jest 
dwukrotne snurkowanie oraz jedno intro na najpięk-
niejszej rafie koralowej znanej z występowania żad-
kich gatunków żółwi oraz diugoni - zwanych krowa-
mi morskimi. Istnieje również szansa, że zobaczymy 
delfiny. Transport, obiad, napoje bezalkoholowe oraz 
sprzęt do snurkowania i nurkowania są w cenie. Po-
wrót do hoteli w godzinach popołudniowych

 neFertari
Romantyczna wycieczka morska na zachód słoń-
ca. Popołudniowa wyprawa piękną łodzią w stylu 
faraońskim z 3 pokładami i obniżonym kadłubem, 
planowany postój  na podziwianie raf oraz pięknego 
podwodnego świata. Kolacja z owocami morza, a na-
stępnie niesamowity pokaz na statku zwany Galabiya 
Party. Pod koniec wycieczki czas wolny na zakupy 
w Port Ghalib, wieczorem powrót do hoteli.

Opisy wycieczek mają jedynie cel informacyjny i nie są wiążące. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu, zachęcamy 
do skorzystania ze strony internetowej www.sunfun.pl.

wycieczki
fakultatywne

PoDRóżUJ I oDKRyWAJ

Marsa alaM

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

First call
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Kraj o zapachu mięty i jaśminu

Kraj aFryKaŃSKiEGo SŁoŃca,
uśmiEchu i traDycji

Tunezja

RÓŻE PUSTYNI, KTÓRE NIGDY NIE PRZEMINĄ

jeśli udasz się na wycieczkę na pustynię, zapewne spotkasz się z lokalną atrak-
cją. nazywa się róża pustyni. ma kolce, nigdy nie umiera, a zasługuje na swoją 
nazwę przez ciekawe kształty przypominające płatki róż. Każdy z tych wspani-
ałych kamieni stworzonych przez naturę ma inny kształt, wagę i rozmiar. Kami-
enne róże składają się z dwóch składników mineralnych - to gips i baryt. powstają  
w piaskach pustyni, gdzie „rosną“ w wyniku codziennych zmian temperatur – 
upalnych dni i zimnych nocy. W nocy woda zawierająca cząstki mineralne migruje 
do powierzchni pustyni, po czym woda w upalnym słońcu szybko odparowuje,  
a cząstki stałe przekształcają się w poszczególne formacje, tak jak róże.  
te unikalne pamiątki można kupić w sklepach z drobiazgami i na pustyni.

złote plaże z drobnym piaskiem i zabytkowe miastecz-
ka z ożywionym charakterem - to właśnie tunezja. Daj 
się porwać tej niezwykłej atmosferze tworzonej przez 
energetycznych sprzedawców. Spacery krętymi ulicz-
kami pachnącymi jaśminem, herbata miętowa i lokalne 
specjały, a  to wszystko przy dźwiękach muzyki ori-
entalnej. tunezja otworzy przed Wami swoje serce na-
tychmiast po przylocie, a Wy poczujecie się jak w raju.

AQUAPARKI
Kompleksy hotelowe oferują
wspaniałe parki wodne z
atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
zapraszamy na dzień pełen
zabawy.

DZIEŃ NA PUSTYNI
Wyrusz na niesamowitą
wyprawę i przeżyj dzień pełen
niezapomnianych wrażeń!
możliwość jazdy na wielbłądach,
konno lub quadach!

ATRAKCYJNE PLAŻE
piękne plaże z drobnym piaskiem
i łagodnym wejściem do morza
są typowe dla całej tunezji i są
szczególnie doceniane przez
rodziny z dziećmi.

 tunEzja KontynEntalna     176    |      DjErba     204

alGiEria

Djerba

tunis

tunEzja

morze 

śródziemne

monastir

100 km

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.
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tunezja jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc 
turystycznych, nie tylko ze względu na bardzo niskie 
ceny, ale także setki kilometrów pięknych, piaszczystych 
plaż na wybrzeżu morza śródziemnego. po około trzech 
godzinach lotu jesteś na innym kontynencie, w miejscu 
o innej tradycji, kulturze i religii. tutejsze hotele mają 
bardzo przyjazną atmosferę i serwują aromatyczne 
dania kuchni lokalnej. miłośników przygód może za-
spokoić przejażdżka jeepem po piaszczystych wydmach 
pustyni lub wyprawa na grzbiecie wielbłąda. Golfiści 
mają do dyspozycji kilka zielonych pól golfowych. Dla 
osób aktywnych na pewno nie zabraknie możliwości 
korzystania z aktywności na plaży - windsurfingu lub 
żeglarstwa. tunezja to nie tylko kraj pustynny, jest to 
region pełen słońca, relaksu, egzotycznej kuchni i kul-
tury arabskiej mający bardzo bogatą historię.

JĘZYK
językami oficjalnymi są arabski i francuski. językiem
urzędowym jest język arabski. W regionach turystycz-
nych można się również porozumieć w języku angiel-
skim, niemieckim i rosyjskim.

KUCHNIA
tunezja słynie z pikantnych potraw, do których często 
dodaje się harissy – ostrej pasty z pikantnych papryczek 
rozmieszanych z oliwą z oliwek. typowe przekąski to: me-
chouia – sałatka tunezyjska, brik -smażone nadziewane 
ciasto. Dania główne to: kuskus- danie duszone z rozdrob-
nionej pszenicy, baraniny lub wołowiny i warzyw. napoje: 
tradycyjny świeżo wyciskany sok pomarańczowy. na ko-
niec szklanka miętowej herbaty i orzeszki piniowe.

WALUTA
Walutą jest dinar tunezyjski (tnD), który dzieli się na 
1000 milimów. 1 tnD wynosi około 1,35 pln (stan na 
wrzesień 2018) . tunezyjska waluta nie jest swobodnie 

wymienialna. Wymiana walut obcych jest możliwa 
w bankach, hotelach i kantorach w jednolitych staw-
kach, bez żadnych opłat. najłatwiej jest wymienić euro, 
dolary i funty, z wymianą pozostałych walut może być 
problem. zakazane jest wywożenie dinara tunezyj-
skiego 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 płatniczych do równowartości 5000 tnD.

PRZEPISY WJAZDOWE
jeśli obywatele polscy podróżują do tunezji z biura
podróży, mają zagwarantowane bilety i zakwate-
rowanie (voucher), nie potrzebują wizy. Ważność 
paszportu musi przekraczać co najmniej 3 miesiące
od daty planowanego opuszczenia tunezji. przy 
wejściu do strefy celnej i  paszportowej musi być  
przedstawiona dodatkowo wypełniona karta re-
jestracyjna (otrzymuje się ją na pokładzie samolotu). 
oficer paszportowy zwróci jej część, która musi być 
oddana w dniu wyjazdu. od indywidualnych turystów, 
zwłaszcza z wykorzystaniem lotów czarterowych  
i nie dłużej niż 90 dni, wymagana jest wiza. ze wględu 
na możliwe zmiany w odniesieniu do wjazdu i pobytu 
w tunezji sugerujemy sprawdzić wcześniej, czy wa-
runki wjazdu i pobytu nie zmieniły się.

PRZEPISY CELNE
bezcłowo dozwolone jest wwożenie do tunezji: 2 lit-
ryna osobę napoi alkoholowych do 25% zawartości 
alkoholu, 1 litr na osobę alkoholu powyżej 25%, 400 
papierosów, 100 cygar lub 250 gramów tytoniu na 
osobę, perfumy 0,25 l i 1 l wody toaletowej na osobę.
ponadto można wwieźć 2 aparaty fotograficzne i 20 
filmów na własny użytek, 1 kamerę i 20 kaset,sprzęt 
sportowy, instrumenty muzyczne, jedną maszynę 

do pisania, 2 wózki, jeden rower, jeden osobisty 
komputer, odtwarzacz cD itp. przywiezione przed-
mioty muszą zostać ponownie wywiezione. zabrania 
się wwozić broni wszelkiego rodzaju, materiałów 
wybuchowych, środków odurzających i substancji 
psychotropowych, a także pornografii, produktó-
wi towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, zdrowia, moralności i  uczuć re-
ligijnych społeczeństwa. nieodpowiednie przedmi-
oty obejmują także teleskopy. Wywóz lokalnej fauny 
i flory możliwy jest wyłącznie za pozwoleniem od mi-
nisterstwa rolnictwa, a wywóz starożytnych przed-
miotów jest możliwy tylko za zgodą ministerstwa 
Kultury. 
UWAGA: Wszystkie urządzenia wykorzystujące fale (np 
monitory dziecięce) można przewieźć jedynie za zgodą 
lokalnych władz usług telekomunikacyjnych agence 
nationale des Fréquences. W momencie druku katalogu 
nie obowiązują dodatkowe podatki wyjazdowe lub inne 
obciążenia podatkowe dla turystów. 

HOTELE - OfEROWANE USłUGI
Dostęp do niektórych usług, które oferuje hotel (np. kli-
matyzacja, godziny otwarcia barów, restauracji i obiektów 
sportowych w tym aquaparków, programy animacyjne) 
może być częściowo zredukowany w szczególności poza sz-
czytem sezonu (szczyt sezonu przypada na lipiec i sierpień).

PLAŻE, LEŻAKI I PARASOLE
na hotelowych plażach leżaki i parasole są zazwyczaj 
bezpłatne, na plażach publicznych można wypożyczyć 
je za około 5-10 tnD / dzień.

ZJEŻDŻALNIE
Wszystkie zjeżdżalnie na terenie hoteli otwarte są w go-
dzinach ustalonych indywidualnie przez hotel. Każ-
dy hotel posiada indywidualny regulamin dotyczący 

czas lotu ok. 3 godziny

różnica czasu
- 1 godzina w okresie letnim, taki sam jak w polsce
w okresie zimowym

Waluta Dinar tunezyjski (1 tnD = 1000 milimów)

napięcie elektryczne 220 V

paszport i wiza
obywatel polski – paszport ważny minimum 3
miesiące od daty opuszczenia tunezji, wiza nie
jest wymagana

Stolica tunis

oficjalny język arabski i francuski

Tunezja
poDStaWoWE inFormacjE

poDStaWoWE inFormacjE / TUNEZJATUNEZJA / poDStaWoWE inFormacjE

wzrostu/wieku dzieci, które mogą korzystać z określo-
nych zjeżdżalni.

PODATEK
pragniemy poinformować, że od Sezonu lato 2019 
roku obowiązuje w tunezji obligatoryjny podatek, po-
bierany jednorazowo przy meldowaniu się w hotelu.
-  1 tnD / za noc za osobę powyżej 12 r.ż. w hotelu 2*
-  2 tnD / za noc za osobę powyżej 12 r.ż. w hotelu 3* 
-  3 tnD / za noc za osobę powyżej 12 r.ż. w hotelu 4*i 5*
przy pobytach dłuższych niż 7 dni podatek jest rów-
nowartością pobytu 7 dniowego.

WAŻNE KONTAKTY
ONTT - Tunezyjski Urząd d/s Turystyki
ul. bagno 2/53, 00-112 Warszawa
tel.: + 48 22 5001700
Fax: + 48 22 8262313
www.tunezja.org.pl

Ambasada RP w Tunezji:
tunezja, tunis,
le Grand boulevard de la corniche , 2045
les berges du lac ii
tel.: +216 71 196 193
Fax: +216 71 196 203
E-mail: tunis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.tunis.msz.gov.pl

Ambasada Tunezji w Polsce:
ul. myśliwiecka 14, 00-459 Warszawa, poland
tel.: +48 22 628 63 30; +48 22 628 25 86
Fax: +48 22 621 62 95
E-mail: at.varsovie@ambtun.pl

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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100 km

morze
śródziemne

nabeul

hammamet

mahdia

tunis

monastir

tunEzja

alGiEria

libyE

Skanes monastir
Sousse

Sidi bou ali

Setki kilometrów złocistych plaż, gaje oliwne, pal-
my daktylowe, cyprysy, eukaliptusy, jaśminy, słone 
jeziora, ciągle zmieniająca się pustynia ozdobiona 
kamiennymi różami i zielonymi oazami, kolorowe 
wioski berberyjskie, starożytne miasta i targowi-
ska, minarety, meczety, zapach przypraw, bardzo 
smaczne dania kuchni śródziemnomorskiej z wpły-
wami tureckimi i doskonałymi czerwonymi i różo-
wymi winami - wszystko to czeka na Was w tunezji, 
a jednocześnie utwierdza w przekonaniu o dobrze 
wybranym miejscu na urlop. W rankingu ulubionych 
krajów do spędzenia wakacji tunezja znalazłaby się 
w czołówce ze względu na położenie geograficzne  
i swoisty pomost między kulturą europejską i afry-
kańską. Wybrzeże tunezyjskie jest okazałe, jego dłu-
gość wynosi około 1300 km. na południu leży Saha-
ra, która jest największą pustynią świata (ok. 9 000 
000 km²). ludzie zamieszkują tu oazy znajdujące się 
w suchych dolinach, w pobliżu źródeł podziemnych. 
tunezja jest w dużej mierze zależna finansowo od tu-
rystyki, dlatego stara się zapewnić maksimum bez-
pieczeństwa dla turystów. na terytorium tunezji od 
ponad trzech tysięcy lat utrzymuje się wiele grup et-
nicznych. niezależnie gdzie pojedziecie na terenie 
całego kraju, wszędzie będziecie zaskoczeni życz-
liwością i gościnnością lokalnej ludności, gotowej  
w każdej chwili pomóc.

TUNIS – STOLICA
tunis jest często nazywany paryżem afryki północ-
nej. tak jak w stolicy Francji panuje tu nie tylko tra-
dycja, ale również unikalny i charakterystyczny urok. 
orientalne dźwięki, które są słyszane niemal na każ-
dym kroku, nadają miastu niepowtarzalny i nieza-
pomniany smak egzotyki. okolica oferuje turystom 
bogaty dorobek kulturowy i piękne plaże. na starym 

mieście (medina) znajduje się charak-
terystyczny bazar (souk). W miejscu, 
gdzie kiedyś była Kartagina, jest dziś 
przedmieście domów mieszkalnych, 
a miejscem robiącym ogromne wra-
żenie na turystach są termy anto-
niusza. niezapomniane wrażenia 
pozostawia również stare biało-nie-
bieskie miasteczko Sidi bou Said. bę-
dąc w tunisie, warto podróżować metrem tGm, które 
łączy praktycznie wszystkie ważne punkty miasta.

HAMMAMET
miasto hammamet znajduje się około 63 km na po-
łudniowy wschód od stolicy tunezji. zostało założo-
ne w Xiii wieku i jest najstarszym kurortem tunezji.  
W XiX wieku, ze względu na swoją malowniczą scene-
rię i panujący tu spokój, miejsce to 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 Kul-
turalne tunezji. hotele wkomponowane są w atrak-
cyjny krajobraz, bezpośrednio przy piaszczystych 
plażach, w otoczeniu dużych parków, gdzie rosną eu-
kaliptusy, palmy i cyprysy. na południe od hammame-
tu położona jest znana strefa turystyczna hammamet 
-yasmine, gdzie można urozmaicić sobie czas w par-
ku rozrywki i parku wodnym carthageland. Dostępne 
są również dwa pola golfowe.

SOUSSE
perła tunezji. piękna medina zaprasza na bazary peł-
ne przypraw i pamiątek, a piaszczyste plaże i czyste 
morze dają możliwość aktywnego wypoczynku. to 
tętniące życiem miasto jest najliczniej odwiedzane  
i lubiane przez turystów. znajduje się tu wiele dys-
kotek, pubów, barów i  restauracji. Warto wybrać 
się do portu El Kantaoui. niewielki port jachtowy 
otoczony niskimi, biało-niebieskimi domkami oraz 
licznymi restauracjami to naprawdę urocze miej-
sce w północnej części Sousse. znajdziecie tu także 
pola golfowe oraz park rozrywki, które z pewnością  
urozmaicą państwa wypoczynek.

MONASTIR
miasto monastir znajduje się około 190 km na po-
łudniowy wschód od stolicy, posiada piękną medinę 
– starą część miasta - oraz imponujący ribat. rodzin-
ne miasto byłego prezydenta tunezji, nieżyjącego 

już habiba bourguiby, z pięknym mauzoleum usy-
tuowanym w centrum miasta. to właśnie od Sousse 
do monastiru ciągną się najpiękniejsze plaże tunezji.

NABEUL
miasto, pierwotnie nazwane neapolis, znajduje się 
około 15 km od hammamet na żyznym półwyspie 
cap bon pokrytym gajami pomarańczowymi, olean-
drami i dużymi winnicami. z tego obszaru pochodzą 
najlepsze tunezyjskie wina. miasto słynie z tradycyj-
nego rzemiosła i produkcji tunezyjskiej ceramiki. jego 
tradycja sięga dominacji rzymskiej. W każdy piątek 
w nabeul odbywa się tradycyjny bazar z ceramiką, 
a także innymi wyrobami, jak piękne koronki i perfu-
my. z koszy straganiarzy roznosi się zapach jaśminu 
i kwiatu pomarańczy. Dzięki bujnej roślinności, sze-
rokim piaszczystym plażom, nabeul zyskało przy-
domek rajski ogród.

MAHDIA
mahdia jest miastem, gdzie znajdziemy typowe bie-
lone kopuły w stylu mauretańskim i smukłe minarety 
meczetów. Stało się słynne po odkryciu zatopione-
go statku greckiego z ładunkiem wielu przedmio-
tów artystycznych, które są obecnie przechowywane  
w muzeum bardo w tunisie. Dziś mahdia ma około 
30 tys. mieszkańców i jest najważniejszym portem 
rybackim. ryby są przetwarzane w nowoczesnych 
zakładach. mahdia oferuje jedne z najpiękniejszych, 
a jednocześnie niezatłoczonych piaszczystych plaż.

Tunezja 
kontynentalna
opiS DEStynacji

 opiS DEStynacji / TUNEZJATUNEZJA / opiS DEStynacji

WIĘCEJ HOTELI
na

www.sunfun.pl
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Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 12 lat

gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Hotel Hotel

bEzpŁatnE WI-fI bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 7 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

hammamEt / TUNEZJA

LOTNISKO monaStir 
117 km

LOKALIZACJA 
• Do centum hammametu ok. 7 km
• restauracje, kawiarnie ok. 500 m
• port lotniczy monastir ok. 117 km 
 
PLAŻA 
•  piaszczysta bezpośrednio przy 

hotelu, łagodne wejście do morza
•  leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki 

kąpielowe dostępne po wpłaceniu 
depozytu ok. 20 tnD

 
OPIS
• recepcja 
•  4 restauracje (w tym a‘la carte 

płatne), 6 barów w tym płatne 
dodatkowo

•  basen główny, relaksacyjny, basen 
kryty, brodzik dla dzieci

•  leżaki, parasole bezpłatne, ręczniki 
kąpielowe dostępne po wpłaceniu 
depozytu ok. 20 tnD 

• aquapark

• mini klub, plac zabaw
•  centum wellness (wszystkie zabiegi 

płatne)
• Sklep
• oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET 
• bezpłatne Wi-Fi w recepcji 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• Sat-tV, telefon
• Sejf (płatny 30 tnD/ tydzień)
•  minibar (płatny)
• balkon lub taras  
  
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatne: tenis stołowy, piłka 

nożna, rzutki, siatkówka plażowa
•  odpłatnie: bilard, zabiegi w centrum 

Spa, masaże, sporty wodne na plaży
 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje. popołudniowe przekąski. 
raz na pobyt (min. 7 dni) kolacja  
w restauracji a‘la carte (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja). 
napoje i alkohole lokalnej 
produkcji dostępne w godzinach 
wyznaczonych przez hotel. alkohole 
importowane są płatne. panowie 
proszeni są o odpowiedni strój do 
kolacji (długie spodnie).

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.magichotelsandresorts.com/en

Hotel zbudowany w eleganckim stylu, zapewnia kompleksowy serwis na idealne 
wakacje.Położony w zadbanym i rozległym ogrodzie , tuż przy piaszczystej plaży oferuje 
mnóstwo atrakcji. Znany ze swojego doskonałego serwisu, bardzo dobrego wyżywienia 
i wspaniałego aquaparku. Jakość usług gwarantuje sieć hoteli Magic.

AquApArk  ●  DoSKonaŁy SErWiS  ●  pięKna plaŻa

Magic Holiday village Manar *****

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ALL INCLUSIvE

TUNEZJA / SouSSE

LOTNISKO monaStir 
17 km

LOKALIZACJA 
•  Sousse zaledwie kilka minut drogi 

od ścisłego centrum
• Sklepy, kawiarnie i bary tuż przy hotelu
• 17 km od portu lotniczego monastir
 
PLAŻA 
•  piaszczysta, z drobnym piaskiem, 

bezpośrednio przy hotelu
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

wypożyczenie ręczników plażowych 
po wpłaceniu zwrotnego depozytu 
ok. 30 tnD

OPIS
• recepcja
•  Kilka restauracji (w tym a‘la carte 

płatne), kilka barów
•  2 baseny zewnętrzne,
• plac zabaw, miniklub, brodzik
• profesjonalne centrum Spa
• Sklep
• oficjalna kategoria hotelu 5*

 
INTERNET
•  bezpłatne Wi-Fi w wyznaczonych 

miejscach hotelu oraz w pokojach

ZAKWATEROWANIE
Pokój Standard (classic) 30-34m2
•  Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
• Wi-Fi telefon, tv
•  mini bar (płatny), zestaw do parzenia 

kawy i herbaty (bezpłatny)
• Sejf bezpłatnie
•  Łazienka z wanna lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów
• balkon lub taras

SPORT I ROZRYWKA
•  bezpłatnie: dzienny program 

animacyjny, wieczorne show, 
siatkówka plażowa, rzutki, boccia

•  odpłatnie: zabiegi i masaże 
w centrum Spa

WYŻYWIENIE
•  all inclusive :  śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu w restauracji 
głównej; wczesne śniadania i późne, 
lekkie śniadania. przekąski w ciągu 
dnia oraz wieczorne w określonych 
godzinach.  jedna kolacja na pobyt 
w restauracjia‘la carte (bezpłatna), 
wymagana wcześniejsza rezerwacja. 
napoje i alkohole lokalnej produkcji 
dostępne w określonych godzinach 
przez hotel, w wybranych barach. 
alkohole importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ /

www.movenpick.com 

Szczególnie polecany wymagającym Klientom, którym zależy na wysokim standardzie 
usług, a także rodzinom z dziećmi. Na uwagę zasługuje bogata oferta All Inclusive, 
natomiast piękne i przestronne wnętrza zadowolą każdego Gościa. Dodatkowym 
atutem hotelu jest monumentalna budowa, która robi ogromne wrażenie.

obiEKt luKSuSoWy  ●  Dla najbarDziEj WymaGających Gości  ●  iDEalna loKalizacja

Movenpick Resort Marine & Spa *****

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Hotel

bEzpŁatnE WI-fI

ALL INCLUSIvE

PLAŻA 450 m

 port El Kantaoui / TUNEZJA

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOKALIZACJA 
• ok.1 km od Sousse
•  najbliższe restauracje oraz bary ok. 

100 m
•  port lotniczy monastir ok. 18 km 

 
PLAŻA 

•  prywatna, piaszczysta plaża 
bezposrednio przy hotelu

•  leżaki, ręczniki plażowe oraz 
parasole są bezpłatne

 
OPIS
•  Kilka restauracji (w tym a‘la carte 

płatne), kilka barów 
•  baseny zewnetrzne z wydzieloną 

częścią dla dzieci
•  leżaki, materace oraz parasole przy 

basenie bezpłatnie
• Kryty basen z woda morską (odpłatnie)
•  plac zabaw, mini klub
• oficjalna kategoria hotelu 5* 

INTERNET 
• Wi-Fi w lobby bezpłatne 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta
• tv Sat, telefon 
• Sejf bezpłatny
•  mini bar odpłatnie (bezpłatnie 

butelka wody dziennie) 
•  balkon (niektóre pokoje posiadają 

balkon francuski)
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatne: siatkówka plażowa, water 

polo, boccia, rzutki, tenis stołowy, 
mini footbal, aerobik, kort tenisowy

•  odpłatnie: masaże, bilard, zabiegi 
w centum Spa,  sporty wodne na plaży

 

WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady oraz 

kolacje w formie bufetu. W ciągu 
dnia przekąski w wyznaczonych 
godzinach. napoje alkoholowe oraz 
bezalkoholowe w restauracji oraz 
barach w godzinach all inclusive. 
W barze na plaży dostępne 
wyłącznie napoje. restauracja 
a‘la carte jobi beach odpłatnie,  
restauracja a‘la carte l‘oliveraie 
bezpłatnie raz na pobyt min. 7 
dni (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja). alkohole importowane 
są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.jazhotels.com

Ekskluzywny hotel ze wspaniałą atmosferą. Położony w pobliżu centrum Sousse, zapewnia 
wszystko, czego można oczekiwać od wakacji. Doskonały serwis, bogaty program animacji, 
przepiękna plaża i wspaniałe jedzenie sprawią, że wakacje będą niezapomniane. 

Stylowy hotel położony jest w pobliżu uroczej, piaszczystej plaży. Znany jest z doskonałego 
serwisu i wysokiej jakości świadczonych usług. Położony w niezwykle dogodnej lokalizacji, jego 
bardzo dużym atutem jest unikalne Centrum Thalassoterapii. Miłośnicy golfa z pewnością 
docenią bliskość pola golfowego El Kantaoui. Jakość gwarantowana przez sieć Magic.

EKSKluzyWny hotEl  ●  Dla WymaGających Gości  ●  DoSKonaŁy SErWiS

Jaz Tour Khalef *****hotEl

bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

TUNEZJA / SouSSE

Magic Royal Kenz Thalasso & Spa ****
śWiEtny SErWiS  ●  cEntrum thalaSSotErapii  ●  WySoKi StanDarD uSŁuG

LOTNISKO monaStir 
30 km

LOTNISKO monaStir 
18 km

LOKALIZACJA 
• port El Kantaoui ok. 2 km
• pole golfowe El Kantaoui ok. 2 km
•  możliwości zrobienia zakupów, 

restauracje i kawiarnie ok. 100 m
• port lotniczy monastir ok. 30 km  
 
PLAŻA 
• piaszczysta plaża ok. 450 m od hotelu
•  Dojście na plażę prowadzi przez 

lokalną drogę
•  leżaki i parasole są bezpłatne, 

ręczniki kąpielowe dostępne po 
wpłaceniu depozytu

 
OPIS
• recepcja
•  restauracja główna oraz a‘la carte 

(płatne), kilka barów
•  2 odkryte baseny
•  leżaki i parasole bezpłatnie, ręczniki 

kąpielowe (depozyt)
•  centum wellness oferujące 

atrakcyjne zabiegi (płatne)
• Fryzjer (płatny)
•  oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w lobby bezpłatnie
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• telefon, tv-Sat
•  minibar (płatny)
• Sejf (płatny)
• balkon lub taras 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: animacje, programy 

wieczorne, siatkówka plażowa, 
rzutki, piłka nożna, tenis stołowy, 
tenis bez oświetlenia

•  odpłatnie: bilard, masaż, sauna, 

hammam, centrum odnowy 
biologicznej, sporty wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w restauracji głównej; 
przekąski między posiłkami; napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne  
w godzinach i barach ustalonych 
przez hotel. alkohole importowane 
są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.magichotelsandresorts.com 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

fIRST CALL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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SpraWDzona 
jaKość

Hotel Hotel

bEzpŁatnE WI-fI bEzpŁatnE WI-fI

ALL INCLUSIvE ALL INCLUSIvE

przy PLAŻY

 monaStir / TUNEZJA

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

przy PLAŻY

TUNEZJA / hammamEt

LOTNISKO monaStir 
102 km

LOKALIZACJA 
• 3 km od centrum hammametu
•  najbliższe kawiarnie, bary, sklepy 

ok. 100 m od hotelu
•  port lotniczy monastir ok. 102 km
•  pola golfowe yasmine Golf club  

i Golf citrus ok. 5 km  
 
PLAŻA 

•  prywatna, piaszczysta z drobnym 
piaskiem, bezpośrednio przy hotelu

•  bezpłatne leżaki, materace i parasole; 
ręczniki plażowe dostępne po 
wpłaceniu depozytu

 
OPIS
• recepcja 
•  3 restauracje (w tym a‘la carte 

płatne), kilka barów
•  basen zewnętrzny
• brodzik dla dzieci
•  bezpłatne leżaki, materace  

i parasole; ręczniki plażowe 

(depozyt)
• miniklub, plac zabaw
•  opieka nad dzieckiem płatna, na 

zapytanie
•  Salon piękności (zabiegi płatne)
• minimarket 
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  bezpłatne Wi-Fi w lobby i pokojach
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z  wanną lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów 
• telefon, tv
• Sejf (płatny)
• minibar (płatny)
• nie wszystkie pokoje posiadają balkon
Pokój Rodzinny
•  posiada dodatkową oddzielną 

sypialnię

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: aerobik, siatkówka, rzutki, 

tenis stołowy, piłka wodna, mini golf, 
tenis ziemny (bez oświetlenia)

•  odpłatnie: salon piękności, hammam, 
masaże, sporty wodne na plaży, billard, golf 
(w pobliżu yasmine Golf club i Golf citrus)

WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady oraz 

kolacje w formie bufetu. przekąski 
w barze na plaży i przy basenie. raz 
na pobyt min. 7 dni restauracja à 
la carte (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja). napoje bezalkoholowe 
oraz alkohole lokalne dostępne  
w godzinach ustalonych przez hotel. 
alkohole importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.sentidohotels.com 

atraKcyjna inFraStruKtura  ●  WySoKi StanDarD uSŁuG  ●  rozlEGŁy tErEn

Sentido Phenicia *****

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNISKO monaStir 
7 km

Obiekt bardzo lubiany wsród naszych Klientów. Ze względu na położenie tuż przy
piaszczystej plaży oraz zjeżdżalnie polecany jest szczególnie dla rodzin z dziećmi. 
Atutem hotelu są przestronne i komfortowe pokoje, wyśmienita kuchnia oraz 
doskonały serwis i zawsze bardzo pomocna obsługa.

Dobrej klasy hotel o rozbudowanej infrastrukturze. Polecamy osobom nastawionym na spokojny 
wypoczynek i relaks. Obiekt oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Dla poszukiwaczy 
adrenaliny proponujemy sporty wodne na plaży. Goście doceniają wysoki standard usług  
i obsługi, a także bardzo urozmaicone propozycje kulinarne szefa kuchni.

LOKALIZACJA 
• 7 km od centrum monastiru
•  port lotniczy monastir ok. 1 km od 

hotelu (nie wpływa to na jakość 
wypoczynku, jest atutem z uwagi na 
bardzo krótki transfer)  
 
PLAŻA 

•  prywatna, piaszczysta plaża 
bezpośrednio przy hotelu

•  bezpłatny dostęp do serwisu 
plażowego (parasole, leżaki, 
ręczniki plażowe)

 
OPIS
• recepcja
•  4 restauracje (w tym a‘la carte 

płatne), kilka barów
•  2 baseny zewnętrzne, brodzik 
• zjeżdżalnie, miniklub, plac zabaw
•  leżaki, parasole i ręczniki plażowe 

przy basenie gratis
•  centrum wellness (wszystkie 

zabiegi płatne)
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  bezpłatne Wi-Fi w pokojach oraz 

w lobby
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
• telewizor, telefon
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów
• Sejf (płatny)
• balkon lub taras
•  minibar (płatne)
Pokój Rodzinny
•  Wyposażenie takie jak w pokoju 

standardowym
• posiada jedno dodatkowe 
pomieszczenie

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: aerobik, aqua aerobik, water 

polo, tenis ziemny bez oświetlenia, 
tenis stołowy, piłka nożna, mini golf 
(wymagany depozyt), siatkówka 
plażowa

•  odpłatnie: billard, zabiegi w centrum 
Spa, masaże, sporty wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady 

i kolacje w restauracji głównej. 
przekąski w określonych godzinach. 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne  
w wybranych barach. alkohole 
importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ /

www.magichotelsandresorts.com

rEWElacyjny SErWiS  ●  DoSKonaŁa jaKość  ●  KomForotoWE poKojE

Magic Life Skanes family Resort *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

fIRST CALL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Hotel Hotel

bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

TUN

LOTNISKO monaStir 
18 km

LOKALIZACJA 
• ścisłe centrum Sousse
• 20 km od monastiru
• port lotniczy w monastirze ok.18 km   
 
PLAŻA 
•  boujafaar- jedna z najpiękniejszych 

w tunezji, prywatna, piaszczysta- 
bezpośrednio przy hotelu

•  leżaki i parasole bezpłatne,  
brak ręczników plażowych

 
OPIS 
• recepcja
•  restauracja główna, restauracja a‘la 

carte płatna, kilka barów
•  basen zewnętrzny
•  leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatne
• miniklub, plac zabaw
•  opieka dla dzieci na życzenie, 

odpłatnie
• centrum Spa (zabiegi płatne)

• Sklep
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  bezpłatne Wi-Fi w lobby  

i w niektórych barach
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09) 
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów
•  telefon, tV Sat (wymagany depozyt 

za pilot ok. 20 tnD)
• minibar (płatny)
•  W niektórych pokojach sejf (płatny 

ok. 3 tnD za dzień + ok. 20 tnD 
depozytu)

• Każdy pokój posiada balkon
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie:  siatkówka, rzutki, kręgle, 

animacje w ciągu dnia, wieczorne 

przedstawienia 
•  odpłatnie: masaże i zabiegi 

w centrum Spa, sporty wodne na 
plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, późne 

śniadania,obiady, kolacje w formie 
bufetu. W ciągu dnia serwowane 
są lekkie przekąski. raz na pobyt 
min. 7 dni kolacja w 1 restauracji 
a‘la carte w cenie, po wcześniejszej 
rezerwacji. napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe lokalnej produkcji, 
dostępne w wybranych barach. 
alkohole importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.hotelriadhpalms.com 

Obiekt bardzo ceniony wśród Gości, jeden z najbardziej popularnych w Sousse. 
Fantastyczne położenie, w samym centrum miasta, a jednocześnie bezpośrednio przy 
pięknej, piaszczystej plaży stanowią ogromny atut tego hotelu. Bardzo dobre wyżywienie, 
staranny serwis i przemiła obsługa umilą wakacyjne chwile każdemu Gościowi.

Riadh Palms ****
śWiEtna loKalizacja  ●  przy piaSzczyStEj plaŻy  ●  oGrÓD palmoWy

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

SouSSE / TUNEZJA

bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

TUNEZJA / hammamEt

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNISKO monaStir 
115 km

Wspaniały aquapark, wiele zajęć sportowych i animacyjnych, niska zabudowa i wspaniała 
kuchnia to atuty tego obiektu. Przy hotelu znajduje się piękna piaszczysta plaża, która 
zachęca do zabaw, a komfortowe i pięknie urządzone pokoje zachęcają do relaksu po dniu 
pełnym wrażeń. Hotel sieci Magic, znanej z wysokiej jakości świadczonych usług.

LOKALIZACJA 
• hammamet jest oddalony o ok. 7 km
•  park rozrywki carthage land ok. 4 km
• restauracje i sklepy ok. 500 m
•  port lotniczy monastyr ok. 115 km
 
PLAŻA 
•  Szeroka piaszczysta plaża tuż przy hotelu
•  bezpłatne leżaki i parasole, ręczniki 

plażowe za opłatą ok. 2 tnD / dzień  
i zwrotny depozyt w wys. ok. 20 tnD

 
OPIS
• recepcja 
•  Kilka restauracji i barów (w tym a‘la 

carte płatne)
•  baseny dla dzieci i dorosłych
•  aquapark ze zjeżdżalniami również dla 

najmłodszych
• miniklub, plac zabaw
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe za opłatą ok. 
2 tnD / dzień i zwrotny depozyt 

w wysokości około 20 tnD
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w lobby i recepcji za darmo, 

w pokojach za opłatą
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
•  Standardowy pokój
•  niektóre pokoje są po częściowej 

renowacji
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• telefon, tv Sat
•  Sejf w recepcji lub w pokoju za 

opłatą około 5 tnD / dzień
• minibar (płatny)
• balkon lub taras 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

rzutki, minigolf, tenis stołowy, 
tenis ziemny w ciągu dnia (bez 
oświetlenia), piłka nożna

•  za opłatą: bilard, gry elektroniczne, 
zabiegi w centrum wellness, 
masaże, sporty wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady 

i kolacje w formie bufetu. lekka 
popołudniowa przekąska. raz na 
pobyt kolacja w restauracji a‘la carte 
(płatna), wymagana wcześniejsza 
rezerwacja, otwarta raz w tygdniu. 
lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w godzinach i barach 
ustalanych przez hotel. alkohole 
importowane są płatne. 

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ /

www.magichotelsandresorts.com 

AquApArk  ●  Dla roDzin z DziEćmi  ●  DoSKonaŁa loKalizacja

Magic Splashworld venus Beach ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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187186 ORANGE fAMILY CLUB
animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

Hotel

bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

SpraWDzona jaKość

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNISKO 6 km

LOKALIZACJA 
• centrum Sousse ok. 5 km
•  port lotniczy monastir ok. 6 km   

 
PLAŻA 

•  prywatna piaszczysta bezpośrednio 
przy hotelu 

•  leżaki i parasole bezpłatnie, 
ręczniki plażowe dostępne po 
wpłaceniu depozytu

 
OPIS
• recepcja
•  Kilka restauracji (w tym a‘la carte  

płatne)
• Kilka barów
•  basen ze zjeżdżalniami dla dzieci 

i dorosłych
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe dostępne po 
wpłaceniu depozytu

• plac zabaw, miniklub
•  Łóżeczka dla dzieci w miarę 

dostępności bezpłatne
• mini market
• oficjalna kategoria hotelu 3,5*
 
INTERNET 
• bezpłatne Wi-Fi w recepcji 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój standrard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• telefon, tv Sat
• Sejf w pokoju (odpłatnie)
• balkon lub taras 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  polskie animacje (20.06-07.09)
•  bezpłatnie: koszykówka, siatkówka 

plażowa, piłka nożna, rzutki, mini 
golf, tenis stołowy, tenis ziemny bez 
oświetlenia

•  odpłatnie: bilard, gry elektroniczne, 

golf, masaże, zabiegi w centrum 
odnowy biologicznej, sauna, tenis 
ziemny z oswietleniem, wszystkie 
sporty wodne na plaży. 
 
WYŻYWIENIE 

•  all inclusive: śniadania, śniadanie 
kontynentalne, obiady i kolacje  
w formie bufetu. przekąski w ciągu 
dnia. 1 kolacja w restauracji à la 
carte (bezpłatnie raz na pobyt min. 
7 dni, wymagana wcześniejsza 
rezerwacja. nieograniczona ilość 
wybranych lokalnych napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych 
w barach zgodnie z godzinami 
otwarcia. alkohole importowane są 
płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

Kompleks hotelowy składający się z kilku budynków i bungalowów położonych w  pięknym 
ogrodzie. Na terenie obiektu znajduje się mały park wodny, centrum odnowy biologicznej oraz 
wiele barów i restauracji. Dla najmłodszych przygotowaliśmy zajęcia w ramach klubów z polską 
animacją, pod czujnym okiem naszych animatorów.

TUNEZJA / monaStir

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  bEzpośrEDnio przy plaŻy  ●  SupEr zjEŻDŻalniE

Magic Hotel Caribbean World Monastir ****

POLSKIE ANIMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Hotel Hotel

bEzpŁatnE WI-fI bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ALL INCLUSIvE 24 H

mahDia / TUNEZJA

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  pięKna plaŻa  ●  KomFortoWE poKojE

LOTNISKO monaStir 
63 km

Hotel znajduje się w pobliżu centrum Mahdii i jest doskonałym wyborem dla tych, którzy 
lubią odwiedzać sąsiadujące lokalne kawiarnie i restauracje. Miłośnicy aktywnego 
wypoczynku docenią szeroki wachlarz zajęć sportowych i zjeżdżalnie, które są częścią 
terenu hotelu.Dodatkowym atutem jest dobry serwis i bardzo pomocna obsługa.

LOKALIZACJA 
• centrum mahdia ok. 2 km
• najbliższe sklepy ok. 500 m
• restauracje i kawiarnie ok. 100 m
• port lotniczy monastir ok. 63 km   
 
PLAŻA 
• plaża z drobnym piaskiem tuż przy hotelu
• Dostęp do morza jest bardziej stromy
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe za opłatą ok. 
0,5 tnD / dzień i zwrotny depozyt 
w wysokości ok. 10 Eur

 
OPIS
•  Kilka restauracji (w tym a‘la carte  

płatne), 4 bary, kawiarnia
•  baseny dla dorosłych, basen dla 

dzieci, basen kryty
• zjeżdzalnie
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe za opłatą ok. 
0,5 tnD / dzień i zwrotny depozyt 

w wysokości ok. 10 Eur
• miniklub, plac zabaw
•  centum welllness (wszystkie zabiegi 

płatne), fryzjer (odpłatnie)
• minimarket
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w recepcji i w lobby bezpłatnie
 
ZAKWATEROWANIE 
Standardowy pokój
•  Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta
• telefon, Sat-tV
• Sejf za opłatą
• minibar (płatny)
• balkon lub taras

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatne: koszykówka, siatkówka 

plażowa, piłka nożna, minigolf, 

tenis stołowy, tenis bez oświetlenia 
•  za opłatą: centrum wellness, 

sauna, masaże, tenis ziemny 
z oświetleniem, sporty wodne na 
plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inlcusive 24/7: śniadania 

w formie bufetu, późne lekkie 
śniadania, obiady i kolacje 
w formie bufetu. lokalne napoje 
bezalkoholowe  
i napoje bezalkoholowe w barach  
i restauracjach zgodnie z godzinami 
otwarcia. alkohole importowane są 
płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ /

Primasol el Mehdi ****

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

TUNEZJA / mahiDa

LOTNISKO monaStir 
45 km

LOKALIZACJA 
•  7 km od centrum miejscowości 

mahdia
• port lotniczy monastir ok. 45 km  
 
PLAŻA 
•  bezpośrednio przy hotelu, 

przepiękna, piaszczysta
•  leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki 

kapielowe dostępne po wpłaceniu 
depozytu 

 
OPIS
• recepcja
•  Kilka restauracji (w tym a‘la carte  

płatne), kilka barów
•  basen zewnętrzny, brodzik dla 

dzieci
•  basen ze zjeżdżalniami
• mini klub
• Sklep
• oficjalna kategoria hotelu 4* 
 

INTERNET 
• Kawiarenka internetowa (płatna)
• bezpłatne Wi-Fi w lobby 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów
• tV Sat, telefon
•  Sejf (dodatkowo płatny ok. 2,5 tnD/

dzień i depozyt ok. 40 Euro)
• minibar (płatny)
Pokój Rodzinny
•  Wyposażenie jak w pokoju 

standardowym
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatne: korty tenisowe 

(oświetlenie płatne), mini golf, 
niewielkie boisko do piłki nożnej, 
boccia, rzutki, tenis stołowy, 
siatkówka plażowa

•  odpłatnie: wszystkie zabiegi 
w centrum Spa, masaże. 
motorowe sporty wodne na plaży, 
quady, przejażdżki na koniach 
i wielbłądach

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady oraz 

kolacje w formie bufetu.  
W ciągu dnia w barze przy plaży 
i przy basenie serwowane są 
przekąski; napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe lokalnej produkcji 
w godzinach ustalonych przez hotel. 
alkohole importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ /

www.caribbeanworld.com.tn 

Idealna propozycja na rodzinne wakacje. Świetna lokalizacja, doskonałe wyżywienie 
i bardzo dobry serwis, zapewnią wspaniały wypoczynek. Atutem hotelu jest basen ze 
zjeżdżalniami uwielbianymi nie tylko przez najmłodszych. Hotel należy do sieci Magic, 
znanej z doskonałej jakości i standardu.

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  zjEŻDŻalniE  ●  iDEalny Dla roDzin 

Magic Hotel Caribbean World Mahdia ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 7 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Hotel Hotel

bEzpŁatnE WI-fI bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  śWiEtny SErWiS  ●  pięKny oGrÓD

hammamEt / TUNEZJA

LOTNISKO monaStir 
95 Km

LOKALIZACJA 
• 2 km od miasta hammamet
•  ok. 100 m od hotelu sklepy, 

kawiarnie, restauracje
•  15 km od hotelu znajdują się pola 

golfowe- yasmine & citrus
• port lotniczy monastir ok. 95 km
 
PLAŻA 
•  piaszczysta, bezpośrednio przy hotelu
•  leżaki, parasole bezpłatne, ręczniki 

plażowe dostępne odpłatnie (ok.10 
tnD oraz depozyt ok.20 tnD)

 
OPIS
• recepcja
•  restauracja główna, 2 restauracje 

a‘la carte odpłatna,  2 bary
•  basen zewnętrzny z wydzieloną 

częścią dla dzieci 
•  leżaki, parasole przy basenach 

bezpłatne, ręczniki plażowe 
dostępne odpłatnie (ok. 10 tnD 

oraz depozyt ok.20 tnD)
• plac zabaw
•   na życzenie odpłatnie wizyty 

lekarskie
• Sklep
• 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, toaleta
• telefon, tv-Sat
• Sejf (odpłatny ok. 2 tnD/ dzień) 

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatne:  mini golf, tenis stołowy, 

2 korty tenisowe, boisko do piłki 
nożnej, codzienne animacje, 
wieczorne show, 

• za dodatkową opłatą: masaże, bilard
 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu. Kawa, 
herbata oraz różnego rodzaju 
przekąski serwowane w ciągu 
dnia w wybranych barach. lokalne 
alkohole oraz napoje bezalkoholowe 
dostępne w godzinach ustalonych 
przez hotel. alkohole importowane 
płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

Idealny obiekt dla wymagających Gości, znany z doskonałej jakości i serwisu wychodzącego 
zawsze naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Wielkim atutem hotelu jest pobliska plaża i bogaty 
program animacyjno- rekreacyjny. Jakość gwarantowana przez sieć Magic.

TUNEZJA / mahDia

Magic Palm Beach Hammamet ****

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

ALL INCLUSIvE 24 H

LOTNISKO monaStir 
54 km

Hotel zbudowany w tradycyjnym mauretańskim stylu, położony jest na pięknych plażach 
w mieście Mahdia. Piękna plaża z drobnym piaskiem znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Osoby 
preferujące aktywny wypoczynek bedą zadowolone z programów animacji hotelowej. Rodziny 
z dziećmi z pewnością skorzystają ze wspaniałego aquaparku, który jest częścią kompleksu.

LOKALIZACJA 
•  centrum mahdii ok. 3 km od hotelu
•  najbliższe sklepy, restauracje 

i kawiarnie ok. 50 m
•  port lotniczy monastir ok. 54 km  

 
PLAŻA 

• piaszczysta plaża tuż przy hotelu
•  leżaki, parasole i ręczniki plażowe 

bezpłatnie
 
OPIS
• recepcja
•  Kilka restauracje (w tym a‘la carte  

płatne), 3 bary
•  basen zewnętrzny dla dorosłych 

i dzieci
•  całkowicie nowo wybudowany 

aquapark bezpłatnie (działa od 1 
sierpnia 2018 r.)

•  leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
bezpłatnie

• plac zabaw, miniklub

• minimarket
•  centum wellness (wszystkie zabiegi 

odpłatne), fryzjer (odpłatnie)
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi we wszystkich 

pomieszczeniach ogólnodostępnych 
hotelu, w tym w pokojach, bezpłatnie

 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta
• telefon, Sat-tV
• Sejf za opłatą
• minibar (płatny)
• balkon lub taras
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: koszykówka, siatkówka 

plażowa, rzutki, piłka nożna, tenis stołowy

•  odpłatnie: bilard, gry elektroniczne, 
masaże, wszystkie zabiegi oferowane 
przez centrum wellness, sporty 
wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, późne 

śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu. po południu kawa, 
ciastka, w określonych godzinach, 
wieczorna przekąska. raz na pobyt 
(min. 7 dni) kolacja w restauracji 
a‘la carte  (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja). lokalne wybrane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe  
w barach i restauracjach zgodnie 
z godzinami otwarcia. alkohole 
importowane są  płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.mahida-beach.com

AquApArk  ●  palmoWy oGrÓD  ●  KomFortoWE poKojE

Lti Mahdia Beach & Aquapark ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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ORI KIDS CLUB
animacje w języku polskim  
dla dzieci bezpłatnie.
Więcej informacji  
na str. 20-25  
lub na 
www.sunfun.pl 

Hotel Hotel

bEzpŁatnE WI-fI bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE ALL INCLUSIvE

PLAŻA 25 m

TUNEZJA / hammamEt

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNISKO monaStir 
116 km

LOKALIZACJA 
•  miasto hammamet oddalone jest 

od obiektu o około 3 km
•  Sklepy, restauracje i kawiarnie tuż 

obok hotelu
•  port lotniczy w monastir ok. 116 km 
 
PLAŻA 
• Szeroka piaszczysta plaża tuż przy hotelu
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe po wpłaceniu 
zwrotnego depozytu ok. 20 tnD 

 
OPIS
•  4 restauracje (w tym a‘la carte 

płatne), kilka barów
•  basen zewnętrzny dla dorosłych 

i dzieci
• zjeżdzalnie, miniklub, plac zabaw
•  leżaki i parasole bezpłatnie
•  ręczniki plażowe (zwrotny depozyt 

ok. 20 tnD)
•  centum welness ( wszystkie zabiegi 

płatne)
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
• Wi-Fi w recepcji za opłatą
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
•   Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• telefon, Sat-tV
•  Łóżeczko dla dzieci w miarę dostępności, 

za opłatą 
• Sejf za opłatą 
• balkon lub taras
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: siatkówka plażowa, piłka 

nożna, tenis stołowy, tenis ziemny 
bez oświetlenia, mini golf

•  za opłatą: wszystkie zabiegi 
w centrum wellness, masaże, 

tenis z oświetleniem, bilard, gry 
elektroniczne, sporty wodne na plaży 

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady  

i kolacje w formie bufetu, późne 
śniadania, przekąski przez 
cały dzień. raz na pobyt (min. 
7 dni) kolacja w restauracji a‘la 
carte (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja). lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe  
w restauracjach i barach zgodnie 
z godzinami otwarcia. alkohole 
importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.vinccihoteles.com

Ten elegancki kompleks hotelowy położony jest bezpośrednio przy bardzo ładnej, 
szerokiej plaży i oferuje swoim Gościom wszelkie wygody i szeroki wachlarz usług. 
Rodziny z dziećmi z pewnością docenią zjeżdzalnie przy basenach, a Goście preferujący 
dobrą kuchnię z pewnością będą zachwyceni pomysłami szefa kuchni. 

atraKcyjna inFraStruKtura  ●  SiEć hotEli Vincci  ●  KomFortoWE poKojE

vincci Nozha Beach ****

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

monaStir / TUNEZJA

LOTNISKO monaStir 
10 km

LOKALIZACJA 
•  300 m od Starego miasta, 

w centrum monastiru
•  port lotniczy w monastir ok. 10 km  

 
PLAŻA 

•  25 metrów od hotelu, prywatna, 
piaszczysta, oddzielona od hotelu 
mało uczęszczaną ulicą

•  leżaki i parasole oraz materace 
bezpłatne, ręczniki dostepne po 
wpłaceniu kaucji

 
OPIS
•  2 restauracje (1 a‘la carte płatna), 

3 bary
• basen zewnętrzny, brodzik
• zjeżdżalnie
•  centrum Spa (zabiegi płatne)
• Sklep
•  leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatnie,ręczniki dostepne po 
wpłaceniu kaucji

• oficjalna kategoria hotelu 4*
INTERNET 
• Kafejka internetowa (płatna) 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 -15.09)
•  Łazienka, toaleta, suszarka do 

włosów
• telefon, tv sat
• Sejf (płatny)
•  W wybranych pokojach minibar 

(płatny)
• balkon
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: korty tenisowe, boisko do 

piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 
tenis stołowy, łucznictwo, mini golf

•  odpłatnie: masaże, oświetlenie kortu 
tenisowego, wypożyczalnia sprzętu 
do tenisa, sporty wodne na plaży

WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, późne 

śniadania, obiady oraz kolacje  
w formie bufetu; przekąski w snack 
barze przy basenie (od czerwca 
do września). nocna przekąska 
serwowana w lipcu i sierpniu. 1x na 
pobyt (min. 7 dni) bezpłatna kolacja 
w restauracji a‘la carte. lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
serwowane w godzinach i barach 
ustalonyych przez hotel. alkohole 
importowane płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.delphin-hotels.com 

Hotel położony w sercu Monastiru, jest świetną bazą wypadową na spacery po 
okolicznej Medinie i porcie jachtowym. Bardzo komfortowe pokoje, niezwykle bogaty 
program animacji i świetny serwis stanowią duże atuty tego pięknego miejsca.

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  zjEŻDŻalniE  ●  atraKcjE SportoWE

Delphine El Habib ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 13 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Hotel Hotel

bEzpŁatnE WI-fI bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i
Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNISKO monaStir 
3 km

LOKALIZACJA 
• Do centrum monastiru ok. 5 km  
•  najbiższe sklepy oraz restauracje 

ok. 2 km
• port lotniczy monastir ok. 3 km  
 
PLAŻA 
•  plaża prywatne, bezpośrednio przy 

hotelu 
• Łagodne zejście do morza
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe bezpłatne po 
wpłaceniu depozytu ok. 10 Euro

 
OPIS
• recepcja
•  4 restauracje (w tym a‘la carte 

płatne), kilka barów
•  3 baseny ze słodką wodą, 1 z sekcją 

dla dzieci 
• aquapark
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe bezpłatne po 

wpłaceniu depozytu ok. 10 Euro
• miniklub, plac zabaw
• minimarket
•  Klienci są kwaterowani w one 

resort aquapark Sunconnect-ex 
jockey club

• oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTERNET 
• Wi-Fi bezpłatne w recepcji i pokojach 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja (15.06-15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• Sejf (bezpłatny)
• tv Sat, telefon
• balkon lub taras

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatne: koszykówka, siatkówka, 

rzutki, piłka nożna, tenis stołowy, 

tenis bez oświetlenia
• za dodatkową opłatą: masaże, 
bilard, gry elektroniczne, zabiegi w 
centrum wellness, oświetlenie kortu 
tenisowego 
 
WYŻYWIENIE 
• all inclusive: śniadania, obiady oraz 
kolacje w formie bufetu w restauracji 
głównej. przekąski w wyznaczonych 
barach i godzinach. restauracja a‘la 
carte raz na pobyt (min. 7 dni) w cenie, 
po wcześniejszej rezerwacji. lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe  
w restauracjach i barach wskazanych 
przez hotel zgodnie z godzinami 
otwarcia. alkohole importowane są 
płatne.  
 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ /

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  śWiEtna Kuchnia  ●  boGaty proGram animacji

PLAŻA 300m

monaStir / TUNEZJA

LOTNISKO monaStir 
10 km

LOKALIZACJA 
• centrum monastiru ok. 9 km
•  możliwości zakupów ok. 100 m, 

restauracje i kawiarnie ok. 500 m
•  port lotniczy monastir ok.10 km    

 
PLAŻA 

• plaża żwirowa około 350 m
•  ścieżka do plaży przez drogę obok 

hotelu (możliwość bezpłatnej jazdy 
dorożką)

• Wejście do morza jest stopniowe
• bar, prysznice i Wc
•  leżaki i parasole bezpłatnie, ręczniki 

plażowe za kaucją zwrotną ok. 10 Eur
 
OPIS
•  Kilka restauracje (w tym a‘la carte 

płatne), kilka barów
•  basen dla dorosłych z oddzielną 

sekcją dla dzieci
•  leżaki i parasole bezpłatnie, ręczniki 

plażowe za kaucją zwrotną ok. 10 Eur

• mini klub
•  centrum wellness (zabiegi płatne)
• minimarket
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
• Wi-Fi w recepcji bezpłatnie 
 
ZAKWATEROWANIE 
Standardowy pokój
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta
• telefon, tv Sat
• Sejf (za opłatą)
•  minibar (płatny)
• balkon
Pokój rodzinny
•  Wyposażony jak standardowy, 

bardziej przestronny
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatne: koszykówka,

 siatkówka plażowa, minigolf, tenis 
stołowy, tenis bez oświetlenia

•  za opłatą: masaże, bilard, gry 
elektroniczne, zabiegi w centrum 
odnowy biologicznej, sporty wodne 
na plaży. 
 
WYŻYWIENIE 

•  all inclusive: śniadania, obiady  
i kolacje w formie bufetu. przekąski, 
możliwość skorzystania z restauracji 
a‘la carte (1x na pobyt min. 7 dni 
w cenie, wymagana wcześniejsza 
rezerwacja), nieograniczony wybór 
lokalnych napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych w barach 
i restauracjach w godzinach 
otwarcia. alkohole importowane są 
płatne. 

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

Hotel położony jest w zadbanym ogrodzie, w pobliżu piaszczystej plaży. Hotel znany 
jest z doskonałej oferty kulinarnej, a także bardzo aktywnego zespołu animatorów. 
Jakość oraz serwis w hotelu gwarantuje sieć Magic.

Nerolia by Magic Hotels ****

TUNEZJA / monaStir

Hotel tętniący wakacyjnym klimatem. Bezpośrednio przy bardzo ładnej plaży  
z drobnym piaskiem, która dzięki stopniowemu wchodzeniu w morze jest szczególnie 
odpowiednia dla rodzin z dziećmi. Dodatkowym atutem są zjeżdżalnie i bardzo 
komfortowe pokoje, które pozwolą na wypoczynek po dniu pełnym wrażeń.

AquApArk  ●  KomFortoWE poKojE  ●  bEzpośrEDnio przy plaŻy

One Resort Jockey & Aquapark *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 13 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Hotel

bEzpŁatnE WI-fI bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY przy PLAŻY

ALL INCLUSIvEALL INCLUSIvE 24 H

hotEl

hammamEt / TUNEZJA

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

TUNEZJA / monaStir

LOTNISKO monaStir 
4 km

Hotel polecamy ze względu na przyjazną atmosferę oraz standard obsługi. Oferuje 
wiele możliwości spędzania czasu wolnego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Atutem 
hotelu jest otwarty w lipcu 2018 r. aquapark, a także bezpośrednie sąsiedztwo plaży. 
Goście cenią sobie również atrakcyjną ofertę All Inclusive.

LOKALIZACJA 
• 4 km od centrum monastiru
•  restauracje kawiarnie ok. 500 m
• port lotniczy monastir ok. 4 km  
 
PLAŻA 
•  piaszczysta bezpośrednio przy 

hotelu
• leżaki i parasole bezpłatnie
• materace płatne ok. 2 tnD/dzień
• ręczniki płatne ok. 1,5 tnD/dzień
 
OPIS
• recepcja 
•  3 restauracje (w tym  a‘la carte płatne), 

kilka barów
•  basen zewnętrzny, brodzik dla 

dzieci
•  nowy aquapark (wybudowany  

w sierpniu 2018 r.)
•  leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatnie, materace płatne ok. 2 
tnD/dzień, ręczniki plażowe płatne 

ok. 1,5 tnD/dzień
• mini klub, plac zabaw
•  Łóżeczka dla niemowląt w miarę 

dostępności bezpłatnie
•  możliwość odpłatnego wynajęcia 

opiekunki do dziecka
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
• Wi-Fi w lobby bezpłatnie
 
ZAKWATEROWANIE 
• Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
• minibar (płatny)
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów
• telewizor, telefon
• Sejf (płatny)
• balkon 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: tenis stołowy, 

siatkówka plażowa, piłka nożna
•  odpłatnie: masaże, oświetlenie 

kortu tenisowego, gry 
elektroniczne, bilard, motorowe 
sporty wodne na plaży, bilard, 
zabiegi w centrum Spa

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive 24h: śniadania, późne 

kontynentalne śniadania, obiady 
i kolacje w formie bufetu. przekąski 
w określonych godzinach; napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne są 
w godzinach i barach ustalonych 
przez hotel. alkohole importowane 
są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.skanes-serail.com 

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  AquApArk  ●  DoGoDna loKalizacja 

Smart Line Skanes Serail ****

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNISKO monaStir 
103 km

LOKALIZACJA 
•  ok. 5 km od centrum hammametu
• restauracje i sklepy ok. 3 km
• port lotniczy monastir ok. 103 km 
 
PLAŻA 
•  prywatna, piaszczysta 

bezpośrednio przy hotelu
•  leżaki i parasole na plaży 

bezpłatnie, ręczniki plażowe 
dostępne po wpłaceniu kaucji 
zwrotnej ok. 20 tnD.

• bar (płatny)
 
OPIS
• recepcja 
•  3 restauracje (w tym  a‘la carte 

płatne), kilka barów
• 2 baseny, basen dla dzieci
•  nowy aquapark (wybudowany  

w lipcu 2018 r.)
•  leżaki i parasole na terenie basenu 

bezpłatnie, ręczniki plażowe 

dostępne po wpłaceniu kaucji 
zwrotnej ok. 20 tnD

• miniklub
• plac zabaw
•  Łóżeczko dla dzieci w miarę 

dostępności bezpłatnie
• centrum wellness ( zabiegi płatne)
• Sklep
• oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTERNET 
•  Wi-Fi bezpłatne w recepcji oraz  

w miejscach ogólnodostępnych
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
•  Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
• telefon, tv sat
• Sejf (odpłatnie)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• balkon lub taras
 

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: koszykówka, siatkówka 

plażowa, tenis stołowy
•  odpłatnie: masaże, bilard, 

wszystkie zabiegi w centrum Spa, 
tenis ziemny 

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, późne 

śniadania kontynentalne, 
obiady, kolacje w formie bufetu. 
popołudniowa przekąska. raz na 
pobyt min. 7 dni w cenie kolacja  
w restauracji a‘la carte (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja). lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
(wybrane) serwowane w godzianach   
i barach ustalonych przez hotel. 
alkohole importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

Bardzo ceniony wśród stałych Gości, położony jest przy pięknej, piaszczystej plaży, 
jest idealnym wyborem dla rodzin oraz grup znajomych. Hotel organizuje programy 
animacyjne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, a jego wielkim atutem są zjeżdzalnie 
w aquaparku i bardzo serdeczna obsługa.

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  pięKna plaŻa  ●  boGaty proGram animacji

Club Salammbo Hammamet & Aquapark ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Hotel

Hotel

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

TUNEZJA / yaSminE hammamEt

TUNEZJA / yaSminE hammamEt

noWoczESna DziElnica  ●  W KompEKSiE 3 hotEli  ●  opcja DinE arounD

yaSminE hammamEt / TUNEZJA

bEzpŁatnE WI-fI

LOTNISKO monaStir 
97 Km

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

bEzpŁatnE WI-fI

LOTNISKO monaStir 
97 Km

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

bEzpŁatnE WI-fI

LOTNISKO monaStir 
95 Km

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOKALIZACJA 
• park rozrywki carthageland ok. 400 m
• port lotniczy monastir ok. 97 km 
PLAŻA 
•  plaża ok. 50 m od hotelu 
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe (kaucja ok.10 
tnD)- również na basenie

OPIS
•  recepcja, restauracja główna + 

kilka Dine around, bary
• 2 baseny, 1 z sekcją dziecięcą
•  miniklub, park rozrywki 

carthageland (od 1.06 do 30.09) 
• centrum wellness (płatne)
• oficjalna kategoria hotelu 5* 
INTERNET 
• Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatnie 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09); tV

•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 
toaleta, suszarka do włosów

•  Sejf (ok. 3,5 tnD/dzień +depozyt 
ok. 20 tnD); minibar za opłatą

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: wstęp do parku 

rozrywki carthageland
•  odpłatnie: bilard, gry elektroniczne, 

tenis z oświetleniem, masaż, sauna
WYŻYWIENIE 
•   all inclusive: śniadania, obiady i kolacje 

w formie bufetu, lokalne alkohole 

i napoje. alkohole importowane 
płatne.

•  Dine around: możliwość skorzystania 
z restauracji a‘la carte raz na pobyt 
w kompleksie medina (Solaria, Diar 
lemdina, belisaire, wymagana 
rezerwacja). Więcej informacji w 
recepcji.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ /

LOKALIZACJA 
• najbliższe sklepy i kawiarnie ok. 200 m
• port lotniczy monastir ok. 95 km 
PLAŻA 
• plaża ok. 200 m od hotelu
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe (kaucja ok.10 
tnD)- również na basenie

OPIS
•  recepcja, restauracja główna + 

kilka Dine around, bary
• 2 baseny oraz 1 dla dzieci
•  plac zabaw, miniklub
•  oficjalna kategoria hotelu 4*
INTERNET 
• Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatnie
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja (od 15.06-15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów, tV

• Sejf za opłatą i depozytem
• minibar za opłatą
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: nieograniczony dostęp do 

parku rozrywki  carthageland
•  za opłatą: bilard, gry elektroniczne, 

tenis z oświetleniem, masaż
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady i kolacje 

w formie bufetu, lokalne alkohole 
i napoje w barach i restauracjach. 
alkohole importowane płatne.

•   Dine around: możliwość skorzystania 
z restauracji a‘la carte raz na pobyt 
w kompleksie medina (Solaria, Diar 
lemdina, belisaire, wymagana 
rezerwacja). Więcej informacji w 
recepcji).

MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

W KompEKSiE 3 hotEli  ●  opcja DinE arounD  ●  Dobry SErWiS W KompEKSiE 3 hotEli  ●  opcja DinE arounD  ●  Dobry SErWiS

Medina Solaria & Thalasso *****

Medina Diar Lemdina ****

Medina Belisaire & Thalasso ****hotEl

HOTELE MEDINA
         MOC ATRAKCJI 

Dlaczego
tutaj?

  Tunezyjski 
show 

Wstęp do 
Carthageland 
BEZPłATNIE

Dine  
Around 

w kompleksie 
Medina

Wstęp 
do parków 
rozrywki

Wiele  
zabawy 
dla całej 
rodziny!

hotEl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

fIRST CALL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

fIRST CALL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

fIRST CALL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

LOKALIZACJA 
• park rozrywki carthageland ok. 500 m
• port lotniczy monastir ok. 97 km 
PLAŻA 
•  plaża z drobnym piaskiem ok. 350 m 
• leżaki i parasole bezpłatnie
OPIS
•  recepcja, restauracja główna + 

kilka Dine around, 2 bary
•  2 baseny oraz 1 dla dzieci
• leżaki i parasole bezpłatnie
• miniklub, minimarket
• centrum wellness (zabiegi płatne)
• oficjalna kategoria hotelu 4*
INTERNET 
• Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatnie 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard 
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• telefon, Sat-tV, minibar płatny
• Sejf za opłatą i depozytem
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: nieograniczony wstęp 

do parku wodnego carthageland 
•  za opłatą: masaż, łaźnia parowa
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady  

i kolacje w formie bufetu. Wybrane 
lokalne alkohole w barach. 

alkohole importowane płatne
•   Dine around: możliwość skorzystania 

z restauracji a‘la carte raz na pobyt 
w kompleksie medina (Solaria, Diar 
lemdina, belisaire, wymagana 
rezerwacja). Więcej informacji w 
recepcji.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /
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Hotel

POLSKIE ANIMACJE

HOTEL KLUBOWY
animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
o Orange family Club 
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

TUNEZJA / hammamEt

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOTNISKO monaStir  
100 km

LOKALIZACJA 
•  6 km od centrum hammametu 

(przystanek autobusowy ok. 400 m)
• Sklepy, restauracje ok. 200 m
• port lotniczy monastir ok. 100 km 
 
PLAŻA 
• piaszczysta tuż przy hotelu
•  leżaki i parasole na plaży bezpłatnie,  

materace i ręczniki płatne –materac 
ok. 2,5 tnD/dzień, ręczniki plażowe 
ok. 1 tnD/dobę i depozyt ok. 20 tnD

 
OPIS
• recepcja
•  2 restauracje (w tym  a‘la carte 

płatne), kilka barów
•  2 baseny zewnętrzne, brodzik dla 

dzieci
•  leżaki i parasole na plaży bezpłatnie,  

materace i ręczniki płatne –materac 
ok. 2,5 tnD/dzień, ręczniki plażowe 
ok. 1 tnD/dobę i depozyt ok. 20 tnD

• zjeżdżalnie
• miniklub, plac zabaw
• centum wellness (płatne)
• oficjalna kategoria hotelu 3* 
 
INTERNET 
• bezpłatne Wi-Fi w recepcji 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem, toaleta, 

suszarka do włosów
• Sejf (płatny)
• telefon, telewizor
• balkon lub taras
Pokój Rodzinny 
•  Wyposażenie jak w pokoju 

standardowym
•  2 pomieszczenia oddzielone 

drzwiami

 

SPORT I ROZRYWKA 
•  polskie animacje (20.06-07.09)
•  bezpłatnie: siatkówka, koszykówka, 

piłka nożna, tenis stołowy
•  odpłatnie: bilard, gry elektroniczne, 

masaże, zabiegi w centrum Spa, 
sporty wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiady, 

kolacje w restauracji głównej 
w formie bufetów. napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji dostępne  
w hotelowych barach w godzinach 
ustalonych przez hotel. alkohole 
importowane są płatne. 

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

 

Ten hotel to świetna propozycja dla rodzin z dziećmi- basen ze zjeżdżalniami, polskie 
animacje, i wiele atrakcji dla dzieci zapewnią każdej rodzinie wspaniały odpoczynek. 
Przyjazna i uśmiechnięta obsługa, bliskośc plaży i dobra kuchnia sprawią, że wakacje 
będą niezapomniane.

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  zjEŻDŻalniE  ●  KomFortoWE poKojE

Hammamet Beach ****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 6 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Wycieczki
fakultatywne

poDrÓŻuj i oDKryWaj

TUNEZJA

 SAHARA – 2 DNI 
1 dzień: Wczesnym rankiem, po śniadaniu, wyjazd 
w kierunku miasta El jem, gdzie znajduje się amfiteatr 
rzymski. po zwiedzeniu go przemierzamy jeden z naj-
większych terenów gajów oliwnych na świecie, który 
sięga aż do Sfax - drugiego pod względem wielkości 
miasta w tunezji. Dalsza trasa prowadzi w kierunku 
matmaty, która słynie ze swych domów wykutych 
w skałach. obiad w berberyjskiej wiosce. Kolejnym 
punktem programu jest możliwość przejażdżki na 
wielbłądzie (dodatkowo płatna ok. 20 tnD) po pia-
skach najsłynniejszej pustyni świata - Sahary. Wie-
czorem kolacja i nocleg w hotelu.
2 dzień: rano podziwiać będziemy chott El jerid - 
największe słone jezioro w tunezji oraz, przy dobrej 
pogodzie, wschód słońca. następnie przesiądziemy 
się do samochodów terenowych, którymi udamy się 
do miasteczka z „Gwiezdnych Wojen”. po drodze zo-
baczymy słynną skałę zwaną „szyją wielbłąda“ oraz 
poczujemy adrenalinę, jadąc po wydmach trasą słyn-
nego rajdu paryż-Dakar. Kolejnym punktem progra-
mu jest wizyta w oazie górskiej. chebika położona 
jest u stóp wąwozu, z którego wypływa przepiękny 
wodospad. oazy leżące w pustynnych górach atla-
su Saharyjskiego swe istnienie zawdzięczają znaj-
dującym się tam źródłom słodkiej wody. W drodze 
powrotnej zjedzą państwo obiad, a następnie prze-
jadą do Kairouan. podczas krótkiego postoju będzie 
można zrobić zdjęcia przy Wielkim meczecie, a na-
stępnie odwiedzić sklep z pamiątkami i dywanami, 
z których wyrobu słynie to miasto. po całych dwóch 
dniach pełnych wrażeń powrót do hotelu. Wycieczka 
organizowana z regionów: tunis, hammamet, mah-
dia, Sousse, monastir, port El Kantaoui.

 TUNIS - KARTAGINA - SIDI BOU SAID
podczas tej wycieczki zobaczymy stolicę tunezji i jej 
najbliższe przedmieścia. W programie muzeum byrsa 

oraz Katedra świętego ludwika. na medinie tuni-
su będzie czas na samodzielny spacer po uroczych 
zaułkach starego miasta i oczywiście na zakupy na 
największym souku (czyli bazarze) tunezji. podczas 
wizyty w Kartaginie zobaczymy ruiny term anto-
niusza piusa z ii wieku, które w swojej epoce były 
trzecimi pod względem wielkości termami w świecie 
rzymskim. ostatnim punktem programu jest wizyta 
w malowniczym Sidi bou Said - określanym mianem 
„perły tunezyjskiego wybrzeża”. podczas spaceru 
po miasteczku oczom naszym ukażą się imponujące 
widoki na port i zatokę tunisu oraz charakterystycz-
ne białe domki z niebieskimi okiennicami i drzwiami. 
powrót do hotelu późnym popołudniem. Wyciecz-
ka organizowana z  regionów: tunis, hammamet,  
mahdia, Sousse, monastir, port El Kantaoui.

 KAIROUAN - EL JEM 
zwiedzanie Kairouanu - czwartego świętego miej-
sca islamu - zobaczymy wielki meczet oraz baseny 
aglabidów. następnie zwiedzimy amfiteatr rzymski 
w El jem. Wizyta w monastirze, mauzoleum rodziny 
bourgibów, oraz czas wolny na zakupy w domu to-
warowym yasmina center. Wycieczka organizowana 
z regionów: tunis, hammamet, mahdia, Sousse, mo-
nastir, port El Kantaoui.

 PARK ZOOLOGICZNY fRIGUIA 
zwiedzanie parku zoologicznego, gdzie można zoba-
czyć ok. 65 gatunków zwierząt. W programie pokaz 
akrobacji fok oraz wejście na show z delfinami. Wy-
cieczka organizowana z regionów: tunis, hamma-
met, Sousse, monastir, port El Kantaoui.

 REJS STATKIEM 
Wyprawa morska statkiem z możliwością kąpieli na 
pełnym morzu. W programie poczęstunek, napoje na 
pokładzie, a także występ artystyczny. Wycieczka or-
ganizowana z regionów: tunis, hammamet, mahdia, 
Sousse, monastir, port El Kantaoui.

 QUADY
podejmijcie wyzwanie godne rajdowców, jeżdżąc qu-
adami po bezdrożach tunezji. Wycieczka, podczas 
której poczujecie smak przygody! polecamy ją dla 
osób aktywnych, lubiących adrenalinę i niestandar-
dowe rozrywki. 

Opisy wycieczek mają charakter informacyjny i nie są 
wiążące. Więcej informacji na temat szczegółowych 
programów otrzymacie Państwo na miejscu u rezy-
denta. Więcej na www.sunfun.pl

TUNEZJA / hammamEt

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PLAŻA 30 m

LOTNISKO monaStir 
116 km

LOKALIZACJA 
• 6 km od centrum hammametu
•  najbliższe kawiarnie, bary, sklepy 

ok. 100 m od hotelu
•  port lotniczy monastir ok. 116 km 

 
PLAŻA 

•  piaszczysta plaża z drobnym piaskiem 
30 m od hotelu

•  bezpłatne leżaki, materace i parasole; 
ręczniki za depozytem ok. 10 tnD

 
OPIS
• recepcja 
• restauracja główna, kilka barów
•  basen zewnętrzny, brodzik dla 

dzieci
•  na basenach bezpłatne leżaki, 

materace i parasole; ręczniki za 
depozytem ok. 10 tnD

•  bezpłatny aquapark (serwis 
plażowy, bar i ręczniki za opłatą)

• plac zabaw

• miniklub
• Sejf ok. 2 tnD/dzień
•   Salon piękności (zabiegi płatne)
• minimarket 
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w recepcji bezpłatnie (dla 

wybranych pokoi)
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka  z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka  do włosów 
• telefon, tv
• Sejf (płatny)
•  nie wszystkie pokoje posiadają 

balkon

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie:  koszykówka, siatkówka 

plażowa, rzutki, piłka nożna, tenis 

stołowy, tenis w ciągu dnia, mini golf
•  odpłatnie: bilard, gry elektroniczne, 

masaże, sporty wodne na plaży

WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady 

oraz kolacje w formie bufetu. 
popołudniowa przekąska. napoje 
bezalkoholowe oraz alkohole lokalne 
dostępne w godzinach i barach 
ustalonych przez hotel. alkohole 
importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

pięKna plaŻa  ●  KomFortoWE poKojE  ●  zjEŻDŻalniE

COOEE Club President Aquapark & Spa Resort ***

Dobrej klasy hotel o rozbudowanej infrastrukturze. Polecamy rodzinom z dziećmi oraz osobom 
nastawionym na prawdziwy relaks w pięknym otoczeniu. Obiekt oferuje wiele możliwości 
spędzania wolnego czasu, a także oferuje szeroką ofertę sportów wodnych na plaży. Goście 
doceniają wysoki standard usług i obsługi.

ALL INCLUSIvE

WI-fI

hotEl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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pláž Sidi mahrez

pláž Segula
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DjErba

lotnisko

aghir

midoun

Guellala

la Ghriba

houmt Souk

morze
śródziemne

zarzis

tunEzja

Djerba

Sidi mahrez

Sidi yati

Djerba to tunezyjska wyspa położona na morzu śród-
ziemnym o wyjątkowym uroku. znajdują się tam dłu-
gie, szerokie plaże z delikatnym piaskiem, a także 
zapieracjące dech w piersiach morze, które zmienia 
kolor z turkusowego przez szmaragdowozielony aż 
do ciemnegoniebieskiego. Djerba jest pełna aro-
matów, a w powietrzu unosi się przede wszystkim 
piękny zapach jaśminu, który stał się narodowym 
kwiatem tunezji.  Gdzie indziej, jeśli nie na Djerbie, 
legendarny grecki bohater odyseusz mógłby się  
zatrzymać podczas podróży z  troi? być może  
przyciągnął go zapach wyspy i gościnność miesz-
kańców. przetrwało to do dziś, w  połączeniu  
z pięknymi białymi plażami i przyjemnymi widokami. 
Warto odwiedzać Djerbę jak odyseusz i przedłużać 
lato w ładodnym klimacie do później jesieni. Djerba 
jest największą z 60 tunezyjskich wysp. znajduje się 
w południowej części zatoki Gabes. na południowym 
wschodzie łączy się z kontynentalną częścią kraju. 
najwyższym szczytem Djerby jest wzgórze Dhahret 
aadloun o wysokości 54 m (muzeum Guellal z cieka-
wą ekspozycją i stylową kawiarenką). najpiękniejsze 
plaże znajdują się na północy wyspy (Sidi mahrez), 
klify znajdują się głównie przy latarni morskiej tagu-
ermess, w twierdzy jillij na północnym zachodzie lub  

w adjim, na południowym zachodzie. 
Djerba ma łagodniejszy klimat niż 
kontynent i panuje tutaj stosunko-
wo wysoka wilgotność powietrza.  
brak wody na wyspie pozostawił 
ślad także we wcześniejszej nazwie –  
- meninx (‘brak wody‘). Do tej pory 
woda do stref turystycznych jest dostarczana  
z kontynentu przez rurociągi wzdłuż rzymskiej tamy.  
W niektórych miejscach krzyżują się niektóre żyzne 
i siarkowe źródła termalne, które wykorzystywane 
są przez niektóre hotele w celach terapeutycznych 
(talasoterapia).

HOUMT SOUK – STOLICA WYSPY 
houmt Souk jest stolicą wyspy, która leży na jej pół-
nocnym wybrzeżu. zamieszkuje je około 44  500 
mieszkańców. najbardziej interesującym miejscem 
w stolicy jest zadaszony suk, na którym handluje się 
biżuterią, wyrobami ze skóry, a także przedmiota-
mi z korali. Wśród malowniczych, wąskich uliczek, 
odbywa się też targ rybny, zatłoczony zwłaszcza 
w poniedziałki i czwartki. W 1968 roku powstało tu-
taj muzeum Sztuki ludowej i tradycji z kolekcją tra-
dycyjnych strojów, biżuterii, drewnianych szkatułek, 
a także zrekonstruowana została tutaj  pracownia 
garncarza czy kuchnia pielgrzymów. Warto zwiedzić 
także XV-wieczną twierdzę borj Ghazi mustapha,  
z której rozpościera się zapierający dech w piersiach 
widok na port. Spacerując ulicami miasta, nie sposób 
ominąć place hedi chaker, głównego punktu spo-
tkań mieszkańców i turystów, którzy gromadzą się tu  
w kawiarniach i restauracjach.

MIDOUN
Drugie co do wielkości miasto na wyspie, słynie  
z rosnących w nim drzew oliwnych oraz sadów owo-
cowych i ogrodów. niewątpliwą atrakcją miasta jest 
również odbywający się co tydzień targ, podczas któ-
rego można poznać codziennie życie mieszkańców. 
Życie targowe toczy się głównie na placu pod sta-
rym drzewem oliwnym. oczywiście warto przejść się 
plątaniną wąskich uliczek mediny, a jeszcze lepiej 
przyjechać tu we wtorek, by zobaczyć specjalnie dla 
turystów przygotowaną inscenizację tradycyjnego 
wesela, zwaną Fantasia. W niewielkiej odległości 
od miasta znajduje się mająca 300 lat podziemna 
tłocznia oliwy, a jeszcze dalej na północ zobaczymy 
najstarszy zabytek na wyspie - piaskowy Grobowiec 
bourgou z czasów punickich.

SIDI MAHREZ
Sidi mahrez to jedna z najbardziej znanych i popular-
nych plaż na wyspie. usytuowana jest na południo-
wo-wschodnim wybrzeżu. z racji tego, że znajduje się 
na niej piękny czysty piasek, jest ona najczęściej wy-
bieraną plażą przez turystów, a jednocześnie jedną  
z największych. W jej pobliżu wybudowano mnóstwo 
hoteli, które idealnie nadają się na rodzinne wypady  
z dziećmi. niedaleko znajduje się Djerba Golf club (27 
dołków), który został założony w 1995 roku.

SIDI YATI
W miejscach, gdzie wybrzeże północno-wschodnie 
nachyla się ku południu, plaża Sidi mahrez przecho-
dzi powoli w piaszczysty grzbiet. W bezpośrednim 
sąsiedztwie taguermess powstało kilka hoteli. ten 
malowniczy obszar turystyczny znany jest z szero-
kiej piaszczystej plaży i rzadko występujących skał.

AGHIR
ta strefa turystyczna znajduje się na południowym 
wybrzeżu pięknej, piaszczystej plaży Seguia, któ-
ra ma skaliste dno. odległość od miasta midoun to 
około 6 km.

LA GHRIBA
Synagoga la Ghriba, zwana również la merve-
illeuse lub Gorgeous, znajduje się w  miejscowo-
ści Er riad. Wewnątrz budynku znajdują się ściany 
ozdobione oszkloną kamionką i barokowym rysun-
kiem drewnianym, okna zdobią kolorowe witraże.  
W synagodze znajdują się jedne z najstarszych zwo-
jów żydowskiej tory.

GUELLALA
Guellala to popularna miejscowość leżąca na połu-
dniowej stronie wyspy, która jest tradycyjnym ośro-
dekiem garncarstwa na Djerbie. na ulicznych stra-
ganach można nabyć dzbanki, garnki i inne lokalne 
wyroby ceramiczne, a miejscowi garncarze chętnie 
demonstrują proces ich tworzenia. atrakcją jest rów-
nież meczet stojący samotnie tuż przy morzu.

Djerba
opiS DEStynacji

opiS DEStynacji / DJERBADJERBA / opiS DEStynacji

WIĘCEJ HOTELI
na

www.sunfun.pl
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Hotel

bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

DJERBA / houmt SouK

LOTNISKO 20 km

LOKALIZACJA 
• 10 km do houmt Souk 
•  20 km do portu lotniczego Djerba
 
PLAŻA 
•  plaża z drobnym piaskiem 

bezpośrednio przy hotelu
•  leżaki, parasole bezpłatnie
• ręczniki plażowe (depozyt)
 
OPIS
• recepcja 
•  3 restauracje (w tym 2 a‘la carte  

(płatne), kilka barów w tym płatne)
• 1 basen
•  leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe 

bez opłat
• Strefa Spa (odpłatna)
• Sklep
• oficjalna kategoria hotelu 5*

INTERNET 
•  Wi-Fi w recepcji i pokojach 

bezpłatnie

ZAKWATEROWANIE 
Pokój dwuosobowy
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
• Sejf bezpłatnie 
•  minibar odpłatnie
• tV  
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

aerobik, tenis stołowy, billard, 
rzutki, tenis ziemny bez oświetlenia 

•  odpłatnie: golf, zabiegi w strefie 
Spa, sporty wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, późne 

śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu. przekąski po południu. 
Wieczory tematyczne kilka razy  

w tygodniu. lokalne alkohole  
i napoje bezalkolowe w wybranych 
barach w godzinach ich otwarcia. 
alkohole importowane dodatkowo 
płatne. uroczysta kolacja raz 
w tygodniu za dodatkową opłatą. 
panowie proszeni są o odpowiedni 
strój do kolacji (długie spodnie).

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

LOKALIZACJA 
• midoun oddalone o ok. 8 km
•  Sklepy, restauracje, kawiarnie 

oddalone ok. 500 m 
• port lotniczy ok. 20 km
 
PLAŻA 
•  plaża z drobnym piaskiem tuż przy hotelu
•  leżaki, parasole i ręczniki plażowe 

bezpłatne
 
OPIS
•  recepcja 
• restauracja główna 
•  Kilka restauracji i barów (w tym 

a‘la carte  płatne - Goście mogą 
skorzystać z restauracji a‘la carte  
raz na tydzień (pobyt min. 7 dni)  po 
wcześniejszej rezerwacji

• 2 baseny, 1 z sekcją dla dla dzieci
• mini klub, plac zabaw
• centrum welness (odpłatne)
• Fryzjer (odpłatny)

• oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET 
•  Wi-fi bezpłatne w hotelu i pokojach
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Superior
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z wanna lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów
• minibar (płatny)
• Sejf (bezpłatny)
• telefon, tv Sat 
• balkon lub taras
 
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: śniadania, późne 

śniadania, obiady i kolacje  
w formie bufetu, poranna 
przekąska, popołudniowa słodka 
przekąska, nocne przekąski. 
lokalne wybrane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe  
w barach i restauracjach  
w godzinach otwarcia, woda  
w minibarze codziennie za darmo. 
alkohole importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ /

Ekskluzywny obiekt, rekomendowany najbardziej wymagającym Gościom. Cudowna plaża, 
świetna obsługa, najwyższej klasy oraz wspaniałe zabiegi w strefie relaksacyjnej ukoją zmysły 
każdego Gościa. Doskonała kuchnia zapewni także niezapomniane doznania kulinarne.

Elegancki hotel położony na terenie ogrodu krajobrazowego, w pobliżu miejscowości Midoun. 
W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje i kawiarnie, które można odwiedzić podczas 
wieczornego spaceru. Na terenie ośrodka mieszczą się baseny, restauracje, bary, a także 
centrum centrum odnowy biologicznej, które zapewni relaks po całodziennych atrakcjach.

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso *****hotEl

 miDoun / DJERBA

bEzpŁatnE WI-fI

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PRZY PLAŻY

LOTNISKO DjErba 
20 km

EKSKluzyWny hotEl  ●  WySublimoWana Kuchnia  ●  tylKo Dla DoroSŁych śWiEtna jaKość  ●  DoSKonaŁy SErWiS  ●  pięKna plaŻa przy hotElu

Sensimar Ulysse Resort & Thalasso *****

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

fIRST CALL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

fIRST CALL

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl
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Hotel

bEzpŁatnE WI-fI

ALL INCLUSIvE 24 H

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

przy PLAŻY  

DJERBA / SiDi mahrEz

LOTNISKO DjErba 
25 km

hotEl

 miDoun / DJERBA

bEzpŁatnE WI-fI

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

PRZY PLAŻY

LOTNISKO DjErba 
30 km

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  jaKość SiEci maGic  ●  bEzpośrEDnio przy plaŻy

Magic Hotel Djerba Mare ****

Hotel z tętniącą życiem atmosferą wakacyjną znajduje się w pobliżu centrum 
Midoun, tuż przy pięknej piaszczystej plaży. Jego zaletą jest bardzo szeroki zakres 
zajęć sportowych, a także wspaniała oferta kulinarna. Jakośc serwisu w hotelu jest 
gwarantowana przez sieć Magic, słynącą z najwyższej staranności usług.

LOKALIZACJA 
•  najbliższe sklepy ok. 50 m
•  restauracje i kawiarnie ok. 1 km
• port lotniczy ok. 30 km  
 
PLAŻA 
• plaża z drobnym piaskiem przy hotelu
• Wejście do morza jest stopniowe
• bar za opłatą, prysznice
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe za opłatą ok. 15 
tnD /tydz. oraz depozyt (ok. 15 
tnD) 

 
OPIS
• recepcja, 
• restauracja główna, kilka barów
• basen dla dorosłych i dzieci
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki plażowe opłata ok. 15 tnD 
/ tydz.oraz depozyt (ok. 15 tnD)

• plac zabaw
• centrum wellness (odpłatnie)

• Sklep
• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi na tarasie przy basenie 

bezpłatnie 
 
ZAKWATEROWANIE 

• Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• telefon, tv sat
•  Sejf za opłatą, depozyt
•  minibar płatny
• balkon lub taras

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

tenis stołowy, tenis  ziemny bez 
oświetlenia

•  odpłatnie: bilard, gry elektroniczne, 
masaże, tenis z oświetleniem, 

sporty wodne na plaży
 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady 

i kolacje serwowane w formie 
bufetu. popołudniowa przekąska. 
lokalne alkohole i napoje 
bezalkoholowe w wybranych barach 
i restauracjach w godzinach 
otwarcia. alkohole importowane 
płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

fiesta Beach *****

oGrÓD palmoWy  ●  zjEŻDŻalniE  ●  atraKcyjnE animacjE

Wspaniała propozycja zarówno dla rodzin, jak i par czy grup znajomych. Położony 
w zadbanym ogrodzie palmowym,  stylizowany na tunezyjską wioskę z doskonałym 
serwisem. Hotel cieszy się bardzo dobrą opinią wsród Gości.

LOKALIZACJA 
• midoun oddalone o ok. 5 km
• Sklepy i restauracje ok. 200 m
• port lotniczy w odległości ok.25 km  
 
PLAŻA 
•  piękna, piaszczysta, bezpośrednio 

przy hotelu. Dojście do plaży 
biegnie przez hotelową promenadę.

•  leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
są bezpłatne

 
OPIS 
• recepcja 
• restauracja główna 
•  2 restauracje a‘la carte. Goście 

mogą skorzystać raz w ciągu pobytu 
z restauracji a’la carte po dokonaniu 
wcześniejszej rezerwacji)

•  Kilka  barów, kawiarnia mauretańska 
(płatna). bar na plaży oraz bar przy 
basenie relaksacyjnym są czynne 
tylko w wysokim sezonie.

•  3  baseny  zewnętrzne,  basen kryty 
i brodzik

• mini klub, plac zabaw 
• centrum Spa (zabiegi płatne)
• Sklepy
• oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTERNET 
• Wi-Fi w recepcji i pokojach bezpłatne 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
• telefon, tv Sat
• minibar (płatny)
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: tenis ziemny (bez 

oświetlenia), mini golf, rzutki, tenis 
stołowy, piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka plażowa

•  odpłatnie: oświetlenie kortu 
tenisowego, bilard, sauna, gry 
elektroniczne, jazda konna, sporty 
wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive 24 h: śniadania, 

obiady, kolacje. późne śniadania 
kontynentalne.lekkie przekąski 
po południu. napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane są w wybranych barach 
i godzinach ich otwarcia. alkohole 
importowane są  płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.fiesta-beach.com 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

hotEl

bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

211210

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

DJERBA/ miDoun

LOTNISKO DjErba 
30 km

LOKALIZACJA 
• centrum midoun, oddalone ok. 6 km
• Do miasta houmt Souk ok. 25 km
• port lotniczy ok. 30 km od hotelu 
 
PLAŻA 
•  piaszczysta bezpośrednio przy hotelu
• leżaki i parasole bezpłatne
•  ręczniki plażowe (kaucja ok. 5 Eur, 

wymiana ok. 1 Eur)
 
OPIS
• recepcja
•  2 restauracje ( w tym a‘la carte 

płatna, kilka barów (w tym płatne)
•  basen główny, basen dla dzieci,  

basen wewnętrzny
•  bezpłatny aquapark
• leżaki i parasole bezpłatne
•  ręczniki plażowe (kaucja ok. 5 Eur, 

wymiana ok. 1 Eur)
• miniklub
• Sklepy na terenie hotelu

• oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
• Wi-Fi w lobby bezpłatnie 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój  Standard ok. 25 m2

•  Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  tv Sat, telefon
•  mała lodówka (po przyjeździe 2 

butelki wody niegazowanej w cenie. 
napoje na zapytanie w miarę 
dostępności płatne) 

• Sejf odpłatnie  
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaleta, suszarka do włosów
• Widok na ogród
Bungalow ok 30 m2 poza budynkiem - 
widok na ogród

SPORT I ROZRYWKA 
•  polskie animacje (20.06-04.09)
•  bezpłatnie: aquapark, rzutki, tenis 

stołowy, piłka nożna, siatkówka, 
fitness, wieczorne animacje, 
muzyka na żywo.

•  odpłatnie: bilard, centrum nurkowe, 
zabiegi w centrum odnowy 
biologicznej. Wszystkie atrakcje 
oferowane na plaży.

 
WYŻYWIENIE 
•   all inclusive: śniadania, obiady oraz 

kolacje. W ciągu dnia w wybranych 
barach i w określonych godzinach 
serwowane są lekkie przekąski oraz 
napoje i lokalne alkohole. raz na 
pobyt (min. 7 dni) restauracja a‘la 
carte  jest bezpłatnie. Wszystkie 
alkohole importowane są odpłatne. 

MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /  

www.magichotelsandresorts.com

Hotel, położony przy pięknej, piaszczystej plaży. Atutem hotelu jest aquapark, a także animacje dla 
dzieci prowadzone przez grupę polskojęzycznych animatorów. Hotel posiada doskonałe opinie, 
a Goście szczególnie chwalą wysokiej jakości serwis, a także szeroką ofertę zabaw dla najmłodszych 
i atrakcyjne położenie. Hotel należy do sieci Magic, gwarantującej jakość świadczonych usług.

Magic Iliade & Aquapark****
WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  jaKość SiEci maGic  ●  bEzpośrEDnio przy plaŻy

ALL INCLUSIvE

bEzpŁatnE WI-fI

przy PLAŻY

SpraWDzona jaKość

POLSKIE ANIMACJE

inFormacjE + cEny + rozSzErzona FotoGalEria i ViDEo  ―  na www.sunfun.pl najKrÓtSza DroGa Do tWojEGo WypoczynKu  ―  801 080 039 lub www.sunfun.pl

ORANGE fAMILY CLUB
animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Hotel Hotel

ALL INCLUSIvE

DJERBA / SiDi yati

przy PLAŻY

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

bEzpŁatnE WI-fI

LOTNISKO DjErba 
20 km

LOKALIZACJA 
• Do centrum miasta midoun ok. 5 km
•  najbliższe restauracje i bary ok. 1 km 

od hotelu 
•  port lotniczy ok. 20 km od hotelu 

 
PLAŻA 

• bezpośrednio przy hotelu
•  leżaki i parasole bezpłatne
•   ręczniki (płatne + depozyt)
 
OPIS
• recepcja
• 2 restauracje, 2 bary (w tym 1 na plaży)
•  Dyskoteka (od 06 do 09 - 2/3 razy 

na tydz., drinki dodatkowo płatne)
• basen zewnętrzny
•  leżaki, parasole i materace 

bezpłatne, ręczniki (depozyt)
•  mini klub, plac zabaw, menu 

w restauracji, brodzik
• Sklepy na terenie hotelu
• oficjalna kategoria hotelu 4* 

INTERNET 
• Wi-Fi przy recepcji bezpłatne 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
•   Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
• tV-Sat, telefon
• balkon lub taras
•  Łazienka z wanna lub prysznicem, 

toaleta
•  minibar (płatny)
• Sejf  bezpłatny 
•  Łóżeczka dla dzieci bezpłatnie 

(w miarę dostępności)
• Dostawka dla dzieci (łóżko piętrowe)
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: program animacyjny, 

koszykówka, siatkówka plażowa, 
piłka nożna, mini golf, tenis stołowy

•  odpłatnie: bilard, wszystkie zabiegi 
w hotelowym Spa, tenis ziemny 
z oświetleniem, sporty wodne na 

plaży.
 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady 

i kolacje w formie bufetu. lekkie 
przekąski w ciągu dnia. Wybrane 
lokalne napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe serwowane są 
w barach i restauracji w godzinach 
otwarcia. alkohole importowane są 
płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

Piękny obiekt, położony tuż przy piaszczystej plaży. Idealny dla rodzin, ale również 
dla par ceniących spokojny wypoczynek. Bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej 
plaży. Goście bardzo wysoko cenią poziom serwisu na terenie hotelu, a także pięknie 
urządzone i bardzo komfortowe pokoje. 

Telemaque Beach & Spa ****
śWiEtna jaKość  ●  DoSKonaŁE WyŻyWiEniE  ●  KomFortoWE poKojE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

bEzpŁatnE WI-fI

ALL INCLUSIvE

PRZY PLAŻY

LOTNISKO DjErba 
25 km

miDoun / DJERBA

Zapraszamy do miejsca, które zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
klientów.Yadis Djerba Golf, to obiekt idealny zarówno dla osób ceniących sobie 
odpoczynek i relaks, jak i dla miłośników aktywnego wypoczynku. Niezwykle ceniony 
przez Gości, ze świetnym serwisem i wspaniałym centrum relaksacyjnym.

LOKALIZACJA 
• bezpośrednio przy plaży
• W centrum strefy turystycznej midoun
• port lotniczy ok. 25 km od hotelu    
 
PLAŻA 
•  piaszczysta, z drobnym piaskiem 

bezpośrednio przy hotelu, 
oddzielona ogrodem, z łagodnym 
zejściem do morza

 
OPIS
•  5 restauracji (w tym a‘la carte  

płatne), 1 raz na pobyt min. 7 dni 
bezpłatnie)

• Kilka barów 
• basen, basen dla dzieci
•  leżaki, parasole, materace przy 

basenie bezpłatne
•  ręczniki plażowe na plaży i przy 

basenie dostępne po wpłaceniu 
kaucji ok. 20 tnD

• plac zabaw, miniklub

•  Łóżeczko dla dzieci bezpłatnie, 
w miarę dostepności

•  centrum Spa z bardzo atrakcyjną 
ofertą odpłatnych zabiegów

• Sklep 
• oficjalna kategoria hotelu 4,5* 
 
INTERNET 
• Wi-Fi bezpłatne w recepcji
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
•  Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
• telefon, tV
•  minibar (płatny)
• bezpłatny sejf
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaleta
• balkon lub taras
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: siatkówka plażowa, 

piłka nożna , tenis stołowy 

•   odpłatnie: bilard, gry elektroniczne, 
tenis ziemny, masaże. Sporty wodne 
i jazdy konne oferowane na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, późne lekkie 

śniadania, obiady, kolacje w formie 
bufetu.przekąski w ciągu dnia 
w wybranych barach, popołudniowa 
kawa, desery, 1x na pobyt min. 7 dni 
restauracja a‘la carte  bezpłatna, 
(wymagana wcześniejsza rezerwacja), 
nielimitowane lokalne napoje 
alkoholowe i  bezalkoholowe w  
wybranych barach w godzinach 
otwarcia. alkohole importowane 
płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa ****
KomFortoWE poKojE  ●  śWiEtny SErWiS  ●  cEntrum Spa

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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Hotel Hotel

ALL INCLUSIvE

PLAŻA 100M

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

DJERBA / miDoun

bEzpŁatnE WI-fI

LOTNISKO DjErba 
20 km

WYłĄCZNOść SUN & fUN HOLIDAYS  ●  KomFortoWE poKojE  ●  Dobry SErWiS

Holiday Beach Djerba & Aquapark ****

aGhir / DJERBA

LOKALIZACJA 
• około 5 km od centrum midoun 
• najbliższe sklepy ok.100 m
•  restauracje i kawiarnie ok. 500 m
• port lotniczy ok. 20 km  
 
PLAŻA 
• piaszczysta plaża ok. 100 m
• bar, prysznice oraz toaleta
•  leżaki i parasole bezpłatnie, ręczniki 

plażowe kaucja ok. 10 tnD
 
OPIS
• recepcja
•  Kilka restauracji (w tym a‘la carte  

płatna), kilka barów
•  basen dla dorosłych z osobną sekcją 

dla dzieci 
• zjeżdżalnie
•   leżaki i parasole przeciwsłoneczne 

są bezpłatne, ręczniki plażowe 
(kaucja ok. 10 tnD)

• plac zabaw, miniklub

•  Łóżeczko dziecięce na życzenie, 
w miarę dostępności  (bezpłatnie)

• oficjalna kategoria hotelu 4* 
 
INTERNET 
• Wi-Fi w recepcji bezpłatne 
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
•  Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną, 

toaleta, suszarka do włosów
• telefon, tv Sat
• Sejf (płatny)
• minibar (płatny)
• balkon lub taras
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: mini golf, siatkówka na 

plaży, tenis stołowy, tenis ziemny 
(bez oświetlenia)

•  odpłatnie: bilard, gry elektroniczne, 
fitness, wszystkie zabiegi w centrum 

odnowy biologicznej, masaże, tenis 
ziemny z oświetleniem, sporty 
wodne

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady 

i kolacje w formie bufetu. 
popołudniowe przekąski, 
możliwość kolacji w restauracji 
tematycznej 1 raz na pobyt (min. 
7 dni), wymagana wcześniejsza 
rezerwacja, nieograniczone 
lokalne napoje alkoholowe oraz 
bezalkoholowe w hotelowych 
barach w godzinach ustalonych przez 
hotel. alkohole importowane są 
płatne. 

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

Bardzo lubiany wśród stałych Klientów. Położony na rozległym terenie, z bogata ofertą 
zajęć animacyjnych. Blisko hotelu znajduje się piękna, piaszczysta plaża, która zachęca 
do odpoczynku. Hotel znany jest ze swojego dobrego serwisu, połączonego z dobrą 
jakością w rozsądnej cenie.

Hotel w pobliżu miasteczka Midoun. Położony w zadbanym ogródzie z basenem dla 
dzieci i dorosłych. Dzień pełen wrażeń zapewni bogaty program animacyjny. Miłośnicy 
adrenaliny będą zachwyceni propozycją sportów wodnych na plaży. Piękna plaża 
zapewni radość zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Seabel Aladin Djerba ****

roDzinny hotEl  ●  atraKcyjnE animacjE  ●  bliSKo Do piaSzczyStEj plaŻy

bEzpŁatnE WI-fI

LOTNISKO DjErba 
30 km

plaŻa 100m

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.plLOKALIZACJA 
• miasteczko midoun ok. 6 km 
• port lotniczy ok. 30 km   
 
PLAŻA 
•  piaszczysta plaża z drobnym 

piaskiem przy hotelu
•  leżaki i parasole na plaży 

bezpłatne, ręczniki plażowe kaucja 
zwrotna ok.10 tnD, za kolejną 
zmianę od depozytu odejmuje się 
ok. 1 tnD

 
OPIS 
• recepcja 
• restauracja główna 
• restauracja typu a‘la carte  (płatna) 
•  Kilka barów 
•  basen główny połączony 

z mniejszymi basenami
• miniklub
•  centrum balneoterapii (zabiegi 

płatne)

• oficjalna kategoria hotelu 3,5*
 
INTERNET 
•  z Wf-Fi można korzystać 

bezpłatnie we wszystkich cześciach 
ogólnodostępnych w hotelu

 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
•  Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z prysznicem lub wanną , 

toaleta, suszarka do włosów
• telefon, tvSat
• Sejf za opłatą 
• minibar za opłatą 
• balkon lub taras 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: rzutki, gimnastyka, 

aerobik, siatkówka plażowa, piłka 
nożna, tenis stołowy

•  odpłatnie: wszystkie zabiegi Spa, 
masaże, tenis ziemny, sporty wodne 

na plaży
 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady, 

kolacje w formie bufetu.  przekąski 
między posiłkami. Goście mogą 
skorzystać z restauracji a‘la 
carte (płatna) raz na tydzień, 
po wcześniejszej rezerwacji, 
przy pobycie min. 7 dni. napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe lokalnej 
produkcji dostępne w hotelowych 
barach w godzinach ustalonych 
przez hotel. alkohole importowane 
są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL



217216

najKrÓtSza DroGa Do tWojEGo WypoczynKu  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinFormacjE + cEny + rozSzErzona FotoGalEria i ViDEo  ―  na www.sunfun.pl 

Obiekt położony przy pięknej piaszczystej plaży, na płaskim terenie, idealnym do 
spacerów. Ciche położenie hotelu sprzyja relaksowi. W niedalekiej odległości znajdują 
się restauracje i bary, a teren obiektu dostosowany jest zarówno dla rodzin z dziećmi, 
jak i dla par. 

LOKALIZACJA 
•  W regionie midoun, do centrum 

miasta ok. 5 km
• ok. 20 km od portu lotniczego
•  bezpośrednio przy prywatnej 

piaszczystej plaży
•  restauracje i kawiarnie ok. 1 km, 

najbliższe sklepy ok. 500 m  
•  
PLAŻA 
•  piaszczysta, bezpośrednio przy 

hotelu
• leżaki i parasole bezpłatnie
•  ręczniki dostępne po wpłaceniu 

depozytu (ok. 10 Euro)
 
OPIS
• 2 restauracje, bary
• basen
• basen dla dzieci
• animacje hotelowe
• mini market
• plac zabaw i miniklub dla dzieci

• oficjalna kategoria hotelu 3*
 
INTERNET 
•  bezpłatne Wi-Fi w recepcji 

i w miejscach ogólnodostępnych na 
terenie obiektu

 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój standrard
•   Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
• telefon, tv Sat
• balkon lub taras 
• Sejf w pokoju (odpłatnie)
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaleta
  
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: koszykówka, siatkówka 

plażowa, mini golf, tenis stołowy, 
tenis ziemny (bez oświetlenia), 
programy animacyjne.

•  odplatnie: tenis ziemny 
z oświetleniem, bilard, gry na 

automatach, piłka nożna, masaże, 
wszystkie zabiegi w hotelowym 
centrum Spa, sporty wodne na 
plaży 
 
WYŻYWIENIE 

•  all  inclusive: śniadania, obiady oraz  
kolacje w formie bufetu. lekkie 
przekąski. napoje bezalkoholowe 
oraz alkohole lokalnej produkcji 
serwowane w barach i godzinach 
ustalonych przez hotel. alkohole 
importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

hotEl hotEl

śWiEtny SErWiS  ●  przy plaŻy  ●  bEStSEllEr

Al Jazira Beach & Spa ****

DJERBA / SiDi yati miDoun / DJERBA

bEzpŁatnE WI-fI

LOTNISKO DjErba 
25 km

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

LOKALIZACJA 
•  5 km od centrum miejscowości 

midoun
• 18 km od stolicy wyspy houmt Souk 
• 25 km od portu lotniczego 
 
PLAŻA 
•  piaszczysta plaża bezpośrednio 

przy hotelu
•  leżaki i parasole są bezpłatne, 

ręczniki plażowe za opłatą ok. 5 
tnD/tydz. oraz zwrotny depozyt ok. 
10 tnD/tydz.

 
OPIS
• recepcja
•  restauracja główna
• Kilka barów (w tym płatne)
•  basen odkryty z wydzieloną częścią 

dla dzieci 
• zjeżdżalnie 
• miniklub
•  leżaki i parasole są bezpłatne, 

ręczniki plażowe za opłatą ok. 5 
tnD/tydz. oraz depozyt ok. 10 tnD/
tydz.

•  Sejf w recepcji (płatny ok. 2 tnD/dzień)
•  centrum Spa (zabiegi płatne)
• Sklep
• oficjalna kategoria hotelu 3,5* 
 
INTERNET 
• Wi Fi w recepcji bezpłatne
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja (15.06 - 15.09)
•  Łazienka z wanną lub prysznicem, 

toaletą i suszarką do włosów
• tv Sat, telefon 
• mini bar (płatny)
• Sejf (płatny) 
• balkon lub taras 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: tenis stołowy, tenis 

ziemny bez oświetlenia, mini golf, 
piłka nożna, siatkówka plażowa

•  odpłatnie: billard, zabiegi 
w centrum Spa, masaże, gry 
elektorniczne, jazda konna, sporty 
wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  all  inclusive: śniadania, obiady oraz  

kolacje w formie bufetu. napoje 
bezalkoholowe oraz alkohole 
lokalnej produkcji serwowane 
w barach i godzinach i barach 
ustalonych przez hotel. alkohole 
importowane są płatne.

 
MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

www.meninxdjerba.com 

Przyjemny hotel, który polecamy dla każdego ceniącego sobie spokojny wypoczynek z dala 
od zgiełku miasta. Smaczne jedzenie i piękna piaszczysta plaża to gwarancja udanego urlopu. 
Hotel znajduje sie tuż przy najpiękniejszej plaży na Djerbie. Polecamy parom oraz rodzinom. 
W niedalekiej odległości od hotelu znajduje się pole golfowe, kręgielnia oraz kasyno.

Meninx Resort & Aquapark ****

zjEŻDzalniE  ●  piaSzczySta plaŻa  ●  ciEKaWE animacjE

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

bEzpŁatnE WI-fI

LOTNISKO DjErba 
20 km

SpraWDzona 
jaKość

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

lub zniżka 45 % dla os. dorosłych

Dziecko  
do 7 lat
gratis

zniżka 25 %  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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LOKALIZACJA 
• 13 km od centrum zarzis
•  zarzis to wysunięta najbardziej 

na południe część tunezji 
lądowej, zwyczajowo z uwagi na 
bezpośrednie połączenie groblą 
o długości 6 km z wyspą Djerba 
przypisywane jest do Djerby

•  najbliższe restauracje i sklepy ok. 
700 m od hotelu

• port lotniczy Djerba ok. 60 km 
 
PLAŻA 
•  piaszczysta, z łagodnym zejściem do 

morza- bezpośrednio przy hotelu
•  leżaki, materace i parasole na plaży 

bezpłatne. ręczniki plażowe dostępne 
po wpłaceniu kaucji ok. 10 tnD

 
OPIS
• restauracja główna
•  bistro/pizzeria (płatne)
• bar przy plaży odpłatnie 

• Sejf odpłatnie
• basen zewnętrzny, brodzik
•  leżaki, materace i parasole przy basenie 

bezpłatne, ręczniki plażowe dostępne 
po wpłaceniu kaucji ok. 10 tnD.

• mini club i mini zoo 
• Sklep
• oficjalna kategoria hotelu 3* 
 
INTERNET 
•  Wi-Fi bezpłatnie w lobby
 
ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard
• Klimatyzacja od 15.06 do 15.09
•  Łazienka z wanną lub prysznicem 

i toaleta
• niektóre pokoje posiadają tV 
•  balkon lub taras 

SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: animacje dzienne 

i wieczorne, tenis stołowy, 

aquaaerobik.
•  odpłatnie: oświetlenie kortów 

tenisowych, pokój gier, minigolf, 
sporty wodne na plaży, wszystkie 
zabiegi w centrum Spa

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadania, obiady 

i kolacje w formie bufetu. lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w barach i godzinach i barach 
ustalonych przez hotel. alkohole 
importowane są płatne.

MAKSYMALNE OBłOŻENIE

/ / /

Hotel usytuowany bezpośrednio przy szerokiej piaszczystej plaży i otoczony ogrodem 
palmowym. Obiekt polecamy dla osób nastawionych na relaks i beztroskie plażowanie, 
które można dodatkowo urozmaicić zabawą podczas animacji. 

Sangho Club Zarzis ***hotEl

przy plaŻy  ●  W oGroDziE palmoWym  ●  atraKcyjny proGram animacji

DJERBA / zarziS

bEzpŁatnE WI-fI

LOTNISKO DjErba 
60 km

przy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj kod QR,  
aby uzyskać aktualne ceny 
i informacje o hotelu

i

 DOOKOłA WYSPY (PÓł DNIA)
podczas tej półdniowej wycieczki zobaczycie pań-
stwo najciekawsze zakątki na Djerbie, w tym miej-
scowość Guellala, która słynie z  przepięknych, 
tradycyjnych i ręcznie wytwarzanych wyrobów ce-
ramicznych. Kolejnym etapem naszej wycieczki jest 
wizyta w synagodze Ghriba – jednej z najstarszych 
na świecie. następnie przejazd do stolicy wyspy ho-
umt Souk i czas wolny na zakupy. powrót do hotelu.

 KARAWANA I fARMA KROKODYLI
przyjemna i ekscytująca wycieczka, w trakcie której 
przejedziemy wielbłądami, bryczkami i na osiołkach 
wśród gajów oliwnych. Wycieczka jest połączona ze 
wstępem do największej w basenie morza śródziem-
nego farmy krokodyli. na powierzchni 20 000 m2 jest 
hodowanych około 400 krokodyli nilowych. program 
zwiedzania składa się z 3 punktów: muzeum islamu, 
wioska berberyjska oraz baseny z krokodylami. przy 
basenach znajduje się wylęgarnia krokodyli – cro-
codile babies.

 REJS STATKIEM
przejazd do portu w houmt Souk, półtoragodzinny 
rejs na pokładzie statku pirackiego, podczas które-
go przewidziano liczne animacje.  podczas rejsu przy 
odrobinie szczęścia będą mieć państwo okazję uj-
rzeć delfiny pływające wokół statku. Dopłyniemy na 
wyspę różowych flamingów, gdzie z bliska możemy 
zobaczyć te piękne ptaki. przewidziany jest czas na 
plażowanie i kąpiele morskie. W cenie zapewniony 
jest lunch (napoje dodatkowo płatne). Wycieczka po-
zostawi niezapomniane wrażenia zarówno u dzieci, 
jak i dorosłych.

 SAHARA (2 DNI)
1 dzień: Wczesnym rankiem wyjazd z hotelu i prze-
płynięcie promem na ląd. przejazd do miasta Ga-
bes, a następnie w kierunku miasta nefta, gdzie zje-
my obiad. po obiedzie wyjazd jeepami do górskiej 
oazy chebika położonej u stóp pięknego wąwozu. 
zwiedzimy również miasteczko Gwiezdnych Wojen. 

Wieczorem kolacja i nocleg w hotelu w nefcie.

2 dzień: po śniadaniu przejazd przez słone jezioro 
chott El jerid (postój na zdjęcia) w kierunku Kebi-
li. Dalsza trasa prowadzi do miasta Douz, zwanego 
„wrotami pustyni”, gdzie będzie możliwość wybrania 
się na dodatkowo płatną przejażdżkę wielbłądami; 
czas wolny na zakupy. po obiedzie przejazd do sły-
nącej z unikalnej architektury matmaty, gdzie zwie-
dzimy podziemne jaskinie troglodytów, zamieszkane 
przez rdzennych mieszkańców tunezji – berberów. 
po całych dwóch dniach pełnych wrażeń powrót do 
hotelu – przejazd El Kantara (groblą rzymską łączącą 
wyspę z lądem).

Uwaga: programy oraz ceny wycieczek mają charakter 
ramowy i mogą ulec zmianie. U rezydentów Sun & Fun 
dostępne są również inne propozycje wycieczek.

Wycieczki 
fakultatywne

poDrÓŻuj i oDKryWaj

DJERBA

SAHARAMATMATA

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

fIRST CALL
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200 km

Ankara

TURCJA

Morze Śródziemne

Morze Czarne

CYPR

bułgaria

riwiera Turecka

ZłoTo i niekońcZące się plaże

Doskonała obsługa 
i nieZapoMniane prZeżycia

Turcja

PAMUKKALE LUB BAWEŁNIANY ZAMEK 
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 któ-
rych spływają wody ze źródeł termalnych. pamukkale oznacza dosłownie 
zamek bawełny. Jest to obszar znajdujący się na styku pęknięcia płyt tek-
tonicznych, gdzie spod ziemi wypływają źródła mineralne bogate w wapń. 
Wody przepływające przez skały uformowały na przestrzeni wielu tysięcy 
lat piękne wapienne tarasy i kaskady. powierzchnia białego „zamku“ osiąga  
2700 metrów szerokości i 160 metrów wysokości. kompleks położony jest  
w południowo-zachodniej części kraju, w pobliżu miasta Denizli.

Turcja  jest krajem orientu położonym na skraju dwóch 
kontynentów. stanowi pomost między chrześcijaństwem 
a islamem, historią i teraźniejszością. Wystarczy wymie-
nić nazwę tego pięknego kraju, aby pomyśleć o ręcznie 
tkanych dywanach, złocie, słońcu i ciągnących się ki-
lometrami plażach. najstarsze cywilizacje pozostawiły 
ślady w kulturze tureckiej i na obszarze Turcji, sprawiając, 
że stała się bardzo ciekawym miejscem turystycznym.

ORIENT EUROPEJSKI

kraj na styku dwóch kultur, 
mający wiele do zaoferowania! 
Długie plaże, zabytki i kompleksy 
luksusowych hoteli.

OKAZJA DO ZAKUPÓW

W sercu każdego miasta można 
znaleźć bazary pełne dywanów, 
biżuterii, odzieży, a także 
przypraw i tytoniu. 

ŁAŹNIE TURECKIE

Hammamy lub łaźnie tureckie 
są słynne na całym świecie! ich 
niepowtarzalny urok polega na 
tym że, oczyszczają i ciało, i duszę.

kwiecień Maj czerwiec lipiec sierpień Wrzesień październik
27 22 31 25 34 26 35 26 31 24 27 22 21 20

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.

antalya
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na terytorium współczesnej Turcji ewoluowały  
najwcześniejsze ludzkie cywilizacje, kwitło i upadło 
wielkie imperium. Właśnie tu obok siebie można zna-
leźć zabytki, kościoły bizantyjskie i smukłe minarety. 
legendarne miasto Troja, opisane w iliadzie Homera,  
zostało znalezione na północnym zachodzie azji  
Mniejszej. Współczesna historia Turcji jest ściśle 
związana z osobą Mustafy kemala ataturka, nazwa-
nego ojcem Turków, który zjednoczył Turków i skie-
rował kraj ku europie. natura Turcji ma swoje skarby 
i osobliwości, takie jak olbrzymie kamienne czap-
ki w kapadocji lub tarasy wapienne z dziesiątkami  
basenów w pamukkale. Tureckie Wybrzeże, słyną-
ce z atrakcyjnych plaż, jest długie prawie na 8000 
kilometrów. najpiękniejsze plaże czekają na Was  
na riwierze Tureckiej, gdzie zażywając kąpieli  
w basenie Morza Śródziemnego, można oglądać  
wysokie szczyty gór Taurus. na półwyspie bodrum 
na Morzu egejskim znajdziecie zatoczki otoczone  
wzgórzami pokrytymi lasami sosnowymi. nieważne 
czy jesteście miłośnikami przyrody, zabytków czy 

kąpieli w krystalicznym morzu, Turcja powita Was  
z otwartymi ramionami.

JĘZYK
Językiem urzędowym jest turecki. W regionach tu-
rystycznych można porozumieć się w języku angiel-
skim, niemieckim lub rosyjskim. 

KUCHNIA
Współczesna kuchnia jest wynikiem wymieszania 
tradycji kulinarnych tureckich plemion koczowni- 
czych z tradycjami perskimi, kurdyjskimi i arabskimi, 
a także jest ściśle powiązana z kuchnią śródziemno-
morską. potrawy tureckie są bardzo zdrowe, aroma-
tyczne i wyróżniane wśród najlepszych na świecie. 
Do zdecydowanej większości gotowanych, sma-
żonych i duszonych potraw używana jest wysokiej  
jakości oliwa z oliwek. sałatki są istotnym elemen- 
tem wielu potraw. potrawy narodowe obejmują  
kebaby köfte. kebab to przyprawione plastry mię-
sa, tkwiące na rożnie, a köfte przygotowywane są  
na bazie mielonego, dobrze przyprawionego mięsa. 
najpopularniejszym napojem wśród Turków jest her-
bata 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), która dzieli się  
na 100 kuruszy. brak ograniczeń w przywozie środ-
ków płatniczych, ale większe sumy (ponad 5000 usD) 
należy zgłosić przy wjeździe. prosimy pamiętać, aby 
wziąć gotówkę w eur lub usD. W większości hoteli  
i sklepów można płacić kartą kredytową, a w więk-
szych miejscowościach dostępne są bankomaty.

PRZEPISY WJAZDOWE
obywatele polscy podróżujący do republiki Turcji 
muszą mieć paszport ważny minimum 6 miesięcy  
od daty wyjazdu z terytorium Turcji. od obywateli  
polskich wymagana jest wiza. Wizę turystyczną moż-
na wyrobić przez system on-line e-visa: www.evisa.
gov.tr/pl (koszt 20 usD) lub w placówkach dyploma-
tycznych republiki Turcji na terenie polski. obywa-
tele polski mogą przebywać na terenie Turcji łącznie 
przez 90 dni w okresie 180 dni ważności wizy.

CŁO 
ilość przywożonych artykułów nie może wskazywać 
na inne ich przeznaczenie niż do celów osobistych.  
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 papierosowymi (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 
herbaty, 1 kg słodyczy, 1 kg czekolady, 5 litrów alko-
holi, 5 butelek perfum nieprzekraczających 120 ml. 
leki, farmaceutyki i środki medyczne mogą być przy- 
wożone bezcłowo wyłącznie do użytku osobistego. 
Za nielegalną produkcję, import i eksport narkoty-
ków i substancji psychotropowych grozi więzienie od 
10 do 20 lat oraz wysokie kary finansowe. nie wol-
no wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze za-
bytkowym i historycznym (nawet najmniejszych ka-
wałków starych rzeźb i zabytków). obowiązuje ścisły 
zakaz wywożenia wszelkich kamieni i skał o wartości 
archeologicznej. podczas wywozu nowo produkowa-
nych dywanów musimy przedstawić dowód zakupu. 

PLAŻE, LEŻAKI I PARASOLE
plaże są publiczne, można wypożyczać parasole  
i leżaki, o ile nie jest to już zawarte w oferowanych 

czas lotu ok. 3,5 godziny

różnica czasu + 1 godzina

Waluta lira turecka (1 Tl = 100 kuruszy)

napięcie elektryczne 220 V

paszport i wiza
obywatel polski – paszport ważny minimum  
6 miesięcy od daty wyjazdu, wymagana jest wiza 

stolica Ankara

oficjalny język turecki

Turcja
poDsTaWoWe inForMacJe

poDsTaWoWe inForMacJe / TurcjaTurcja / poDsTaWoWe inForMacJe

usługach hotelowych. cena waha się zwykle od  
6 euro dziennie za 1 komplet (2 leżaki i parasol).  
oczywiście można zabrać ze sobą swój własny 
parasol lub zakupić go na miejscu. na większości 
plaż można znaleźć ofertę obejmującą szeroką gamę 
sportów wodnych, punkty gastronomiczne oraz 
prysznice. Większość 5* hoteli na riwierze Tureckiej 
oferuje serwis plażowy bezpłatnie. niektóre hotele 
oferują swoim gościom bezpłatne leżaki i paraso-
le, jednak dopiero po zakupieniu napojów na plaży. 

WAŻNE KONTAKTY:
ambasada rP w Turcji
atatürk bulvarı n°241
kavaklıdere, pk-20
06-650 ankara 
Tel. +90 312 457 20 00
Fax: +90 312 467 89 63 

Ambasada Republiki Turcji w Polsce:
ul. Malczewskiego 32
02-622 Warszawa
Tel. +48 22 826 62 88
Fax: +48 22 826 62 86

Konsulat Generalny RP w Stambule:
Tel. + 90 212 290 66 30-290 66 31
Fax: +90 212 290 66 32

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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kemer

antalya

lara belek

side
colakli

okurcalar
konakli

alanya

riWiera Turecka

Morze Śródziemne

10 km

Ankara

riwiera
Turecka

TURCJA

sorgun

lotnisko

oba

czyste morze, niekończące się plaże, imponujące 
góry Taurus, rozległe pola golfowe, doskonale zacho-
wane zabytki i nowoczesne miasto - idealne połącze-
nie dla spędzenia wspaniałych wakacji. poznaj praw-
dziwy smak orientu w miejscu, gdzie każdy znajdzie 
coś dla siebie. sezon letni trwa od maja do paździer-
nika i gwarantuje większość słonecznych dni. riwiera 
Turecka położona jest na południowym wybrzeżu 
Turcji i skąpana w wodach Morza Śródziemnego. plaże  
w większości miejsc mają łagodne wejście do wody, 
co czyni je wakacyjnym rajem dla rodzin z dziećmi. 
pasmo gór Taurus ciągnie się równolegle do linii 
brzegowej, chroniąc ten obszar przed niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi. To sprawia,  
że   ten rejon Morza Śródziemnego jest jednym z naj-
gorętszych, a temperatura wody w lecie czasami 
osiąga 30°c. riwiera Turecka jest jednym z najpo-
pularniejszych i najczęściej odwiedzanych regio-
nów Turcji, więc jest tu widoczny rozwój turystyki. 
Znajdziemy tu dużo luksusowych i kompleksowo 
wyposażonych hoteli pięciogwiazdkowych, a także 
pensjonaty i średniej klasy hotele. nie możemy też 
zapominać o licznych zabytkach. na przykład świet-
nie zachowany, starożytny amfiteatr można znaleźć 
w aspendos, a perge to najlepiej zachowane staro-
żytne miasto na terenie azji Mniejszej. 

ALANYA
atrakcyjna alanya jest najbardziej wysuniętym na 
wschód kurortem riwiery Tureckiej. na skalistym 
cyplu góruje średniowieczna twierdza z dobrze za-
chowanymi murami. poniżej rozciąga się malowniczy 
port, nad którym górują czerwone wieże, i oryginalne  
centrum, gdzie skupia się życie nocne. plaże są 
przeważnie piaszczyste, niektóre z gruboziarniste-
go piasku. We wschodniej części istnieją pewne od-
cinki kamiennych wejść do morza, ale w większości  
z tych miejsc usypuje się piaszczysto-żwirowe pla-
że. najbardziej znana jest tzw. plaża kleopatry,  

gdzie rzekomo spędzili piękne chwile 
kleopatra i Marek antoniusz.

SIDE
około 60 km na wschód od an-
talyi, na niewielkim półwyspie, leży malowni-
cze miasteczko side. nazwa miasta pochodzi 
od owocu granatu. oprócz niekończących się 
piaszczystych plaż, miejscowość oferuje rów-
nież niezapomniane wrażenia podczas ogląda-
nia lokalnych zabytków. Można odczuć prawdziwą  
atmosferę starego miasta podczas spaceru po krę-
tych uliczkach, ruinach kościołów bizantyjskich, 
rzymskich łaźniach i świątyni apolla. Zapierający  
dech w piersiach widok na miasto zobaczymy z amfi- 
teatru pochodzącego z ii w., który w tym czasie 
mógł pomieścić do 20 000 widzów. Można rów-
nież odwiedzić muzeum archeologiczne mieszczą-
ce się w budynku dawnej łaźni rzymskiej. Miasto 
przyciąga również wieloma sklepami z pamiątkami, 
złotem i dywanami, a także restauracjami, barami  
i dyskotekami.

BELEK
belek jest spokojnym i nowoczesnym ośrodkiem  
z luksusowymi hotelami, położonymi przy około  
12-kilometrowej, piaszczystej plaży. Jednocześnie 
jest to chroniony naturalny obszar z dużą ilością so-
sen i drzew eukaliptusowych oraz miejsce, gdzie żół-
wie składają jaja w piasku. belek jest znany z wysokiej 
jakości pól golfowych. życie nocne i rozrywki czekają 
na Was w pobliskiej 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 można cieszyć się letnim relak-
sem, ale również po zadbanych terenach zielonych. 
Dawna wioska rybacka kemer, otoczona przez góry 
naturalnego parku narodowego olympos, zosta-
ła przekształcona w nowoczesne centrum kurortu. 
Znajdziecie tam wiele sklepów, restauracji i barów 
w malowniczych uliczkach. Jest też port dla statków 
wycieczkowych i jachtów z całego świata. W rejonie 
kemer można zobaczyć największą liczbę delfinów 
w naturalnym środowisku na wybrzeżu Turcji. Moż-
na wybrać jeden z wielu hoteli w goynuk, beldibi,  
camyuva, kiris lub w centrum kemer.

KONAKLI
Znajduje się około 12 km od alanyi i jest w zasadzie 
zachodnim przedmieściem miasta. Większość obiek-
tów noclegowych w tym rejonie to kompleksy hotelo-
we. W centrum konakli znajduje się kilka restauracji 
i sklepów, ale prawdziwe życie nocne oraz rozrywki 
czekają w pobliskiej alanyi, która jest bardzo dobrze 
połączona siecią minibusów z konakli.

COLAKLI / SORGUN
ośrodki turystyczne leżące w pobliżu miasta side. 
Znajdziecie tu kilka sklepów i restauracji. Do cen-
trum side, gdzie można udać się do klubów nocnych 
i większych sklepów, jest zaledwie kilka kilometrów. 
polecamy skorzystać z lokalnych minibusów, które 
często kursują między miejscowościami.

OKurcaLar
Ten niewielki ośrodek jest idealnym miejscem, aby 
spędzić spokojne wakacje. najciekawszym zabyt-
kiem jest zamek alara, w pobliżu znajduje się rów-
nież grand bazar z ponad 450 stoiskami i sklepami.

Lara
ośrodek jest częścią miasta antalya i położony 
jest na południowym zachodzie riwiery Tureckiej.  
Znajduje się tu wiele 5* hoteli, odpowiednich dla  
wymagających klientów. W tym regionie rozciąga 
się 12-kilometrowa piaszczysta plaża z krystalicznie
czystą wodą. lara jest dobrym miejscem wypado-
wym dla wycieczek łodzią.

riwiera
Turecka
opis DesTynacJi

opis DesTynacJi / TurcjaTurcja / opis DesTynacJi

WIĘCEJ HOTELI
na

www.sunfun.pl
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Hotel Hotel

beZpłaTne  WI-FI beZpłaTne  WI-FI

prZy PLAŻY prZy PLAŻY

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i
Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

RIWIERA TURECKA / belek belek / RIWIERA TURECKA 

ELA ALL INCLUSIvE HIGH CLASS  
ALL INCLUSIvE 24 H

LOTNISKO  
anTalya 35 kM

LOTNISKO  
anTalya 24 kM

LOKALIZACJA 
•  lotnisko w antalyi ok. 35 km
• centrum belek ok. 2 km  
 
PLAŻA 
•  prywatna, piaszczysta, 

bezpośrednio przy hotelu
• leżaki, parasole i ręczniki bezpłatnie
 
OPIS
•  2 restauracje główne, 6 restauracji 

a'la carte (odpłatnie) oraz kilka barów 
(nie wszystkie w formule all incl.)

•  aquapark (5 zjeżdżalni), 2 baseny 
zewnętrzne dla dzieci

• basen wewnętrzny
• oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET 
•  24h dostęp do internetu na terenie 

hotelu bezpłatnie 

 

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 35-45m2) 
•  klimatyzacja 
•  łazienka z wanną, Wc, suszarka, 

szlafrok i kapcie
• Wi-Fi (bezpłatnie)
•  Minibar - uzupełniany codziennie  

w napoje bezalkoholowe, przekąski
• Zestaw do parzenia kawy/herbaty
• sejf (bezpłatnie)
• TV-saT, telefon
• balkon 
 Pokój Standard z jacuzzi (ok. 38-44m2) 
• łazienka wyposażona w jacuzzi
Family Duplex (ok. 65-75m2) 
•  Dwa pokoje na oddzielnych piętrach 

połączone schodami
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny dzienny i wieczorny, mini-
golf, bilard, tennis stołowy i ziemny, 
rzutki, siatkówka plażowa, piłka 

nożna, koszykówka, siłownia , sauna, 
łaźnia turecka, miniklub  
(4-7 lat), junior klub (8-12 lat)

•  odpłatnie: oświetlenie kortu 
tenisowego,  zajęcia prowadzone tj 
pilates, yoga itp., maszyny do gry, 
kręgle, sporty wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  ela all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, późne 
śniadanie, przekąski, desery, lody, 
przekąski późnowieczorne, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe lokalnej 
produkcji oraz wybrane importowane 
serwowane do godz. 24:00 oraz napoje 
lokalne całodobowo w centrum gier. 

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / / / /

www.elaresort.com

LOKALIZACJA 
•  lotnisko w antalyi ok. 24 km
• centrum miasta antalya ok. 33 km
• belek ok. 10 km
 
PLAŻA 
•  prywatna, piaszczysto-żwirowa, 

bezpośrednio przy hotelu (plaża 
odznaczona certyfikatem błękitna Flaga)

 
OPIS
• recepcja
•  restauracja główna, 4 restauracje 

a'la carte, 8 barów
•  basen główny, jacuzzi, basen 

przy plaży, basen relax, basen ze 
zjeżdżalniami dla dzieci, brodzik

•  sklepy, butiki
•  oficjalna kategoria hotelu 5*
  
INTERNET 
•  Wi-Fi w pokojach oraz w lobby 

bezpłatnie

ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard (ok. 24m2) 
•  klimatyzacja centralna
•  łazienka z prysznicem, Wc, 

suszarka do włosów, kapcie
•  Wi-Fi (bezpłatnie)
•  TV-saT
•  Telefon 
•  sejf (bezpłatnie)
•  balkon lub taras
 Pokój Standard BunkBed (ok. 24m2) 
•  łóżko małżeńskie oraz łóżko 

piętrowe
 Pokój Family Suite (ok. 46m2) 
•  Dwa pomieszczenia oddzielone 

drzwiami
  
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny z muzyką na żywo, 
centrum fitness, rzutki, łaźnia 
turecka, tenis stołowy, minidisco, 
miniklub (4-12 lat), plac zabaw, 

dyskoteka
•  odpłatnie: centrum gier, squash, 

kort tenisowy, zabiegi spa, sporty 
wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  High class all inclusive 24h: 

śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja w formie bufetu, przekąski, 
lody, desery, napoje alkoholowe i 
bezalkoholowe lokalnej produkcji 
oraz wybrane importowane 
serwowane w lobby przez całą dobę, 
w pozostałych barach w określonych 
godzinach; raz na pobyt (min. 5 
nocy) kolacja w restauracji a'la carte 
bezpłatnie (konieczna rezerwacja co 
najmniej dzień wcześniej). 

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / / / /

www.asteriahotels.com

Luksusowy hotel, który spełni wymagania nawet najbardziej wymagających Gości. Dużą 
zaletą obiektu jest położenie bezpośrednio przy pięknej plaży w prestiżowym rejonie Belek. 
Bogata wersja wyżywienia, serwis na najwyższym poziomie oraz multum atrakcji dla osób 
w każdym wieku sprawią, że każdy poczuje się tu wyjątkowo.

Kompleks hotelowy składający się z kilku budynków położonych w dużym, ładnie 
utrzymanym ogrodzie. Znajduje się tu specjalna strefa relaksacyjna z basenem tylko dla 
dorosłych, jednak na uwagę zasługuje przede wszystkim bogata oferta atrakcji dla rodzin z 
dziećmi. Hotel polecamy ze względu na bardzo wysoką jakość świadczonych usług.

luksusoWy HoTel  ●  bogaTa WersJa WyżyWienia  ●  Dla WyMagaJącycH Wellness  ●  sTreFa relaksacyJna Dla DorosłycH  ●  HoTel prZyJaZny DZiecioM

Ela Quality ***** Club Asteria Belek *****

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL



229228

najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinForMacJe + ceny + roZsZerZona galeria ZDJęć i ViDeo  ―  na www.sunfun.pl

Hotel Hotel

beZpłaTne  WI-FI

prZy PLAŻY

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

prZy PLAŻY

uLTra  
ALL INCLUSIvE

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

beZpłaTne  WI-FI

beZpoŚreDnio prZy plaży  ●  cenTruM spa  ●  ŚWieTny Dla roDZin

uLTra  
ALL INCLUSIvE

spraWDZona sieć DelpHin  ●  Wysoka JakoŚć  ●  aTrakcJe Dla DZieci

RIWIERA TURECKA / anTalya - lara

LOTNISKO  
anTalya 10 kM

LOKALIZACJA 
• lotnisko w antalyi ok. 10 km
•  centrum antalyi ok. 15 km 
 
PLAŻA 
•  bezpośrednio przy hotelu
•  leżaki, parasole i ręczniki 

bezpłatnie
  
OPIS
•  restauracja główna, 5 barów, 7 

restauracji a'la carte
•  2 baseny zewnętrzne, jeden ze 

zjeżdżalniami , basen relax (od 14 
lat), basen dla dzieci

•  leżaki i parasole przy basenach 
bezpłatnie

•  basen kryty 
•  oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET 
•  W pokojach i lobby łącze Wi-Fi 

bezpłatnie

ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard (ok. 28-32m2) 
•  klimatyzacja centralna
•  łazienka z prysznicem, Wc, 

suszarka do włosów
•  Wi-Fi (bezpłatnie)
•  TV-saT
•  Telefon 
•  sejf (bezpłatnie)
•  Minibar - uzupełniany codziennie w 

napoje bezalkoholowe (bezpłatnie)
•  balkon
 Pokój Family (ok. 45m2) 
•  Dwa pokoje oddzielone drzwiami
 Pokój Junior Suite (ok. 36m2) 
•  Jeden większy pokój z podwójnym 

łóżkiem i sofą
  
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: fitness, aerobik, 

gimnastyka wodna, tenis stołowy, 
łaźnia turecka, hammam, sauna, 
animacje, muzyka na żywo w 

wybrane dni, miniklub (4-12 lat)
•  odpłatnie: pokój gier, kręgle, bilard, 

kafejka internetowa, zabiegi spa, 
lekcje tenisa, sporty wodne na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  ultra all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, 
desery, napoje alkoholowe i 
bezalkoholowe lokalnej produkcji 
oraz wybrane importowane 
serwowane do godz. 02:00; raz 
na pobyt (min. 7 nocy) bezpłatna 
kolacja w wybranej restauracji a'la 
carte (konieczna rezerwacja dzień 
wcześniej) 

 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / / / / /

 www.delphinhotel.com

Dużą zaletą hotelu jest położenie bezpośrednio przy pięknej plaży, w okolicy luksusowych 5* 
obiektów hotelowych. Kompleks cieszy się bogatą formułą Ultra All Inclusive i słynie z bardzo 
dobrego serwisu gwarantowanego przez znakomitą sieć hotelową Delpnin. Różnorodny program 
animacyjny i multum atrakcji zapewnią świetną zabawę zarówno dzieciom jak i dorosłym.

LOTNISKO  
anTalya 10 kM

LOKALIZACJA 
• lotnisko w antalyi ok. 10 km
• centrum miasta antalya ok. 12 km
 
PLAŻA 
• bezpośrednio przy hotelu
• leżaki, parasole i ręczniki bezpłatnie
 
OPIS
•  restauracja główna, 4 restauracje 

a'la carte, 8 barów
•  8 basenów zewnętrznych (wybrane 

ze zjeżdżalniami) dwa z nich tylko 
dla dzieci 

•  leżaki, parasole i ręczniki przy 
basenach bezpłatnie

• basen kryty
• oficjalna kategoria hotelu 5* 
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w pokojach i w lobby 

(bezpłatnie) 

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 29m2)
• klimatyzacja centralna
•  łazienka z prysznicem, Wc, 

suszarka do włosów
• Wi-Fi (bezpłatnie)
•  Minibar uzupełniony w napoje 

bezalkoholowe (bezpłatnie)
• TV-saT, telefon
• sejf (bezpłatnie)
• balkon
Pokój Family (ok. 40m2)
• Dwa pokoje oddzielone drzwiami
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: centrum fitness, 

bogaty program animacyjny, 
poranna gimnastyka, aerobik, 
siatkówka plażowa, koszykówka, 
tenis ziemny i stołowy, mini golf, 
rzutki, łucznictwo, łaźnia turecka, 
sauna, miniklub (4-12 lat), klub dla 
nastolatków (13-17 lat), plac zabaw, 

mini disco
•  odpłatnie: oświetlenie kortu 

tenisowego, centrum gier, bilard, 
kręgle, zabiegi spa, sporty wodne 
na plaży

 
WYŻYWIENIE 
•  ultra all inclusive: śniadanie (sok 

ze świeżych pomarańczy), późne 
śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu, przekąski, desery, lody, 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji serwowane 
w jednym barze całodobowo, w 
pozostałych barach w godzinach 
ich otwarcia; raz na pobyt (min. 7 
nocy) kolacja w restauracji a'la carte 
bezpłatnie (wymagana rezerwacja).  

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / / / /

www.sherwoodhotels.com.tr

Kompleks składający się z dwóch budynków liczących łącznie 499 pokoi. Hotel został 
całkowicie odnowiony w 2013/2014roku. Gościom nastawionym na aktywne spędzenie 
czasu bogaty program animacyjny zapewni świetną rozrywkę w dzień jak i wieczorem, 
natomiast spragnionym relaksu polecane jest Centrum SPA. 

anTalya - lara / RIWIERA TURECKA

Sherwood Breeze Resort *****Delphin Palace *****

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 10 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL



231230

najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinformacje + ceny + RozszeRzona galeRia zdjęć i video  ―  na www.sunfun.pl

Hotel Hotel

prZy PLAŻY prZy PLAŻY

beZpłaTne  WI-FI

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

uLTra  
ALL INCLUSIvE 24 H

LOTNISKO  
anTalya 75 kM

LOKALIZACJA 
•  centrum side ok. 4 km
•  lotnisko w antalyi ok. 75 km
  
PLAŻA 
•   piaszczysto-żwirowa bezpośrednio 

przy hotelu
•  leżaki, parasole, ręczniki 

(bezpłatnie)
  
OPIS
•  restauracja główna, 3 bary
•  4 restauracje a'la carte (turecka, 

włoska, rybna, meksykańska)
•  2 baseny zewnętrzne (jeden z 2 

zjeżdżalniami), brodzik dla dzieci 
•  leżaki i parasole przy basenach 

bezpłatnie
•  oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET 
•   Wi-Fi w lobby i przy basenie 

bezpłatne

ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard (ok. 24 m²)
•  klimatyzacja centralna
•  łazienka z wanną, Wc, suszarka do 

włosów, kapcie
•  sejf (bezpłatny)
•  Minibar - uzupełniany codziennie w 

napoje bezalkoholowe (bezpłatnie)
•  TV-saT
•  Telefon (odpłatnie)
•  balkon
 Pokój Family Suite (ok. 38 m²)
•  pokój rodzinny z 2 oddzielnymi 

sypialniami, jedną łazienką, jacuzzi 
na balkonie i widokiem na morze

 Pokój BunkBed (ok. 24 m²)
•  pokój standardowy z łóżkiem 

piętrowym
  
SPORT I ROZRYWKA 
•   bezpłatnie: 2 korty do tenisa, program 

animacyjny, siłownia, siatkówka 
plażowa, tenis stołowy, koszykówka, 

rzutki, aqua aerobik,  sauna, hammam, 
dyskoteka, miniklub (4-11 lat), junior 
klub (12-16 lat), plac zabaw

•  odpłatnie: oświetlenie kortu, sporty 
wodne na plaży, spa, masaże

  
WYŻYWIENIE 
•   ultra all inclusive 24h: śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu, 
przekąski w ciągu dnia, lody i późne 
przekąski w snack barze, napoje 
alkoholowe oraz bezalkoholowe 
lokalnej produkcji 24h na dobę, oraz 
wybrane importowane alkohole w 
godz. 16:00-24:00; raz na pobyt 
(min. 7 nocy) bezpłatna kolacja w 
restauracji a la carte (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja) 

 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / / /

 www.arcanushotels.com

Arcanus Side Resort to nowoczesny 5* obiekt oferujący bogaty program animacyjny 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Bogata formuła Ultra All Inclusive dopracowana 
została w każdym calu po to, by zaspokoić apetyt nawet najbardziej wymagających 
Gości. Hotel przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

łaDny ogrÓD  ●  bogaTa ForMuła WyżyWienia  ●  aTrakcJe Dla DZieci i DorosłycH

Arcanus Resort Side *****

RIWIERA TURECKA / siDe - sorgun

ALL INCLUSIvE

beZpłaTne  WI-FI

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

LOTNISKO  
anTalya 50 kM

LOKALIZACJA 
• centrum side ok. 15 km
• lotnisko w antalyi ok. 50 km  
 
PLAŻA 
•  piaszczysta plaża bezpośrednio 

przy terenie hotelowym
•  Dojście ok. 150 m. przez zielony 

teren, możliwość podjazdu busem
• leżaki i parasole bezpłatnie
 
OPIS
•  restauracja główna, 3 restauracje a 

la carte, 4 bary
•  Duży basen zewnętrzny, brodzik, 

basen z 3 zjeżdżalniami 
•  leżaki i parasole przy basenie 

bezpłatnie
• oficjalna kategoria hotelu 5* 
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w lobby i w pokojach 

bezpłatnie (w pokojach do 2Mb/s)

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 29 m²)
• klimatyzacja 
•  łazienka z prysznicem lub wanną, 

Wc, suszarka do włosów, kapcie
• TV-saT, telefon
• sejf (bezpłatnie)
•  Minibar - uzupełniany codziennie w 

napoje bezalkoholowe oraz piwo
• Zestaw do parzenia kawy/herbaty
• balkon
Pokój Family (ok. 40 m2) 
• 2 pomieszczenia oddzielone drzwiami
Pokój Standard Large (ok. 32 m2)
• Jeden większy pokój
Pokój Ekonomiczny (ok. 29 m2)
• pokój z widokiem na ulicę 
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, aerobik, centrum fitness, 
siatkówka plażowa, koszykówka, 
mini golf, rzutki, kort tenisowy, 

łaźnia turecka, sauna, tenis 
stołowy, miniklub (4-11 lat), klub 
dla nastolatków (12-16 lat), duży 
plac zabaw i strefa splash dla dzieci, 
dyskoteka

•  odpłatnie: masaże, bilard, kręgle, 
centrum gier, oświetlenie kortu 
tenisowego i wypożyczenie sprzętu

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad i kolacja w formie 
bufetu, przekąski, nocne przekąski, 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji w godz. 10:00-
24:00; raz na pobyt (min. 7 nocy) 
kolacja w restauracji a'la carte 
bezpłatnie (wymagana rezerwacja). 

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / / /

www.sidestarhotels.com

Hotel oferujący bardzo wysoką jakość usług, pyszne jedzenie i wiele atrakcji dla osób w 
każdym wieku. Zwłaszcza najmłodsi Goście nie będą się nudzić dzięki przestronnej strefie z 
placem zabaw i wodnymi atrakcjami przeznaczonej specjalnie dla nich. Hotelowa plaża jest 
jedną z ładniejszych w okolicy - szeroka i piaszczysta, z łagodnym wejściem do morza.

prZyJaZna aTMosFera  ●  akTyWnoŚci Dla DZieci i DorosłycH  ●  pysZne JeDZenie

Side Star Resort *****

siDe–gÜnDoĞDu / RIWIERA TURECKA

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 14 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL



233232

najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinformacje + ceny + RozszeRzona galeRia zdjęć i video  ―  na www.sunfun.pl

HOTEL KLUBOWY
animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
o Orange Family club 
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

Hotel
spraWDZona JakoŚć

beZpłaTne  WI-FI

prZy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

LOTNISKO  
anTalya 70 kM

Nowoczesny obiekt o wysokim standardzie otwarty w 2015 roku, położony wśród zieleni nad 
rzeką, a jednocześnie przy ładnej, szerokiej plaży. Polecamy ten obiekt przede wszystkim dla rodzin 
z dziećmi ze względu na wiele atrakcji dla najmłodszych Gości. Bogata formuła wyżywienia, duży 
basen zewnętrzny i dobry serwis to atuty, które wpływają na zadowolenie wielu stałych Klientów.

LOKALIZACJA 
• lotniska w antalyi ok. 70 km
• centrum Manavgat ok. 10 km  
 
PLAŻA 
•  bezpośrednio przy hotelu (plaża 

odznaczona certyfikatem błękitna 
Flaga)

•  leżaki, parasole i ręczniki 
bezpłatnie

 
OPIS
•  restauracja główna, 4 bary all 

inclusive +2 płatne, 4 restauracje 
a'la carte

•  Duży basen główny, basen 
relax, basen dla dzieci, basen ze 
zjeżdżalniami

• sklepy
• oficjalna kategoria hotelu 5* 
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w lobby bezpłatnie (do 50 Mb)

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 36 m²)
• klimatyzacja centralna
•  łazienka z prysznicem i Wc, 

suszarka do włosów
• sejf (odpłatnie)
• TV-saT
• Telefon
•  Minibar - uzupełniany codziennie w 

napoje bezalkoholowe (bezpłatnie)
• balkon
Pokój Family (ok. 60 m²)
•  Dwa pomieszczenia oddzielone 

drzwiami
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, tenis stołowy, siatkówka 
plażowa, miniklub (4-11 lat), klub dla 
nastolatków (12-15 lat), dyskoteka.
 W terminie 19.06-06.09 o aktywny 
wypoczynek zadbają polscy 
animatorzy orange Family club

•  odpłatnie: bilard, kręgle, 
playstation, rzutki, zabiegi spa, 
sporty wodne na plaży

WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu, przekąski, lody, desery, 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji serwowane do 
godz. 24:00; w godz. 24:00 - 02:00 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
w dyskotece odpłatnie (wstęp od 
16lat); raz na pobyt (min. 7 nocy) 
kolacja w wybranej restauracji 
a'la carte bezpłatnie (wymagana 
rezerwacja) 

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / / /

www.sunmeliabeachresort.com

luksusoWe WnęTrZa  ●  roDZinna aTMosFera  ●  WyłącZnoŚć sun&Fun HoliDays

Sunmelia Beach Resort Hotel & Spa *****
HOTEL KLUBOWY
animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
o Orange Family club 
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

POLSKIE ANIMACJE

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

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

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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Hotel Hotel

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

beZpłaTne  WI-FI

prZy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

LOTNISKO  
anTalya 80 kM

piękny ogrÓD  ●  roZległy Teren  ●  aTrakcJe Dla DZieci

Hotel oferujący szeroką gamę atrakcji sportowych, jak również bogatą formułę All Inclusive. 
Dla spragnionych aktywnego spędzenia czasu, na terenie obiektu znajduje się aquapark i 
siłownia, a na hotelowej plaży możliwe jest skorzystanie z rozmaitej oferty sportów wodnych. 
Hotel otacza piękny ogród, który korzystnie wpływa na wakacyjny relaks.

LOKALIZACJA 
• lotnisko w antalyi ok. 80 km
•  centrum miasta side ok. 15 km  
 
PLAŻA 
•  piaszczysto-żwirowa, bezpośrednio 

przy hotelu
•  leżaki i parasole bezpłatnie
  
OPIS
•  restauracja główna
•  3 restauracje a'la carte (płatne)
•  Duży basen z 3 zjeżdżalniami, basen 

dla dzieci
•  sklepy
•  oficjalna kategoria hotelu 5*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w hotelowym lobby oraz przy 

basenie bezpłatnie
 
ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard (ok. 28 - 30 m2)

•  Zlokalizowany w bungalowie lub 
części hotelowej

•  klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem lub wanną, 

Wc, suszarka do włosów
•  TV-saT
•  Telefon
•  Minibar – codziennie uzupełniany w 

wodę (bezpłatnie) 
•  sejf (odpłatnie)
•  balkon
 Pokój Large (ok. 32 m2) 
•  Jeden większy pokój
•  Wyposażenie jak w pokoju standard
 Pokój Family (ok. 38 m2) 
•  Dwa pokoje oddzielone drzwiami
•  Wyposażenie jak w pokoju standard
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, miniklub (4-12 lat), plac 
zabaw, dyskoteka, kort tenisowy, 
tenis stołowy, siatkówka plażowa, 

mini golf, sauna, łaźnia turecka
•  odpłatnie: masaże, tenis, zabiegi 

spa, sporty wodne na plaży, 
oświetlenie kortu tenisowego

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, przekąski, 
desery, lody, napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane w godz. 10:00 - 24:00; 
napoje w dyskotece i soki ze 
świerzych owoców dodatkowo 
płatne  

 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / / / / /

 www.clubnena.com.tr

siDe - kiZiloT / RIWIERA TURECKA

Club Nena *****

ALL INCLUSIvE

beZpłaTne  WI-FI

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

LOTNISKO  
anTalya 80 kM

PLAŻA 100 M

LOKALIZACJA 
•  lotniska w antalyi ok. 80km 
•  centrum miasta antalya ok. 90km 
•  Miasto Manavgat ok. 15km 
 
PLAŻA 
•  ok 100 m od hotelu (plaża oznaczona 

certyfikatem błękitna Flaga)
•  przejście tunelem pod ulicą 

bezpośrednio z terenu hotelowego
•  leżaki, parasole i ręczniki 

(bezpłatnie)
  
OPIS
•  recepcja
•  restauracja główna, 4 bary all 

inclusive +2 płatne, 4 restauracje 
a'la carte

•  basen główny, basen ze zjeżdżalniami, 
basen relax, basen dla dzieci

•  basen kryty
•  oficjalna kategoria hotelu 5*

INTERNET 
•   Wi-Fi w hotelowym lobby bezpłatnie 

(do 50Mb)
  
ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard (ok. 36 m²)
•  klimatyzacja centralna
•  łazienka z prysznicem, Wc, 

suszarka do włosów
•  sejf (odpłatnie)
•  TV-saT
•  Telefon (odpłatnie)
•  Minibar - uzupełniany codziennie w 

napoje bezalkoholowe (bezpłatnie)
•  balkon
 Pokój Family (ok. 43m²)
•  Dwa pomieszczenia oddzielone drzwiami
•  Wyposażenie jak w pokoju standard
  
SPORT I ROZRYWKA 
•   bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, tenis stołowy, siatkówka 
plażowa, miniklub (4-11 lat), klub dla 

nastolatków (12-15 lat), dyskoteka 
•   odpłatnie: bilard, kręgle, play 

station, rzutki, zabiegi spa, sporty 
wodne na plaży

  
WYŻYWIENIE 
•   all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu, przekąski, desery, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe lokalnej 
produkcji serwowane w godz. 10:00 
- 24:00; napoje bezalkoholowe i 
alkoholowe w dyskotece w godz. 
24:00 - 02:00 odpłatnie (wstęp od 16 
lat); raz na pobyt (min. 7 nocy) kolacja 
w wybranej restauracji a la carte 
bezpłatnie (konieczna rezerwacja co 
najmniej dzień wcześniej)

 
 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / / / / /

 www.ameliabeachresort.com

Piękny ogród otaczający baseny i budynek hotelowy sprzyja relaksowi i pozwala 
oderwać się od miejskiego gwaru. Wspaniały zespół animacyjny urozmaici czas osobom 
nastawionym na aktywny wypoczynek, a duży miniklub, zjeżdżalnie i lunapark z 
pewnością zachwycą wszystkie dzieci.

Wiele aTrakcJi Dla roDZin  ●  piękny ogrÓD  ●  lunapark

Amelia Beach *****

RIWIERA TURECKA / siDe - kiZilaĞaÇ

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 12 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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alanya - okurcalar / RIWIERA TURECKA

Hotel Hotel

RIWIERA TURECKA / alanya - konakli

ALL INCLUSIvE

prZy PLAŻY

beZpłaTne  WI-FI

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

LOTNISKO  
anTalya 90 kM

LOKALIZACJA 
• lotnisko w antalyi ok. 90 km
• alanya ok. 35 km
• centrum okurcalar ok. 1 km 
 
PLAŻA 
•  piaszczysto-żwirowa, bezpośrednio 

przy hotelu 
• leżaki i parasole bezpłatnie
•  ręczniki (wymiana co drugi dzień) 

bezpłatnie
  
OPIS
•  recepcja
•  2 restauracje, 5 barów
•  basen główny z 3 zjeżdżalniami, 

basen relax z jacuzzi, 2 baseny dla 
dzieci, basen kryty, leżaki i parasole 
bezpłatnie

•  sklepy
•  oficjalna kategoria hotelu 5*
 
 

INTERNET 
•  Wi-Fi na terenie całego obiektu 

bezpłatnie
  
ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard (ok. 32 m²)
•  klimatyzacja
•  łazienka z wanną lub prysznicem, 

Wc, suszarka do włosów
•  Minibar - uzupełniany codziennie w 

wodę (bezpłatnie)
•  TV-saT
•  Telefon
•  sejf (odpłatnie)
•  balkon
  
SPORT I ROZRYWKA 
•   bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, centrum fitness, sauna, 
łaźnia turecka, miniklub (4-12 lat)

•  odpłatnie: zabiegi spa, fryzjer, 
sporty wodne na plaży

  

WYŻYWIENIE 
•   all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu, przekąski, desery, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji serwowane do 
godz. 02:00; raz na pobyt (min. 7 
nocy) kolacja w restauracji a’la carte 
serwującej owoce morza bezpłatnie 
(wymagana rezerwacja). 

 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / /

 www.gypsophila.net

Kompleks hotelowy składający się z 47 willi otoczonych pięknie utrzymanym ogrodem. Dla 
gości organizowane są bogate programy animacyjne. W ofercie znajduje się również fitness 
oraz strefa relaksu tylko dla dorosłych. Świetnie odnajdą się tu rodziny z dziećmi, dla których 
przygotowano basen ze zjeżdżalniami. Gypsophila Holiday Village to wyjątkowe miejsce.

ZakWaTeroWanie W WillacH  ●  pysZne JeDZenie  ●  piękny ogrÓD

Gypsophila Holiday village *****

beZpłaTne  WI-FI

prZy PLAŻY

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

LOTNISKO  
anTalya 110 kM

uLTra  
ALL INCLUSIvE

LOKALIZACJA 
• lotnisko w antalyi ok. 110 km
• centrum alanyi ok. 13 km
• Miasteczko konakli ok. 200 m.

PLAŻA
• bezpośrednio przy hotelu
• leżaki, parasole i ręczniki bezpłatnie

OPIS
•  restauracja główna, restauracja a'la 

carte, 4 bary
•  basen główny, basen z 3 

zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci
• basen kryty
• sklepy
• oficjalna kategoria hotelu 5*

INTERNET
• bezpłatnie w hotelowym lobby

ZAKWATEROWANIE
Pokój Standard (ok. 20 m2) 

• klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem lub wanną, 

Wc, suszarka do włosów
• TV-saT
• Telefon
•  Minibar uzupełniony w napoje 

bezalkoholowe (bezpłatnie)
• sejf (bezpłatny)
• balkon lub taras
•  łóżeczko dziecięce (na życzenie 

bezpłatnie)
Pokój Standard Large (ok. 25 m2) 
• Jeden większy pokój

SPORT I ROZRYWKA
•  bezpłatnie: program animacyjny, 

miniklub (4-12 lat), koszykówka, 
siatkówka plażowa, rzutki, tenis 
stołowy, tenis ziemny, sauna, łaźnia 
turecka

•  odpłatnie: zabiegi spa, masaże, 
oświetlenie do tenisa oraz sprzęt, 
bilard, sporty wodne na plaży

WYŻYWIENIE
•  ultra all inclusive: śniadanie, 

późne śniadanie, obiad, kolacja w 
formie bufetu, przekąski, desery, 
nocna zupa, napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane do godz. 03:00 rano; 
raz na pobyt (min. 7 nocy) kolacja 
w restauracji a'la carte bezpłatnie 
(wymagana rezerwacja).

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / /

www.insularesort.com

Przyjemny hotel z wakacyjną atmosferą oferujący wiele możliwości na spędzenie wolnego 
czasu. Odnajdą się tu zarówno rodziny z dziećmi, pary, jak i grupy znajomych. Atutem obiektu 
jest położenie przy plaży, duży basen, ładny ogród i bogata formuła wyżywienia. Hotel przeszedł 
w ostatnich latach gruntowną renowację dzięki czemu oferuje eleganckie wnętrza i pokoje.

prZyJaZna aTMosFera  ●  akTyWnoŚci Dla DorosłycH i DZieci  ●  WyłącZnoŚć sun&Fun HoliDays

Insula Resort & Spa *****

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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spraWDZona JakoŚć
Hotel

HOTEL KLUBOWY
animacje w języku polskim  
dla dzieci i dorosłych bezpłatnie.
Więcej informacji  
o Orange Family club 
na str. 18-23  
lub na www.sunfun.pl 

RIWIERA TURECKA / alanya- konakli

prZyJaZna aTMosFera  ●  akTyWnoŚci Dla DZieci i DorosłycH  ●  łaDny ogrÓD

Club Turtas ****

WI-FI

prZy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

LOTNISKO  
anTalya 110 kM

Bardzo popularny obiekt z przyjazną atmosferą, znajdujący się bezpośrednio przy plaży. 
Kompleks oferuje udogodnienia zarówno dla rodzin, jak i dla par, a także duży wybór 
zajęć sportowych oraz szeroką gamę sportów wodnych na plaży. Klienci po prostu chcą 
tu wracać.

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

LOKALIZACJA 
• lotnisko w antalyi ok. 110 km
•  Miasto alanya ok. 13 km
•  centrum konakli ok. 250 m.   

PLAŻA 
•  bezpośrednio przy hotelu
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki za depozytem 
  
OPIS
•   recepcja
•  restauracja główna, 4 bary, 

restauracja a'la carte (płatna)
•  kilka basenów, zjeżdżalnie, leżaki i 

parasole bezpłatnie
•  sklepy
•  oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•   Wi-Fi w pokojach i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych odpłatnie
  

ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard (ok. 21 m2) 
•  klimatyzacja 
•  łazienka z wanną lub prysznicem, 

Wc, suszarka do włosów
•  TV-saT
•  Telefon 
•  sejf (odpłatnie)
•  balkon
 Pokój Standard BunkBed (ok. 24 m2) 
•  łóżko małżeńskie oraz łóżko 

piętrowe
•  Wyposażenie jak w pokoju standard
 
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, 
zabiegi spa, centrum gier, bilard, mini 
golf, sporty wodne na plaży

 WYŻYWIENIE 
•   all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, 
desery, napoje alkoholowe i 
bezalkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane w godz. 10:00 - 24:00; 
wszelkie napoje zamawiane w barze w 
dyskotece 00:00 - 02:00 odpłatnie  

 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / /

 www.clubturtas.com.tr
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HotelHotel

alanya / RIWIERA TURECKA

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

beZpłaTne  WI-FI

W cenTruM  ●  ZJeżDżalnie  ●  bar na plaży W opcJi all inclusiVe

PLAŻA 500 M

LOTNISKO  
anTalya 118 kM

LOKALIZACJA 
• lotniska w antalyi ok. 118 km
•  centrum miasta alanya ok. 1,5 km   
 
PLAŻA 
•  ok. 500 m. od hotelu
•  bezpłatny bus 2 razy dziennie na 

prywatną plażę hotelową
•  leżaki i parasole (odpłatnie)
  
OPIS
•  recepcja
•  restauracja, 4 bary
•  basen główny, basen z wydzieloną 

częścią dla dzieci, zjeżdżalnie, 
basen kryty

•  oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi  bezpłatne w lobby oraz 

w pokojach

 

ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard
•  klimatyzacja
•  łazienka z wanną lub prysznicem, 

Wc, suszarka do włosów 
•  TV-saT
•  Telefon 
•  sejf (odpłatnie)
•  Minibar - uzupełniany codziennie w 

wodę (bezpłatnie) pozostałe napoje 
za opłatą

•  balkon
  
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: program animacyjny, 

tenis stołowy, bilard, siatkówka 
plażowa, plac zabaw dla dzieci, 
miniklub (4-11 lat), centrum fitness

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

 

WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu, przekąski, desery, napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalnej produkcji serwowane do 
godz. 24:00. 

 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / / /

 www.bluestarhotel.com

 

Miejski hotel o dobrym standardzie, który zadowoli osoby nastawione na zakupy i nocne 
wypady do centrum miasta, a także Gości lubiących zwiedzać i aktywnie spędzać czas. 
Obiekt oferuje wakacyjną atmosferę i atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Dodatkowym atutem jest bar na plaży działający w opcji All Inclusive.

Blue Star ****

ALL INCLUSIvE

prZy PLAŻY

beZpłaTne  WI-FI

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

RIWIERA TURECKA / alanya - okurcalar

LOTNISKO  
anTalya 96 kM

Hotel pięknie zlokalizowany w malowniczej i spokojnej zatoce, posiadający wspaniały 
ogród, gdzie można zrelaksować się na hamakach. Rodzinna atmosfera, zielony teren i 
wiele aktywności oferowanych dla Gości to niewątpliwe atuty tego obiektu.

LOKALIZACJA 
• lotnisko w antalyi ok. 96 km
• Miasteczko avsallar ok. 5 km 
 
PLAŻA 
•  piaszczysto-żwirowa, bezpośrednio 

przy hotelu
•  leżaki i parasole bezpłatnie, 

ręczniki za depozytem
 
OPIS
•  restauracja główna, 2 bary, 2 

restauracje a'la carte
•  basen główny, basen z 2 

zjeżdżalniami, basen dla dzieci, 
leżaki i parasole bezpłatnie

• sklepy, fryzjer 
• oficjalna kategoria hotelu 5* 
 
INTERNET 
• Wi-Fi bezpłatnie w lobby 

 

ZAKWATEROWANIE 
Pokój Standard (ok. 24 m²)
• klimatyzacja
•  łazienka z wanną, Wc, suszarka do 

włosów
• sejf (bezpłatnie)
• TV-saT
• Telefon 
•  Minibar uzupełniony w butelkę 

wody (bezpłatnie); wszelkie inne 
napoje za opłatą

• Zestaw do parzenia kawy/herbaty
• balkon
Pokój Family (ok. 37 m2)
•  Dwa pokoje przedzielone ścianką 

lub oddzielone drzwiami
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: program animacyjny, 

siatkówka plażowa, aerobik, tenis 
stołowy, rzutki, 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, kolacja w formie 
bufetu, przekąski, desery, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji serwowane do 
godz. 24:00; w godz. 23:00 - 02:00 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
w dyskotece odpłatnie; napoje 
alkoholowe importowane odpłatnie; 
raz na pobyt (min. 7 nocy) kolacja 
w wybranej restauracji a'la carte 
bezpłatnie (wymagana rezerwacja). 

MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

/ / / /

www.lycus-beach-hotel.alanya.hotels-
antalya.net

prZyJaZna aTMosFera  ●  akTyWnoŚci Dla DorosłycH i DZieci  ●  łaDna plaża

Lycus Beach *****

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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inForMacJe + ceny + roZsZerZona galeria ZDJęć i ViDeo  ―  na www.sunfun.pl naJkrÓTsZa Droga Do TWoJego WypocZynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.pl

HotelHotel

prZy PLAŻY

ALL INCLUSIvE

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

WI-FI

LOTNISKO  
anTalya 110 kM

LOKALIZACJA 
• lotnisko w antalyi ok. 110 km
•  centrum miasta alanya ok. 12 km
•  Miasteczko konakli ok. 1 km  
 
PLAŻA 
•  piaszczysto-kamienista, prywatna, 

bezpośrednio przy hotelu 
(oznaczona certyfikatem błękitna 
Flaga)

•  leżaki i parasole bezpłatnie
  
OPIS
•  recepcja
•  restauracja główna, 3 bary
•  basen główny z 4 zjeżdżalniami, 

brodzik dla dzieci, leżaki i parasole 
bezpłatnie

•  sklepy przed wejściem do hotelu 
•  oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi odpłatnie na terenie całego 

hotelu (ok. 10 euro za tydzień)
 
ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard (ok. 25 m2) 
•  klimatyzacja sterowana 

indywidualnie
•  łazienka z prysznicem, Wc, 

suszarka do włosów
•  Minibar uzupełniony w butelkę 

wody (bezpłatnie); wszelkie inne 
napoje za opłatą

•  TV-saT
•  Telefon 
•  sejf (odpłatnie)
•  balkon
  
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: program animacyjny 

z występami na żywo, rzutki, tenis 
stołowy, siatkówka plażowa, 
łaźnia turecka, centrum fitness w 
określonych godzinach, dyskoteka, 
miniklub (4-12 lat)

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

 
WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, przekąski, 
lody, desery, napoje alkoholowe i 
bezalkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane do godz. 23:00; napoje 
zamawiane w barze w dyskotece 
dodatkowo płatne  

 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / /

 www.carettabeachhotel.com

 

Hotel o wysokim standardzie, położony bezpośrednio przy prywatnej plaży. Polecamy 
go zwłaszcza dla osób aktywnych ze względu na dużą ilość atrakcji dla Gości w 
każdym wieku. Obiekt składa się z jednego budynku liczącego łącznie 301 pokoi 
standardowych.

RIWIERA TURECKA / alanya – konakli

beZpoŚreDnio prZy plaży  ●  Dla akTyWnycH  ●  ZJeżDżalnie

Caretta Beach ****
alanya / RIWIERA TURECKA

ALL INCLUSIvE

WI-FI

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

PLAŻA 100 M

LOTNISKO  
anTalya 133 kM

LOKALIZACJA 
•  lotnisko w antalyi ok. 133 km
•  centrum miasta alanya ok. 3 km 
  
PLAŻA 
•   piaszczysto-żwirowa, ok. 100 m od 

hotelu; przejście tunelem pod ulicą
•  leżaki i parasole odpłatnie
•  bar na plaży odpłatnie
  
OPIS
•   restauracja główna, 5 barów, 2 

restauracje a'la carte
•  basen główny z jacuzzi i 

wydzieloną częścią dla dzieci, 
basen relaksacyjny, basen z 4 
zjeżdżalniami, dwa oddzielne 
baseny tylko dla gości Villi ,leżaki i 
parasole bezpłatnie

  
INTERNET 
•  Wi-Fi na terenie hotelu odpłatnie
  

ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard Apart
•  klimatyzacja
•  łazienka z Wc, suszarka do włosów
•  Minibar uzupełniony w butelkę 

wody w dzień przyjazdu (wszelkie 
inne napoje odpłatnie)

•  TV-saT
•  Telefon 
•  sprzęt do parzenia kawy/herbaty
•  sejf (odpłatnie)
•  balkon
 villa Green Garden 
• osobny domek dla max. 6 osób
•  Dwa pokoje sypialniane
•  1 salon z dwoma sofami
•  aneks kuchenny wyposażony w 

sprzęt do parzenia kawy/herbaty
•  Taras
  
SPORT I ROZRYWKA 
•   bezpłatnie: bogaty program 

animacyjny, miniklub (4-12 lat), plac 

zabaw
•  odpłatnie: zabiegi spa, centrum 

gier, centrum fitness, kort tenisowy 
ze sprzętem, mini golf, sporty 
wodne na plaży 

  
WYŻYWIENIE 
•   all inclusive: śniadanie, obiad, 

kolacja w formie bufetu, przekąski, 
desery, lody, napoje alkoholowe i 
bezalkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane do godz. 24:00; raz 
na pobyt (min. 7 nocy) kolacja w 
restauracji a'la carte Vista Di Mare 
bezpłatnie (konieczna wcześniejsza 
rezerwacja)

 
 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / / / / /

 www.green-garden-apart.
hotelsofalanya.com/
 

Hotel zasługuje na uwagę ze względu na piękny ogród, duży kompleks basenowy  
i bardzo przestronne pokoje idealne dla rodzin z dziećmi i grup przyjaciół. A to wszystko 
zaledwie 3 km od centrum Alanyi, gdzie można udać się na wieczorny spacer lub łatwo 
dojechać autobusem z pobliskiego przystanku.

Green Garden Apart & villas ****

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 12 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinForMacJe + ceny + roZsZerZona galeria ZDJęć i ViDeo  ―  na www.sunfun.pl

Hotel

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

oDnoWiony HoTel  ●  blisko cenTruM  ●  W pierWsZeJ linii brZegoWeJ

RIWIERA TURECKA / alanya

WI-FI

PLAŻA 30 M

ALL INCLUSIvE

LOKALIZACJA 
•  lotniska w antalyi ok. 118 km
•  centrum miasta alanya ok. 1 km  
 
PLAŻA 
•  prywatna ok. 30m od hotelu, 

przejście przez ulicę
•  leżaki i parasole (odpłatnie)
  
OPIS
•  restauracja, 2 bary
•  basen główny z wydzieloną częścią 

dla dzieci
•  oficjalna kategoria hotelu 3*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w lobby (odpłatnie)
 
ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard 
•  klimatyzacja

•  łazienka z prysznicem, Wc, 
suszarka do włosów

• sejf (odpłatnie)
•  TV-saT, telefon (odpłatnie)
•  balkon
 Pokój Suite (dla max. 4 osób)
•  Dwa pomieszczenia
  
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: siatkówka plażowa 
•  odpłatnie: bilard, rzutki, piłkarzyki, 

sporty wodne na plaży

WYŻYWIENIE 
•  all inclusive: śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu, przekąski, desery, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 
lokalnej produkcji serwowane w godz. 
10:00 - 02:00; 

 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

  /   /      

 www.celinehotel.com

Kleopatra Celine ****

HoTel

Zeskanuj QR kod  
a uzyskasz aktualne ceny 
i informace o hotelu

i

RIWIERA TURECKA / alanya - oba 

LOKALIZACJA 
•  lotniska w antalyi ok. 125km
•  centrum miasta alanya ok. 2km 

(możliwe przejście promenadą)
 
PLAŻA 
•   piaszczysto-żwirowa oddalona ok. 

50m od hotelu (przejście tunelem)
•  leżaki i parasole (odpłatnie)
 
OPIS
•  recepcja
•  restauracja, bar
•  basen, leżaki i parasole bezpłatnie
•  sejf w recepcji (odpłatnie)
•  oficjalna kategoria hotelu 4*
 
INTERNET 
•  Wi-Fi w lobby i przy basenie 

(bezpłatnie)
  

ZAKWATEROWANIE 
 Pokój Standard (ok. 20m²)
•  klimatyzacja
•  łazienka z prysznicem,Wc, suszarka 

do włosów
•  TV-saT, telefon
•  balkon
 
SPORT I ROZRYWKA 
•  bezpłatnie: centrum fitness
•  odpłatnie: zabiegi spa, sporty wodne 

na plaży

 WYŻYWIENIE 
•   all inclusive: śniadanie, późne śniadanie, 

obiad, kolacja w formie bufetu, 
przekąski, napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalnej produkcji 
serwowane w godz. 10:00 -23:00. 

 MAKSYMALNE OBŁOŻENIE

 / /

 www.alanyamesuthotel.com

blisko plaży  ●  lokaliZacJa blisko cenTruM  ●  Wellness

beZpłaTne  WI-FI

LOTNISKO  
anTalya 125 kM

PLAŻA 50 M

ALL INCLUSIvE

LOTNISKO  
anTalya 118 kM

Mesut ****

 CITY TOUR ANTALYA
południowa wycieczka do największego miasta riwiery  
Tureckiej, metropolii antalya, czasem nazywanej 
również perłą adriatyku, która łączy teraźniejszość 
z historią. po południu wyjazd do antalyi, zwiedzanie  
zabytkowej części miasta, którą można oglądać nawet 
podczas rejsu wzdłuż wybrzeża. W programie wizyta  
w akwarium, gdzie znajduje się podwodny tunel  
o długości 131 metrów, i zwiedzanie miniaturowego 
miasta tureckich zabytków. Ta wycieczka organizo-
wana jest z miejscowości belek, antalya, kemer.

 REJS STATKIEM PO RZECE MANAvGAT
Tego dnia będziesz miał niepowtarzalną okazję  
odkrywania krętych uliczek historycznego miasta 
side i poczucia atmosfery malowniczego portu. pod-
czas rejsu po rzece Manavgat można wykąpać się  
w pięknym miejscu, w którym rzeka wpływa do morza.  
Jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ woda w rzece 
osiąga temperaturę 8-13°c, a w morzu 18-25°c. 
przy odrobinie szczęścia można zobaczyć również 
żółwie. podczas rejsu na statku serwowany będzie 
obiad, który jest wliczony w cenę (napoje dodatkowo 
płatne). Ta wycieczka organizowana jest z rejonów 
belek, side i alanya. 

 REJS STATKIEM - ALANYA
podczas tej podróży statkiem będziesz mieć okazję 
doświadczyć piękna śródziemnomorskiego wybrze- 
ża Turcji. rejs rozpoczyna się w porcie w alanyi. 
Z pokładu można podziwiać zabytkową część  
miasta i stary zamek, który wznosi się majestatycznie 
nad miastem. potem statek będzie płynąć wzdłuż 
wspaniałego wybrzeża, z widokiem na piękne jaskinie.  
Wśród najbardziej interesujących są jaskinie, gdzie 
piraci ukrywali zrabowane skarby. przy odrobinie 
szczęścia można oglądać delfiny. Jednym z punktów 
programu jest odświeżająca kąpiel w krystalicznie 
czystym morzu. rejs przebiega wzdłuż słynnej pla-
ży kleopatry. podczas rejsu przewidziany jest obiad, 
który jest wliczony w cenę. Ta wycieczka organizo-
wana jest z rejonu alanyi.

 PaMuKKaLE
podczas tej wycieczki odwiedzicie unikalne atrakcje 
przyrodnicze, których zdjęcia zdobią wiele prze-
wodników turystycznych. Ten bawełniany Zamek, 
jak trafnie nazywają go Turcy, składa się z trawer-
tytowych kaskad wodospadów i jezior, po których 
płynie ciepła (35°c) woda, nasycona wapniem.  
W pobliżu znajdują się ruiny nekropolii necropolis  
i starożytnego miasta Hierapolis, które w staro-
żytności było znane ze swoich źródeł termalnych. 
podróż autokarem do pamukkale prowadzi przez 
dziewicze krajobrazy gór Taurus, gdzie ludzie wciąż 
żyją w tradycyjny sposób. po drodze jest przystanek 
na śniadanie, a po wizycie w pamukkale - przerwa 
na lunch. ceny zawierają śniadanie, jeden główny 
posiłek (napoje dodatkowo płatne) i wstęp do ne-
cropolis oraz Hierapolis. cena nie obejmuje wejścia 
do antycznego basenu.

 TAHTALI
góra Tahtali znajduje się na południowym wybrze-
żu riwiery Tureckiej w rejonie kemer, a jej wysokość  
wynosi 2365 m n.p.m. Turyści odwiedzający Tahtali 
mają wspaniały widok na malowniczą okolicę oraz 
niekończące się morze. osoby spragnione wrażeń 
mogą wybrać nowy wyciąg krzesełkowy, które-
go hasło brzmi „sea to sky“ i jest coraz popular-
niejszy. letnie wakacje można spędzić na morzu, 
ale można też połączyć je z wycieczką w góry.  
Ta wycieczka organizowana jest tylko z rejonu kemer.

 DELFINARIUM
odwiedź wyjątkowe delfinarium ze zróżnicowanym 
i zabawnym pokazem delfinów, który wprowadzi cię 
do świata ćwiczeń z delfinami i ich trenerów!  będziesz  
miał okazję zbliżyć się do delfinów, pływać z nimi  
i zrobić zdjęcie (to dodatkowo płatne atrakcje). cena 
obejmuje transport, bilety wstępu i przewodnika. 

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
fakultatywne

poDrÓżuJ i oDkryWaJ

RIWIERA TURECKA

ALANYA

TAHTALI

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

Zniżki do 45% dla dorosłych
i wiele innych korzyści

na www.sunfun.pl

FIRST CALL

szczegółowe informacje dotyczące oferty na www.sunfun.pl

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

Dziecko  
do 13 lat

pobyt gratis

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CALL
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najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinformacje + ceny + rozszerzona fotogaleria i video  ―  na www.sunfun.pl

Rezerwując imprezę w promocji First 
Call otrzymujesz atrakcyjne promocje 
na wycieczki fakultatywne w poszcze-
gólnych destynacjach:

EGIPT – wybrana wycieczka dla mak-
symalnie 2 dzieci w  wieku 2-12 lat 
GRATIS (lista wycieczek do wyboru 
dostępna w warunkach promocji First 
Call dostępnych na stronie interneto-
wej www.sunfun.pl). Warunkiem sko-
rzystania z promocji jest udział co naj-
mniej 2 osób dorosłych.

TUNEZJA – wycieczka dla dziecka 
w wieku 2-12 lat GRATIS do wyboru 
– wycieczka na Saharę lub wycieczka 
do Kartaginy. Warunkiem skorzysta-
nia z promocji jest udział co najmniej 
2 osób dorosłych.

DJERBA – wycieczka dookoła wy-
spy Djerba dla maksymalnie 2 dzieci 
w wieku 2-12 lat GRATIS. Warunkiem 
skorzystania z promocji jest udział co 
najmniej 2 osób dorosłych.

TURCJA – dla osób zakwaterowanych 
w  rejonie Alanya lub Side: wyciecz-
ka Shopping City Tour GRATIS dla 
wszystkich uczestników wymienio-
nych w rezerwacji. Dla osób zakwate-
rowanych w rejonie Belek lub Antalya: 
wycieczka do Delfinarium dla maksy-
malnie 2 dzieci w wieku 2-12 lat GRA-
TIS. Warunkiem skorzystania z pro-
mocji jest udział co najmniej 2 osób 
dorosłych.

ALBANIA – jedna wybrana wycieczka 
dla dziecka w wieku 2-12 lat GRATIS 
(lista wycieczek do wyboru dostęp-
na w  warunkach promocji First Call 
dostępnych na stronie internetowej 
www.sunfun.pl). Warunkiem skorzy-
stania z promocji jest udział co naj-
mniej 2 osób dorosłych. 

RABATY NA WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Na powyższych dwóch stronach 246-247 znajdują się szczegółowe objaśnienie dotyczące oferty ze stron 12-15 tego katalogu. Oferta ważna do 15.11.2018 r. 
Regulamin promocji jest dostępny w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej www.sunfun.pl

PAKIET KORZYŚCI PODCZAS 
WCZESNEJ REZERWACJI

SZCZEgółY FIRST CAll

DZIECI gRATIS 
I RABATY DlA DOROSłYCH!

SZCZEgółY FIRST CAll 

Rezerwując wakacje do dnia 15.11.2018 r., w dniu podpisania umowy wpłacasz zaliczkę w wysokości jedynie 
15% ceny wycieczki. Dopłatę do 25% ceny imprezy należy wpłacić do dnia 15.01.2019 r.

ZALICZKA TYLKO 15%

Przy zakupie wakacji w czasie trwania promocji First Call  gwarantujemy, iż cena rezerwacji nie będzie zmieniona w przypadku zmian kursu walut i podwyższenia cen paliwa.

GWARANCJA STAŁEJ CENY - GRATIS

Dokonując rezerwacji w czasie trwania 
promocji First Call gwarantujemy, że 
do 30 dni przed terminem wylotu nie 
kupisz wakacji organizowanych przez 
nasze biuro taniej. Dotyczy to tego sa-
mego przelotu, terminu, hotelu, wy-
żywienia, pokoju, usług dodatkowych 
 i konfiguracji rezerwacji. W przypadku 
skorzystania z  „Gwarancji najniżs-
zej ceny”, nie przysługuje już prawo 
do skorzystania z „Bezpłatnej jedno-
razowej zmiany rezerwacji”.

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY – GRATIS

Po dokonaniu rezerwacji w promocji First Call otrzymujesz możliwość dokonania jednej bezpłatnej zmiany w rezerwacji do 30 dni przed wylotem. Zmiana może dotyczyć 
destynacji, daty wylotu, czasu trwania imprezy, hotelu, rodzaju pokoju, osoby na rezerwacji. Wartość nowej rezerwacji zostanie przeliczona zgodnie z cenami obowią-
zującymi w dniu zgłoszenia żądania zmiany. Warunkiem koniecznym jest zachowanie przynajmniej jednego podróżnego zgodnie z oryginalnie założoną rezerwacją.  
W przypadku skorzystania z „Bezpłatnej jednorazowej zmiany rezerwacji“, nie przysługuje już prawo do skorzystania  z „Gwarancji najniższej ceny“.

BEZPŁATNA JEDNORAZOWA ZMIANA REZERWACJIOferta „Pobyt dla dzieci gratis“ ważna jest tylko dla zakwaterowania z dwoma osobami dorosłymi, o ile nie zaznaczono inaczej. Promo-
cja dotyczy dzieci w wieku od 2 lat do wieku wskazanego w ramkach przy poszczególnych obiektach zakwaterowania (w dniu wyjazdu nie 
mogą ukończyć tego wieku). Informacje o promocji i jej dostępności można znaleźć na stronie www.sunfun.pl dla poszczególnych hoteli, 
których dotyczy oferta. 

ZNIŻKI DLA DZIECI DO 100%

ZNIŻKI DO 47% DLA DOROSŁYCH
Podczas promocji First Call oferujemy zniżki dla dorosłych aż do 47%. Wysokość zniżki zależy od wybranego miejsca zakwaterowania oraz terminu i waha się w 
przedziale między 40% a 47%. Aktualne informacje o zniżkach można uzyskać na stronie www.sunfun.pl przy ofertach poszczególnych hoteli, gdzie widoczna 
jest kwota rabatu oraz ostateczna cena po zniżce. Promocja „Zniżki do 47% dla dorosłych” może łączyć się z promocją „Pobyt dla dzieci gratis”.

Podczas promocji First Call oferujemy zniżki dla dzieci aż do 100%. Wysokość zniżki zależy od wybranego terminu, hotelu, typu pokoju, miejsca wylotu oraz 
destynacji i waha się w przedziale między 20% a 100% od ceny ustalonej (cena za bilet + obowiązkowe opłaty) za dziecko mające pobyt gratis w danym hotelu. 
Aktualne informacje o zniżkach można uzyskać na stronie www.sunfun.pl przy ofertach poszczególnych hoteli, gdzie widoczna jest kwota rabatu oraz ostateczna 
cena po zniżce. Promocja „Zniżki dla dzieci do 100%” może łączyć się z promocją „Zniżki do 47% dla dorosłych”. Ilość miejsc jest ograniczona. Po wyczerpaniu 
wszyskich miejsc w promocji „Zniżki dla dzieci do 100%” można nadal skorzystać z promocji „Pobyt dla dzieci gratis” (liczba miejsc również jest ograniczona).

POBYT DLA DZIECI GRATIS

Albania  Bułgaria  grecja  Tunezja  Egipt  Turcja

PODRóż - Z JEDNYm DZIECKIEm
Podróżując z jednym dzieckiem, którego wiek nie 
przekracza wieku dziecka wymienionego w ram-
ce, oferujemy zakwaterowanie dla dziecka w hote-
lu oraz wyżywienie gratis. Korzystając z tej oferty 
dziecko płaci tylko stałą cenę za bilet i obowiąz- 
 

 
kowe opłaty. Wysokość ustalonych cen dzieci za-
leży od wybranej destynacji. Oferta dotyczy tylko 
określonych hoteli, terminów, typów pokoi i opcji 
wyżywienia. Zalecamy wczesną rezerwację, gdyż 
część ofert dostępna jest wyłącznie podczas rezer-
wacji First Call.

PODRóż - Z DWóJKą DZIECI,
Podróżując z dwojką dzieci, których wiek nie prze-
kracza wieku dzieci podanych w ramce, oferujemy 
zakwaterowanie dla dwojga dzieci w hotelu oraz wy-
żywienie gratis. Korzystając z tej oferty dzieci pła-
cą tylko stałą cenę za bilet i obowiązkowe opłaty.  

 
Wysokość ustalonych cen dzieci zależy od wybranej 
destynacji. Oferta dotyczy tylko określonych hoteli, 
terminów, typów pokoi i opcji wyżywienia. Zalecamy 
wczesną rezerwację, gdyż część ofert dostępna jest 
wyłącznie podczas rezerwacji First Call.

    

Rezerwuj wcześniej i zyskaj:

zniżki dla dzieci do 100%

2 dzieci pobyt gratis
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 6 lat

zniżki do 45%  
dla osób

dorosłych

FIRST CAll
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najkrótsza droga do twojego wypoczynku  ―  801 080 039 lub www.sunfun.plinformacje + ceny + rozszerzona fotogaleria i video  ―  na www.sunfun.pl

kwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o plano-
wanym czasie wyjazdu i w stosownych przypadkach 
terminie odprawy, a także o planowanych godzinach 
przystanków pośrednich, połączeń transportowych 
i  przyjazdu) są wydawane Podróżnemu przez Biu-
ro Podróży i zawierają ważne informacje dotyczą-
ce wykupionej imprezy turystycznej. Zaleca się tak-
że sprawdzenie godzin odlotów na 24 godziny przed 
planowanym rozpoczęciem imprezy turystycznej na 
stronie internetowej Biura Podróży www.sunfun.pl. 
Dokumenty podróży zawierają również informacje nie-
zbędne do korzystania z poszczególnych usług zwią-
zanych z imprezą turystyczną, tj. informacje na temat 
transportu, zakwaterowania i ubezpieczenia Podróż-
nego, a także parkingu (jeżeli taka usługa została wy-
kupiona). Dokumenty podróży stanowią potwierdze-
nie zakupu poszczególnych usług w ramach imprezy 
turystycznej. Podróżny jest zobowiązany posiadać 
przy sobie wyżej wymienione dokumenty podróży 
przez cały czas trwania imprezy turystycznej (forma 
papierowa). Dokumenty podróży zostaną przekazane 
Podróżnemu przed rozpoczęciem imprezy turystycz-
nej, ale nie wcześniej niż na 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem imprezy, za pomocą trwałego nośnika 
określonego w umowie o udział w imprezie turystycz-
nej. W przypadku, gdy Podróżny nie otrzyma doku-
mentów podróży w terminie 2 dni przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej, należy wówczas zgłosić tę oko-
liczność Biuru Podróży lub agentowi turystycznemu, 
za pośrednictwem którego została zawarta umowa 
o udział w imprezie turystycznej. Niedoręczenie do-
kumentów podróży we wskazanym powyżej terminie 
może być w szczególności spowodowane nieuiszcze-
niem całości ceny całkowitej imprezy turystycznej. Na 
wyraźną prośbę Podróżnego, może on otrzymać do-
kumenty podróży bezpośrednio na lotnisku od oso-
by upoważnionej przez Biuro Podróży, najpóźniej na 
dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem im-
prezy turystycznej. Po otrzymaniu dokumentów po-
dróży na adres e-mail, należy je wydrukować w dwóch 
egzemplarzach i w postaci papierowej mieć przy so-
bie, co będzie szczególnie ważne podczas odprawy 
na lotnisku, zakwaterowania i w przypadku roszczeń 
dotyczących ubezpieczenia Podróżnego. Chcieliby-
śmy uniknąć niepotrzebnych komplikacji przy dostar-
czaniu dokumentów podróży lub w przypadku nagłej 
zmiany godziny wylotu, dlatego zaleca się Podróżnym 
podanie w umowie o udział w imprezie turystycznej 
kilku ewentualnych kontaktów (np. 2 telefony komór-
kowe). Przy ostatniej dopłacie do imprezy turystycz-
nej, prosimy sprawdzić aktualność wszystkich infor-
macji, a w szczególności adresu e-mail. W wypadku 
jakichkolwiek zmian danych kontaktowych Podróżny 
ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia aktualiza-
cji tych danych.

Aktualne informacje o wylotach znajdują się także na 
stronie internetowej www.sunfun.pl. W  związku z mo-
gącymi zaistnieć zmianami godzin przelotów, zaleca 
się monitorowanie rozkładu lotów przed wyjazdem.

BAgAż
Przewóz bagażu
Limit wagowy bezpłatnego przewozu jednego baga-
żu rejestrowanego dla dorosłego pasażera (oraz dzie-
ci w wieku powyżej 2 lat) zawsze zależy od konkretnej 
linii lotniczej oraz taryfy. Zazwyczaj dozwolone jest 
15 kg na osobę (maksymalna waga jednego bagażu 
wspólnego dla więcej niż jednej osoby nie może prze-
kraczać 32 kg nawet w przypadku zakupu nadbaga-
żu). Długość każdego boku musi być krótsza niż 150 
cm, a suma wszystkich trzech stron nie może prze-
kraczać 250 cm. Ponadto, dorośli pasażerowie (oraz 
dzieci w wieku powyżej 2 lat) mają prawo do bezpłat-
nego przewozu 1 bagażu podręcznego (nierejestro-

wanego) o maksymalnej wadze 5 kg i nieprzekracza-
jącego wymiarów 56x45x25 cm włącznie z uchwytami, 
kieszeniami bocznymi i kółkami (wysokość x szero-
kość x głębokość), suma wszystkich trzech części nie 
może przekraczać 115 cm. Dzieci w wieku poniżej 2 
lat nie są uprawnione do miejsca siedzącego oraz do 
przewozu własnego bagażu, chyba że podano inaczej. 
Przysługuje im prawo do bezpłatnego przewozu skła-
danego wózka, łóżeczka dziecięcego lub fotelika dzie-
cięcego - przedmioty te będą przewożone w luku ba-
gażowym (prosimy o sprawdzenie przed wylotem czy 
dana linia lotnicza pozwala na przewiezienie wszyst-
kich tych przedmiotów jednocześnie, czy wprowadza 
ograniczenie do jednego lub dwóch z nich). Przewoź-
nik 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 możliwość oddania składanego wózka 
obsłudze przy wejściu do samolotu. Wózek musi otrzy-
mać przy odprawie check-in oznaczenie bagażowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynaro-
dowymi niedozwolony jest przewóz w bagażu pod-
ręcznym przez pasażerów ostrych przedmiotów, ta-
kich jak: pilniczki do paznokci, noże, broń oraz zabawki 
imitujące prawdziwą broń. Takie przedmioty muszą 
być umieszczone w bagażu rejestrowanym. Jeśli przed-
mioty nie zostaną usunięte z bagażu podręcznego, to 
zostaną one odebrane podczas odprawy. Przepisy bez-
pieczeństwa regulujące przewóz płynów 
w bagażu podręcznym mogą Państwo znaleźć na stro-
nie internetowej lotniska. Dla przykładu: pasażerowie 
mogą przewieźć w bagażu podręcznym płyny, aero-
zole oraz żele w pojemnikach, każdy o maksymalnej 
pojemności 100 ml, które muszą być przechowywa-
ne w przezroczystej plastikowej torbie o pojemności 
maks. 1 litra i z możliwością wielokrotnego zamykania. 
Zaleca się również spakowanie do bagażu podręczne-
go niezbędnych leków, aby w razie potrzeby mieć je na 
pokładzie samolotu. Więcej informacji na temat trans-
portu lotniczego oraz kompletne warunki przewozu 
bagaży w poszczególnych liniach lotniczych dostępne 
są na stronie internetowej www.sunfun.pl.

Przewóz bagaży wielkogabarytowych oraz sprzę-
tu sportowego
Przewóz bagaży wielkogabarytowych lub sprzętu 
sportowego (np. rowerów, sprzętu do nurkowania, 
desek surfingowych, toreb golfowych, itp.) musi zo-
stać zgłoszony w Sun&Fun Holidays podczas doko-
nywania rezerwacji imprezy turystycznej i odbywać 
się będzie w zależności od możliwości przyjęcia ta-
kiego sprzętu przez danego przewoźnika lotniczego 
(konieczne jest otrzymanie potwierdzenia od przewoź-
nika). Przewóz taki odbywa się za dodatkową opłatą. 
Opłaty za przewóz bagaży wielkogabarytowych czy 
sprzętu sportowego z lotniska do hotelu i z powrotem 
ponosi Podróżny.

Utrata lub uszkodzenie bagażu
Za uszkodzenie lub utratę bagażu podczas podróży 
lotniczej pełną odpowiedzialność ponosi przewoźnik. 
Jeżeli po przybyciu do miejsca przeznaczenia (zarów-
no za granicą jak i w kraju) okaże się, że Państwa bagaż 
został uszkodzony lub zagubiony, należy natychmiast 
zgłosić to na lotnisku do Biura Bagażu Zagubionego 
(Lost and Found) i złożyć odpowiednie oświadczenie 
w celu ubiegania się o odszkodowanie (raport P.I.R.). 
Koszty związane z realizacją reklamacji (skarg) pono-
szone są według zasad ogólnych. Zalecane jest, aby 
wszelkie uszkodzenia, zagubienia bagaży itp. zgłaszać 
natychmiast w poczekalni na lotnisku, aby reklamacja 
(skarga) została rozpatrzona. W przeciwnym razie, po 
opuszczeniu hali lotniska, reklamacja (skarga) może 
nie zostać przyjęta przez przewoźnika. Zalecane jest 

zatem, aby na każdym bagażu znajdowała się etykie-
ta z imieniem i nazwiskiem oraz adresem hotelu, do 
którego udajemy się na wakacje. Aby uzyskać więcej 
informacji o tym, jak należy postępować w wyżej wy-
mienionych sytuacjach zapraszamy Państwa na stro-
nę internetową www.sunfun.pl lub do zapoznania 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 Uczest-
nictwa w imprezach turystycznych organizowanych 
przez Blue Style Sp. z  o.o. oraz na podstawie bez-
względnie obowiązujących przepisów prawa.

Przewóz zwierząt
Zwierzęta mogą być transportowane wyłącznie po 
uprzednim zawiadomieniu Biura Podróży, a następ-
nie 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 specjalnie zabezpieczonych klatkach o całkowitej 
wadze (wraz ze zwierzęciem) nie przekraczającej 5 kg 
oraz o wymiarach nie większych niż 55x35x35 cm (dłu-
gość x szerokość x wysokość). Większe zwierzęta są 
przewożone w luku bagażowym, w specjalnie przezna-
czonych do tego miejscach. Więcej informacji można 
uzyskać bezpośrednio od przewoźnika. Podczas doko-
nywania rezerwacji należy również sprawdzić czy dany 
hotel akceptuje pobyt wraz ze zwierzętami. Aktualne 
informacje dotyczące limitów wagowych, wymiarów 
bagażu, a także pozostałe ważne szczegóły dotyczą-
ce przelotu znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.sunfun.pl.

 REZYDENCI

Na wybranych kierunkach dostępni są polskojęzycz-
ni rezydenci. We współpracy z naszymi partnerami na 
miejscu, organizują oni transfery z i na lotnisko (re-
zydent nie zawsze towarzyszy Podróżnym podczas 
przejazdu), zapraszają na pierwsze spotkania infor-
macyjne, na których przekazywane są ważne informa-
cje o danym kraju, proponowane są wycieczki fakul-
tatywne, wynajem samochodów itp. Podczas pobytu 
rezydenci są dostępni na dyżurach w wyznaczonych 
godzinach w danych hotelach. Poza wyznaczonymi 
godzinami, w nagłych przypadkach można kontakto-
wać się z nimi telefonicznie pod numerem podanym na 
tablicy informacyjnej Sun&Fun Holidays, która znajdu-
je się najczęściej w pobliżu recepcji hotelowej (opłatę 
za połączenie ponosi Podróżny). Numery telefonów 
wraz z innymi informacjami znajdują się w widocznych 
miejscach w pobliżu recepcji hotelowych lub w koper-
cie, którą Podróżny 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.  Pamiętaj-
my również, że rezydenci mogą towarzyszyć Podróż-
nym w placówkach medycznych przy uwzględnieniu 
harmonogramu ich pracy (należy zwrócić na to uwa-
gę podczas spotkań informacyjnych). Ponieważ rezy-
denci często poruszają się w obszarach, gdzie zasięg 
sieci komórkowych jest ograniczony, może się zdarzyć, 
że będą oni chwilowo niedostępni. Prosimy wówczas 
o wysłanie wiadomości SMS, rezydenci po jej odczyta-
niu niezwłocznie skontaktują się z Państwem. Należy 
również pamiętać, że w wielu krajach mogą wystąpić 
problemy z siecią telefonii komórkowej i wiadomość 
SMS nie zostanie dostarczona, zalecamy wówczas 
próbować kontaktować się z rezydentem do skutku.  
Więcej informacji na temat zakresu obowiązków rezy-
denta na poszczególnych destynacjach można znaleźć 
na www.sunfun.pl.

INFORmATOR OgólNYINFORmATOR OgólNY

Szanowni Podróżni, 
przed zarezerwowaniem wymarzonych wakacji pro-
simy o uważną lekturę Informatora Ogólnego, gdzie 
możecie znaleźć wiele cennych porad. Dla prawi-
dłowego przebiegu wakacji ważne są informacje nie 
tylko o zakwaterowaniu, ale także wiedza na temat 
lokalnych zwyczajów, potencjalnych zagrożeń i spe-
cyfiki danego kraju lub miejsca, gdzie planujecie wy-
jazd. Dlatego tak ważne 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 turystycznych i po-
wiązanych usługach turystycznych (dalej: Ustawą) 
wystawioną przez Europäische Reiseversicherung 
AG z siedzibą w Monachium działającą przez oddział 
w Polsce (dalej: ERV).

 PRZEPISY WYJAZDOWE Z POlSKI

DOKUmENTY UPRAWNIAJACE DO WYJAZDU ZA 
gRANICĘ
Każdy z Państwa wybierając się na wakacje powinien 
sprawdzić ważność dokumentów tożsamości (prosimy 
zwrócić uwagę, że w większości państw, do których 
Sun&Fun Holidays organizuje 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 za-
wierać wolne strony, aby – w związku z imprezą tu-
rystyczną – możliwe było wstawienie wiz lub innych 
oznaczeń. Jeżeli wybieracie się Państwo do krajów Unii 
Europejskiej istnieje możliwość podróżowania na pod-
stawie ważnego dowodu osobistego. Dowód osobi-
sty poświadcza wyłącznie tożsamość osoby, na którą 
został wystawiony, a nie dzieci z nią podróżujących. 
Prosimy pamiętać, że od 26 czerwca 2012 roku każ-
dy obywatel Polski (dotyczy to również dzieci) pod-
czas podróży zagranicznych musi posiadać własny 
paszport lub w przypadku podróży do krajów UE - do-
wód osobisty. Wymóg ten dotyczy również wszystkich 
dzieci, niezależnie od ich wieku. Osobom posługują-
cym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycz-
nym Biuro Podróży zaleca przed zawarciem umowy 
o udział w imprezie turystycznej kontakt z placówką 
dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych 
ograniczeń formalnych związanych z takim paszpor-
tem. Ogólne informacje o obowiązujących przepisach 
paszportowych, wizowych i sanitarnych znajdują się 
na naszej stronie internetowej www.sunfun.pl oraz na 
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych www.msz.gov.pl.

WJAZD I POBYT ZA gRANICą
Podczas wjazdu i pobytu na terytorium innego pań-
stwa, Podróżni muszą spełniać warunki określone 
przepisami prawa danego kraju. Podstawowe infor-
macje na temat polskich obywateli podróżujących do 
innych krajów znajdują się na naszej stronie interneto-
wej www.sunfun.pl przy opisie każdej destynacji oraz 
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych www.msz.gov.pl. Przed zawarciem umowy 
o udział w imprezie turystycznej Biuro Podróży udzie-
la Podróżnym ogólnych informacji o obowiązujących 
przepisach paszportowych i wizowych dotyczących 
udziału w imprezie turystycznej oraz informuje Po-
dróżnych o każdej zmianie informacji wymienionych 
powyżej. Niezależnie od informacji udzielanych przez 

Biuro Podróży, w razie jakichkolwiek wątpliwości zale-
camy także kontakt z odpowiednią ambasadą - dane 
teleadresowe ambasad znajdują się przy opisach po-
szczególnych destynacji. Biuro Podróży aktualizuje na 
bieżąco informacje umieszczone na swojej stronie in-
ternetowej 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 wizowych oraz termi-
nach ich realizacji, konieczne jest podanie wszystkich 
istotnych danych i informacji, w szczególności dotyczy 
to dokumentu tożsamości, który jest wymagany przy 
wjeździe do danego kraju. Przed zawarciem umowy 
o udział w imprezie turystycznej Biuro Podróży udzie-
la Podróżnym ogólnych informacji o obowiązujących 
przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych 
oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udzia-
łu w imprezie turystycznej. Podstawowe informacje 
o wymogach paszportowych i wizowych, terminach 
ich realizacji, a także niezbędnej dokumentacji me-
dycznej są dostępne na stronie internetowej Biura Po-
dróży www.sunfun.pl. Biuro Podróży, przed zawarciem 
umowy o udział w imprezie turystycznej, informuje Po-
dróżnych o każdej zmianie wymienionych powyżej in-
formacji. Niezależnie od informacji udzielanych przez 
Biuro Podróży, zalecamy także sprawdzenie przed wy-
jazdem aktualnych warunków wjazdu do danego kra-
ju na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych www.msz.gov.pl lub w ambasadzie kraju, do 
którego Państwo podróżujecie. Jednocześnie chcieli-
byśmy zaznaczyć, że informacje dotyczące paszportu 
i wizy, które można znaleźć w materiałach Biura Podró-
ży są zazwyczaj przeznaczone dla obywateli polskich, 
ale Biuro Podróży udzieli także wskazanych powyżej 
informacji pozostałych Podróżnym, którzy nie są oby-
watelami Polski. 
W przypadku, gdy w naszym katalogu lub na stronie 
internetowej www.sunfun.pl nie znajdziecie Państwo 
interesujących Państwa informacji o wymogach pasz-
portowych i wizowych dotyczących podróży do kraju 
docelowego, lub jeśli macie Państwo dodatkowe pyta-
nia dotyczące przepisów paszportowych i wizowych, 
zalecamy skontaktować się z ambasadą danego kraju, 
do którego zamierzacie Państwo podróżować. W przy-
padku niektórych krajów może zajść konieczność zło-
żenia wniosku o wydanie wizy na lotnisku w języku an-
gielskim (np. Egipt).

 TRANSPORT lOTNICZY

Przelot do miejsca docelowego realizowany jest przez 
loty czarterowe i/lub loty na regularnych trasach sa-
molotami rejsowymi. Mimo, iż czasy odlotów i przylo-
tów w przypadku połączeń czarterowych zakontrak-
towane są z dużym wyprzedzeniem, może się zdarzyć, 
że godzina czasu lotu zostanie zmieniona, mimo pod-
jętych wysiłków ze strony naszego Biura Podróży oraz 
linii lotniczych. Zmiany godzin wylotu i przylotu mogą 
również występować na regularnych rejsach. O wszel-
kich zmianach dotyczących wszystkich lotów będzie-
cie Państwo informowani niezwłocznie. 
Aktualne informacje na temat lotów są umieszczone 
na stronie internetowej www.sunfun.pl. Godziny lotu 
mogą się zmienić nawet na krótko przed planowanym 
czasem wylotu. Z tego powodu konieczne jest moni-
torowanie tablic informacyjnych na lotniskach. Przy 
planowaniu spotkań biznesowych, kolejnych wylotów 
i połączeń z powrotem do miejsca zamieszkania, nale-

ży zdawać sobie sprawę z możliwych znacznych opóź-
nień, które mogą trwać do następnego dnia. Należy 
również pamiętać, że w przypadku 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). Należy 
pamiętać, iż nie wszystkie wyloty odbywają się rano, 
a loty powrotne nie zawsze realizowane są w godzi-
nach wieczornych. Zmiany godzin wylotów mogą wy-
stąpić nawet kilka godzin przed planowanym odlotem. 
Jeśli podróżujecie Państwo z małymi dziećmi, prosimy 
zabrać ze sobą wystarczającą ilość żywności, napojów 
oraz kosmetyków dla niemowląt. Pierwszy i ostatni 
dzień zakończenia imprezy turystycznej przeznaczo-
ny jest na przeloty oraz transfer do i z hotelu.  W przy-
padku późnej godziny wylotu do miejsca docelowego, 
może się zdarzyć, że Podróżny będzie na miejscu dnia 
następnego, natomiast w przypadku wcześniejszego 
wyjazdu z miejsca docelowego może się zdarzyć, że 
Podróżny będzie musiał opuścić pokój w przedostat-
nim dniu pobytu. Przed wyjazdem prosimy o zapozna-
nie się z nowymi zasadami bezpieczeństwa w portach 
lotniczych, które regulują w szczególności transport 
płynów i organizację transportu linii lotniczych – do-
stępne na stronie internetowej Biura Podróży www.
sunfun.pl. Osoby chore lub w jakikolwiek sposób fi-
zycznie ograniczone, prosimy o szczególnie uważne 
zapoznanie się z warunkami transportu. W związku 
ze zdarzającymi się niebezpiecznymi awariami urzą-
dzeń elektronicznych, pasażerowie zobowiązani są do 
sprawdzenia przed lotem czy urządzenia takie jak te-
lefony 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 określa-
ne przez poszczególne linie lotnicze. Należy pamiętać, 
że darmowe posiłki i napoje serwowane są tylko na 
niektórych rejsach. Więcej informacji na temat usług 
cateringowych znajdą Państwo na naszej stronie in-
ternetowej www.sunfun.pl.

BEZPIECZEŃSTWO I mIEJSCA W SAmOlOCIE
Indywidualne miejsca siedzące są przydzielane zgod-
nie z kolejnością podczas odprawy na lotnisku i są za-
znaczone na karcie pokładowej. Niestety nie możemy 
zagwarantować przyznania wybranych miejsc w sa-
molocie. Jeżeli podróżujecie Państwo z rodziną lub 
grupą przyjaciół i macie specjalne wymagania doty-
czące miejsc w samolocie, zachęcamy do przybycia 
na lotnisko na 2 godziny przed odlotem (w szczegól-
nych przypadkach nawet 3 godziny przed wylotem, 
o czym będziemy odpowiednio wcześniej informować) 
w celu zapewnienia miejsc blisko siebie lub skorzysta-
nia z płatnej usługi wyboru miejsc, o ile jest ona dla da-
nego lotu dostępna (więcej na www.sunfun.pl). 
Nasze Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie straty i wydatki spowodowane nie stawieniem 
się na czas w punkcie odpraw (bramka check-in zamy-
kana jest na około 40 min przed planowanym odlotem) 
oraz za brak lub nieważność wymaganych dokumen-
tów (paszport, wiza, itd.), o ile wyżej wymienione oko-
liczności powstały z przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie Podróżnych. Należy również pamiętać, że jedna 
osoba może podróżować maksymalnie z jednym dziec-
kiem poniżej 2 roku życia (z infantem).

DOKUmENTY PODRóżY
Dokumenty podróży (w szczególności niezbędne po-
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uwzględnione w cenie wycieczki, więc nie podlega 
żadnym dodatkowym zniżkom. W ten sposób ozna-
czone są niektóre hotele w naszych ofertach specjal-
nych „last minute”. Po wydrukowaniu katalogu lub 
w trakcie sezonu organizator może dodać do swo-
jej oferty nowe miejsca zakwaterowania, które nie 
są zawarte w niniejszym katalogu. W tym przypad-
ku Podróżny jest zobowiązany do zapoznania się z ni-
niejszą ofertą jeszcze przed rozpoczęciem podróży. 

Pokoje z widokiem na morze 
Jeżeli katalogowy opis uwzględnia zakwaterowanie 
w pokoju z widokiem na morze, może to być widok bez-
pośredni lub tzw. boczny widok. Niektóre hotele ofe-
rują pokoje z widokiem na morze, gdzie perspektywa 
może być nawet częściowo zasłonięta przez drzewa 
lub krzewy.

Pokoje „PROmO”
Hotele posiadające pokoje „PROMO” oferują zakwa-
terowanie w lepszej cenie, co pozwala na obniżenie 
ceny imprezy turystycznej. Ta obniżona cena za noc-
legi zazwyczaj dotyczy pokoju typu STANDARD. Poko-
je „PROMO” są wyposażone standardowo, a ich liczba 
jest ograniczona.

Pokoje „ECO”
Są to pokoje, które są oferowane w obniżonej cenie. 
W porównaniu do standardowego pokoju, pokój taki 
może być mniejszy, nie być wyposażony w balkon lub 
może mieć mniej korzystne położenie (parter, z dala 
od morza, widok itp). Pokoje „ECO” mogą być również 
określane jako „pokoje ekonomiczne”.

TRANSFER Z lOTNSKA DO HOTElU I Z POWROTEm
O ile nie zaznaczono inaczej, po przybyciu na lotni-
sko zorganizowany jest transfer autobusem lub innym 
pojazdem, dostosowanym do ilości przybyłych Go-
ści, który zawiezie Państwa do miejsca zakwaterowa-
nia. Ze względu na wąskie drogi i alejki, w przypadku 
niektórych obiektów, autobus może nie zatrzymać się 
bezpośrednio pod docelowym miejscem (zazwyczaj 
z powodu niemożności zawrócenia). W takim przypad-
ku wysiądą Państwo w najbliższym możliwym punkcie 
od miejsca zakwaterowania.

mAKSYmAlNE OBłOżENIE
W bieżącym katalogu każdy typ zakwaterowania jest 
zdefiniowany przez MAKSYMALNE OBŁOŻENIE pokoju 
dla dorosłych i dzieci w formacie X+Y, gdzie X jest mi-
nimalną możliwą liczbą osób płacących cenę za osobę 
dorosłą (określane również jako MINIMALNE OBŁOŻE-
NIE) w połączeniu z maksymalną liczbą dzieci Y, któ-
re mogą być zakwaterowane w tym pokoju. Niektóre 
obiekty oferują zakwaterowanie w jednym pokoju dla 
maksymalnie 1 dziecka w wieku do lat 2, niemowlęcia 
(w niektórych przypadkach po osiągnięciu maksymal-
nej liczby osób w tym samym pokoju nie akceptuje się 
dziecka do lat 2).
Jeśli chodzi o większe obłożenie w niektórych hote-
lach i kierunkach, w przypadku zakwaterowania trzech 
lub więcej osób w jednym pokoju, możliwe, że dziecko 
będzie dzielić podwójne łóżko z dwiema osobami. Za-
pewnienie łóżka, odpowiednio trzeciego i kolejnego 
w pokoju, może być uzależnione od panujących warun-
ków oraz dostępności na daną chwilę w danym hotelu.

POCZąTEK I ZAKOŃCZENIE POBYTU
Zgodnie z przepisami międzynarodowymi doba ho-
telowa zaczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 14:00 
(w niektórych miejscach o godzinie 17:00). Doba hote-
lowa kończy się w dniu wyjazdu, najczęściej o godzinie 
10:00 (w niektórych miejscach o godz. 12:00) czasu lo-
kalnego. Reguły te stosuje się niezależnie od godziny 

przyjazdu/powrotu. 
W  niektórych hotelach godziny kwaterowania się 
w pokojach i ich opuszczania ustala regulamin we-
wnętrzny hotelu. Jeśli przyjazd do hotelu ma miejsce 
o wczesnej porze (a usługa „early check-in” nie została 
wykupiona) zaleca się przygotowanie sobie przyborów 
codziennego użytku tak, żeby móc mieć do nich łatwy 
dostęp przed zameldowaniem się w pokoju. W razie 
zainteresowania korzystaniem z pokoju po godzinie 
10:00 w dniu wyjazdu, zaleca się wcześniejszy kontakt 
z recepcją hotelu w tej sprawie. Usługa ta jest zazwy-
czaj dodatkowo płatna, regulowana przez Podróżne-
go bezpośrednio z hotelem (o ile nie określono ina-
czej) i jest dostępna w zależności od dostępności pokoi. 
W przypadku, kiedy Podróżny musi opuścić pokój dużo 
wcześniej przed ustaloną godziną transferu na lotni-
sko lub w przypadku przybycia do hotelu przed roz-
poczęciem się doby hotelowej, można zostawić bagaż 
w przechowalni bagażowej w hotelu.

Early check-in – wczesne zakwaterowanie
Pomimo naszych wysiłków, aby zapewnić najlepszy 
i najbardziej odpowiedni rozkład lotów dla naszych 
Podróżnych, może się zdarzyć, że Podróżny dotrze do 
hotelu we wczesnych godzinach porannych. W odnie-
sieniu do międzynarodowych przepisów dotyczących 
czasu zakwaterowania (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 zamówieniu usługi 
„early check-in” i przyjeździe do hotelu w godzinach 
porannych, w zależności od dostępności usługa ta zo-
stanie potwierdzona przez Sun&Fun Holidays w ho-
telu. Po potwierdzeniu zarezerwowania usługi „early 
check-in” w Sun&Fun Holidays, zakwaterowanie nie 
powinno nastąpić później, niż do godziny 10:00. Jeśli 
zdarzyłoby się, że nie byłoby możliwości potwierdzenia 
tej usługi na miejscu (na przykład z powodu pełnego 
obłożenia hotelu), Podróżny otrzyma zwrot kwoty za-
płaconej za tę usługę natychmiast po powrocie do Pol-
ski. Usługa ta oferowana jest w wybranych hotelach.

WAKACJE BEZ BARIER 
Imprezy turystyczne – ze względu na ich charakter 
i specyfikę – nie są dostępne dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Jeżeli, w drodze wyjątku kon-
kretna impreza turystyczna jest dostępna dla osób 
o ograniczonej sprawności 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 ograni-
czonej sprawności ruchowej należy mieć na uwadze, 
że ilość pokoi przystosowanych dla osób o ograniczo-
nej sprawności ruchowej jest ograniczona i w związ-
ku z tym  konieczne jest, by Biuro Podróży sprawdziło 
dostępność tych pokoi i zarezerwowało je wcześniej. 
Niezależnie od tego, Biuro Podróży informuje, że w ho-
telu mogą znaleźć się elementy infrastruktury, które 
nie będą przystosowane do Państwa potrzeb, w tym 
dostęp do plaży.  Należy zwrócić uwagę, że pokoje, 
które są przedstawione jako odpowiednie dla osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej, kategoryzowa-
ne były według przepisów i standardów obowiązują-
cych w danym kraju i mogą one odbiegać od tych obo-
wiązujących w Polsce. Dlatego też zawsze zalecamy 
by najpierw sprawdzić, czy wybrane pokoje spełniają 
oczekiwania Podróżnych.

Jeśli Podróżny podróżuje na wózku inwalidzkim, ko-
nieczne jest aby Biuro Podróży poinformowało go 
o obowiązującym międzynarodowym kodzie, ułatwia-
jącym pomoc osobom niepełnosprawnym na lotnisku 
oraz zgłoszenie tego do linii lotniczych.

Kody:
WCHC - Wheelchair carry on = pasażer całkowicie nie-
ruchomy, który może poruszać się tylko za pomocą 
wózka inwalidzkiego, 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 specjalnym 
miejscu dopasowanym do szczególnych potrzeb pa-
sażera. Procedura dotyczy również przylotu pasażera 
do portu lotniczego.

WCHR - Wheelchair can climb stairs = pasażer poru-
szający się samodzielnie po schodach do samolotu 
oraz na pokładzie, wymagający wózka inwalidzkiego 
lub innych środków transportu pomiędzy samolotem, 
a terminalem, w terminalu oraz pomiędzy punktami 
przylotu i odlotu w strefie ogólnodostępnej terminala.

WCHS - Wheelchair cannot climb stairs = pasażer 
niezdolny do poruszania się po schodach do samo-
lotu, lecz ze zdolnością do poruszania się na pokła-
dzie samolotu oraz wymagający wózka inwalidzkiego 
lub innego środka transportu pomiędzy samolotem, 
a terminalem, w terminalu oraz pomiędzy punktami 
przylotu i odlotu w strefie ogólnodostępnej terminala.

Poniżej przedstawiamy kody dotyczące rodzajów wóz-
ka inwalidzkiego:
WCmP – manualny wózek inwalidzki
WCBD – elektryczny wózek inwalidzki

W przypadku, gdy osoba o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej nie może korzystać ze standardowego 
transferu z lotniska do hotelu i z powrotem, może zo-
stać zobligowana do pokrycia kosztów za indywidu-
alny transport innym środkiem transportu  Wszystkie 
szczegóły powinny być ustalone przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej.

ZDJĘCIA KATAlOgOWE POKOI
Należy pamiętać, że każdy hotel posiada kilka typów 
pokojów. Różnią się one wielkością, wystrojem i udo-
godnieniami. Nie ma możliwości, by w katalogu znala-
zły się zdjęcia wszystkich typów pokojów. W rzeczywi-
stości wygląd może odbiegać od tych prezentowanych 
na zdjęciach (różnić się może kolor ścian wzór tkanin 
itp).

STRONY INTERNETOWE OBIEKTóW  
ZAKWATEROWANIA
W  celu maksymalnego zwiększenia informacji na te-
mat oferowanych obiektów Sun&Fun Holidays zamie-
ścił w swoich materiałach dostęp do ich stron interne-
towych. Wyżej wymienione strony internetowe moga 
być wykorzystane przez Podróżnych w celu uzyskania 
informacji innych niż wymagane Ustawą i przekazy-
wane przez Biuro Podróży w wykonywaniu obowiąz-
ków wynikających z Ustawy.

NAZWY mIEJSC ZAKWATEROWANIA
Ze względu na długość oryginalnych nazw niektórych 
miejsc zakwaterowania, Biuro Podróży informuje, że 
niektóre nazwy umieszczone w materiałach Biura Po-
dróży mogą zostać skrócone z uwagi na ograniczoną 
ilość miejsca. 

WYPOSAżENIE I OFEROWANE USłUgI
Dostęp do niektórych usług, jakie oferuje hotel (np. 
klimatyzacja, godziny otwarcia barów, restauracji 
i obiektów sportowych, programy animacyjne) jest 
uzależniony od sezonów oraz obłożenia w danym ter-
minie. Należy się spodziewać, że poza szczytem sezo-
nu niektóre usługi mogą być częściowo zredukowane. 
Szczyt sezonu przy kierunkach egzotycznych przypa-

 ANImATORZY

W kilku starannie wybranych hotelach, mamy wła-
snych animatorów, którzy dbają o dobrą zabawę za-
równo dorosłych, jak i dzieci w ramach klubu Orange 
Family Club. Ich zadaniem jest stworzenie programu 
animacyjnego w języku polskim oraz zabaw dla Was, 
naszych Podróżnych. Nasi animatorzy współpracu-
ją z hotelowymi animatorami, w celu stworzenia róż-
norodnych, ciekawych aktywności i atrakcji. Szcze-
gólnie ważny w naszym klubie jest program dla dzieci. 
Jego celem jest zaangażowanie dzieci do edukacyj-
nych i rozrywkowych zabaw z innymi dziećmi a nie tyl-
ko zaoferowanie opiekuna. Program ten przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku 4-12 lat, które są samodziel-
ne i mogą przebywać bez opieki rodziców (zwłaszcza 
te najmłodsze). Programy rozrywkowe prowadzone 
przez animatorów odbywają się 6 dni w tygodniu. Dal-
sze informacje na temat programów animacyjnych, 
ewentualnych podziałów na grupy wiekowe oraz ter-
minów znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
www.sunfun.pl.

 ZAKWATEROWANIE

KATEgORIE OBIEKTóW ZAKWATEROWANIA
Nasze Biuro Podróży we współpracy z  partnerami za-
granicznymi, a także w oparciu o rzetelną wiedzę lo-
kalną, wybiera każdy hotel tak, aby cena odpowiadała 
jakości obiektów, a całość wymaganiom Podróżnych. 
Na każdej stronie hotelowej znajduje się ocena za-
kwaterowania Sun&Fun Holidays od dwóch do pięciu 
gwiazdek (im wyższa ilość gwiazdek, tym lepsze za-
kwaterowanie), natomiast ocena Sun&Fun Holidays 
nie zawsze odpowiada kategorii oficjalnej stosowanej 
w kraju docelowym. W niektórych krajach stosuje się 
do wyznaczenia kategorii tzw. „klucze”.  
W tym przypadku liczba „kluczy“ nie musi odpowia-
dać liczbie nadanych „gwiazdek”.  Należy zauważyć, 
że do tej samej kategorii mogą należeć hotele, które 
różnią się jakością, ilością i różnorodnością usług.  Pro-
simy także pamiętać, że jakość i zakres oferowanych 
usług nie są uzależnione wyłącznie od samej katego-
rii zakwaterowania. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę 
również cenę, za jaką oferowane jest zakwaterowanie, 
która często odzwierciedla zakres i poziom świadczo-
nych usług. W niektórych krajach (np. Tajlandii lub Al-
banii) nie ma oficjalnej kategorii zakwaterowań hote-
lowych. Ocena wynika z rekomendacji stowarzyszenia 
hoteli (jeżeli są one oferowane przez członków stowa-
rzyszenia), rekomendacji partnera z danego kierunku, 
a jednocześnie bierze się pod uwagę jakość i zakres 
oferowanych usług w porównaniu z ceną za zakwa-
terowanie.

Hotel
Większość hoteli składa się z budynku głównego i in-
nych budynków (domki, ville, bungalowy itp.) zlokali-
zowanych 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 przy-
kład zakaz wynoszenia jedzenia z restauracji i jedno-
cześnie wnoszenia na teren hotelu żywności i napo-
jów 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 wy-
chodzi na obszary miejskie. Zakwaterowanie tego typu 
jest szczególnie polecane dla Podróżnych, którzy chcą 
spędzić wakacje w gwarnym miejscu, ciesząc się ży-
ciem 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 którym za-
kwaterowanie obejmuje mniejsze budynki i bunga-
lowy (nawet wielokondygnacyjne), położone w ogro-
dzie. Oferowane są tu standardowe usługi hotelowe, 
obejmujące często formę wyżywienia All inclusive. Na 
terenie kompleksu jest szeroki wybór zajęć sporto-
wych i programów rozrywkowych. 
Ten rodzaj zakwaterowania oferuje bardzo aktywny 
wypoczynek i jest przeznaczony przede wszystkim 
dla rodzin z dziećmi. Wioski wakacyjne nie posiada-
ją oficjalnej klasyfikacji, takiej jak gwiazdki. Dla lep-
szej orientacji oznaczyliśmy je gwiazdkami, ale jest to 
nasza ocena.

Pensjonat
Zakwaterowanie w pokojach standardowych bez moż-
liwości gotowania, w niektórych obiektach dostępne są 
lodówki. Pensjonaty zwykle mają jadalnię, w której ser-
wowane jest śniadanie, albo są zupełnie bez wyżywienia.

Willa
Zakwaterowanie typu studio i apartament z anek-
sem kuchennym. Wybrane wille mają basen i wybra-
ne usługi (np. możliwość wynajmu skrytek sejfowych 
za opłatą, itp.).

Aparthotel
Noclegi w studiach/apartamentach lub pokojach ho-
telowych, niektóre z gastronomią. Zwykle są tu do-
stępne niektóre  usługi hotelowe (np. recepcja, bar z 
przekaskami przy basenie, itp).

Należy pamiętać, że zakwaterowanie i usługi w apar-
thotelach, willach i pensjonatach nie są identyczne 
jak zakwaterowanie i usługi świadczone w hotelu. Na 
przykład, nie można oczekiwać od 4 *villi / aparthotelu 
poziomu odpowiadającego 4* hotelowi. Infrastruktu-
ra i zakres usług w willach, pensjonatach i aparthote-
lach są zazwyczaj na niższym poziomie niż w hotelu.

Zakwaterowanie bez dzieci (tylko dla dorosłych)
Niektóre obiekty akceptują rezerwacje od pewnego 
wieku (minimalny wiek wynosi zwykle 16 lat). 
Takie zakwaterowanie jest szczególnie odpowiednie 
dla tych, którzy szukają wypoczynku bez obecności 
dzieci.

POKOJE
Wszystkie hotele w naszym katalogu oferują różne ro-
dzaje pokoi, które są oznaczone jako „pokoje“ i „poko-
je hotelowe“ (o ile nie podano inaczej) w opisie obiek-
tu. Opis odnosi się zawsze do standardowych typów 
pokoi (dwuosobowych), chyba że zaznaczono inaczej. 
Przy niektórych typach pokoi prezentujemy przybli-
żoną wielkość podaną w metrach kwadratowych. Po-
dany wymiar obejmuje całą powierzchnię użytkową, 
łącznie z toaletą, korytarzem, balkonem, tarasem itp.  

Pokoje jednoosobowe
Pobyt w pokoju jednoosobowym wiąże się zwykle z ko-
niecznością dokonania dodatkowej opłaty. Może się 
zdarzyć, że lokalizacja i wyposażenie pokoju jedno-
osobowego może odbiegać od standardowego pokoju 
dwuosobowego (np. brak balkonu itp.).
Pokoje dwuosobowe
Pokoje dwuosobowe to pokoje z dwoma oddzielnymi 
łóżkami lub jednym dużym łóżkiem dla dwóch osób. 
Łóżka mogą być dwa oddzielne lub złączone na stałe.

Pokoje trzyosobowe lub wieloosobowe
Są to zwykle większe pokoje dwuosobowe z dostawka-
mi. Dodatkowe miejsce do spania może stanowić skła-
dane łóżko, kanapa, sofa lub łóżko piętrowe i zwykle 
nie jest stałym elementem wyposażenia pokoju. Do-
stawki mogą nie być wygodnymi miejscami do spania 
dla osób dorosłych. Dodatkowe łóżko może być prze-
znaczone dla 2 osób (w tym przypadku jest to więk-
sze 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 każdym hotelu wystę-
pują w ograniczonej liczbie i mogą znajdować się np. 
tylko na parterze obiektu. Należy także pamiętać, że 
pokoje te są najczęściej 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 większości przypadków), 
prysznicem lub wanną i WC. Zazwyczaj mają dwa stan-
dardowe łóżka. Pozostałe łóżka mogą być dostawka-
mi (łóżko rozkładane, sofa, rozkładana sofa lub łóżko 
piętrowe) w różnych rozmiarach, a zatem mogą nie 
spełniać oczekiwań osób dorosłych. Kuchnia w takich 
obiektach jest zazwyczaj wyposażona w kuchenkę 
elektryczną lub gazową, małą lodówkę i podstawowe 
naczynia kuchenne zgodne z liczbą osób. Chcąc przy-
gotować bardziej wyszukane potrawy, należy wyposa-
żyć 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 często 
nie jest uzupełniany, może być dostępny tylko w dniu 
przyjazdu. Sprzątanie odbywa się sporadycznie, mak-
symalnie 1-2 razy w trakcie pobytu.

Bungalowy
Zakwaterowanie w  niewielkich budynkach stoją-
cych oddzielnie lub ustawionych w rzędzie. Bungalo-
wy znajdują się zwykle w ogrodzie hotelowym. Bun-
galow może mieć jedną lub więcej sypialni i może być 
zarówno parterowy, jak i piętrowy. Zakwaterowanie 
trzech lub więcej osób w bungalowie odbywa się przez 
dołożenie dostawek do standardowego bungalowu 
dwuosobowego. Dostawkę może stanowić łóżko roz-
kładane, kanapa, sofa lub łóżko piętrowe i zwykle nie 
jest stałym elementem wyposażenia pokoju. Bunga-
low posiada łazienkę (WC i łazienka może być wspólna 
lub oddzielna). Część z nich posiada zazwyczaj niewiel-
ki taras/ogród z przodu (o ile nie zaznaczono inaczej).

Pokoje rodzinne
Są to zazwyczaj większe pokoje, które mogą być prze-
dzielone i składać się z dwóch lub trzech pomieszczeń 
lub nie być przedzielone, ale ze względu na większą po-
wierzchnię mogą pomieścić więcej osób. Jeżeli pokój 
rodzinny jest klimatyzowany, zwykle dotyczy to tyl-
ko jednego pomieszczenia (o ile nie zaznaczono ina-
czej 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 (ho-
tel, apartament, villa, itp), rodzaj posiłków i innych 
usług określonych w ofercie (transfery, bezpiecze-
nie, itp), jednak nie określimy z góry miejsca zakwa-
terowania. W tych obiektach nie możemy zapewnić 
szczególnych wymagań Podróżnych. Nazwę hotelu 
otrzymają Państwo od naszego przedstawiciela (re-
zydenta) dopiero po przybyciu na miejsce. Jest to już 
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bierania na wakacje przedmiotów o dużej wartości, 
które nie są absolutnie niezbędne do realizacji wy-
poczynku. W przypadku, zabrania ze sobą kosztow-
nych przedmiotów, biżuterii, notebooków, cennego 
wyposażenia technicznego, zaleca się umieszczenie 
ich w hotelu w odpowiednim miejscu do przechowy-
wania cennych przedmiotów, które zwykle ma więk-
szość hoteli. Za miejsce do przechowywania przed-
miotów o wysokiej wartości zwykle nie uważa się sejfu 
w pokoju. 
W razie konieczności otrzymania dodatkowych środ-
ków pieniężnych z kraju, zalecamy korzystanie 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 personel 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, stoli-
ki nocne, komody (ładowarki do telefonów komórko-
wych, kable do kamer, itd), łazienkę i inne pomieszcze-
nia. W przypadku rzeczy zapomnianych Biuro Podróży 
podejmie wszelkie możliwe działania w celu odszuka-
nia pozostawionych przedmiotów, nie może jednak za-
gwarantować ich odnalezienia.

ODPOWIEDNI STRóJ
W większości obiektów wymagany jest odpowiedni 
strój dla kobiet i mężczyzn, zwłaszcza przy wejściu na 
teren Lobby hotelowego czy do restauracji hotelowej 
(np. panowie - długie spodnie, w szczególnośći w trak-
cie kolacji).
Należy pamiętać, że większość obiektów hotelowych 
w tym katalogu wymaga przestrzegania tzw. dress 
code (w tym odpowiednie obuwie). Nieprzestrzega-
nie tej zasady może spowodować nie wpuszczenie do 
restauracji hotelowych.

PROgRAmY ANImACYJNE
Niektóre hotele dla swoich gości organizują programy 
animacyjne w językach obcych. Obejmują one zwykle 
różne zajęcia sportowe, takie jak: siatkówka plażowa, 
aerobik w wodzie oraz rozmaite wieczorne programy 
rozrywkowe (może się to odbywać w późnych godzi-
nach wieczornych często po 23:00), pokazy, dyskoteki 
dla dzieci, itp. Programy te mogą różnić się w zależno-
ści od sezonu i aktualnego obłożenia hotelu, animacje 
mogą odbywać się sporadycznie.

PODRóżOWANIE ZE ZWIERZĘTAmI / ZWIERZĘTA
Niektóre obiekty hotelowe oferują możliwość zakwa-
terowania ze swoim zwierzakiem. Wybierając wakacje, 
przed założeniem rezerwacji, prosimy o sprawdzenie, 
czy wybrany obiekt zezwala na zabranie zwierzęcia. 
Konieczne jest, aby stosować się do zasad i przepisów 
dotyczących transportu zwierząt (patrz rozdział trans-
port zwierząt).

WYmAgANIA SPECJAlNE
Do umowy o  udział w  imprezie turystycznej moż-
na wprowadzić wymagania specjalne, o których Po-
dróżny powiadomił Biuro Podróżny i na które strony 
wyraziły zgodę, np. pokój na parterze, na pierwszym 
piętrze, obok znajomych lub krewnych, którzy podró-
żują razem, itp.

WYPOSAżENIE TECHNICZNE mIEJSCA ZAKWATE-
ROWANIA
Standardowe wyposażenie techniczne może różnić się 
w zależności od kraju docelowego. Prosimy koniecznie 
wziąć to pod uwagę w przypadku awarii lub konserwa-
cji urządzeń technicznych (np., klimatyzacja, ogrzewa-

nie, windy), kiedy musimy liczyć się z faktem, że często 
naprawa lub konserwacja sprzętu technicznego trwa 
dłużej, np. ze względu na dłuższy czas dostawy czę-
ści zamiennych.

 WYżYWIENIE

W przypadku zakupu noclegu z dwoma posiłkami lub 
pełnym wyżywieniem, należy się spodziewać, że o ile 
nie zaznaczono inaczej (np. Hotele All Inclusive), do 
ceny obiadu lub kolacji napoje są dodatkowo płatne. 
Napoje można dokupić wybierając je z menu. Każda re-
stauracja przygotowuje posiłki tak, aby spełnić oczeki-
wania wszystkich swoich Podróżnych, jednak może się 
zdarzyć, że jedzenie może nie być dokładnie dostoso-
wane do osobistych upodobań każdego Podróżnego. 
Posiłki w formie bufetu odpowiadają kategorii hotelu 
oraz lokalnym zwyczajom. Jeżeli umowa o świadczenie 
usług turystycznych obejmuje większą liczbę osób za-
kwaterowanych w dwóch lub większej liczbie pokoi, to 
rodzaj wyżywienia i typ pokoju dla wszystkich uczest-
ników jest taki sam. Posiłki zakupione w tawernach 
i restauracjach mogą być serwowane przez obsługę 
bez możliwości wyboru przez Podróżnego, a potra-
wy mogą powtórzyć się podczas pobytu. W przypad-
ku wyboru imprezy turystycznej obejmującej śniada-
nia w formie bufetu kontynentalnego należy liczyć się 
z tym, że śniadanie kontynentalne to zwykle kawa lub 
herbata, chleb, masło i dżem. Pamiętać należy, że „co 
kraj, to obyczaj”. Odnosi się to również do nawyków 
żywieniowych w różnych krajach. Prosimy pamiętać, 
że w innych krajach do gotowania używa się innych 
składników, np. różnych egzotycznych przypraw, oli-
wy z oliwek lub pikantnych past. Osoby nieprzyzwy-
czajone do tego rodzaju diety mogą odczuwać pro-
blemy żołądkowo – jelitowe, pomimo dobrej jakości 
żywności i przy zachowaniu standardowych warunków 
sanitarnych. W takim przypadku najlepiej jest skon-
taktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela, 
który zaleci zastosowanie najbardziej skutecznych le-
ków. Część hoteli posiada restauracje otwarte lub pół-
otwarte, które mogą nie być całkowicie zabezpieczone 
przed zwierzętami, takimi jak psy, koty, owady latają-
ce i pełzające, ptaki itp. Posiłki są zazwyczaj podane 
w formie bufetu, ale mogą być również serwowane do 
stołu. W przypadku bardzo małej liczby Podróżnych 
korzystających z danego rodzaju wyżywienia lub poza 
sezonem kierownictwo hotelu może zmienić sposób 
serwowania posiłków. Liczba posiłków uzależniona 
jest od terminu zakwaterowania w hotelu. Możliwość 
skorzystania z pierwszego i ostatniego posiłku uzależ-
nione jest od terminu zakwaterowania i wykwatero-
wania zgodnego z terminem realizacji usług. Warunki 
korzystania z usług gastronomicznych w hotelu za-
wsze podlegają wewnętrznemu regulaminowi dane-
go obiektu.  Poziom i zakres wyżywienia uzależniony 
jest od lokalnych zwyczajów i może różnić się od stan-
dardów europejskich. W związku z powyższym nale-
ży również pamiętać, że  ze względów higienicznych, 
także w obiektach o wyższej kategorii, często stoso-
wana jest jednorazowa plastikowa zastawa stołowa. 
Organizator nie ma wpływu na tego rodzaju praktyki 
w hotelu. Należy pamiętać, że w sezonie, i / lub w przy-
padku pełnego obłożenia hotelu w restauracjach i ba-
rach hotelowych mogą tworzyć się kolejki, a perso-
nel w takiej sytuacji może nie być w stanie obsłużyć 
wszystkich gości w jednym czasie. To samo odnosi się 
do odpowiedniego przygotowania nakryć stołowych 
(sztućce, talerze itp.), obsługi gości przy stołach, a tak-
że stałego dbania o czystość 
w restauracjach. Niektóre hotele w swoich restaura-
cjach stosują 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 Po-

dróżny ma specjalne wymagania żywieniowe koniecz-
ne jest poinformowanie o tym organizatora przed pod-
pisaniem umowy o świadczenie usług turystycznych 
w celu sprawdzenia i potwierdzenia ich dostępności 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Należy pamiętać, że jeśli obiekt oferuje szczególne ro-
dzaje żywności (np. bezglutenowa), to ich ilość oraz 
różnorodność może być bardzo ograniczona. W przy-
padku wczesnego wykwaterowania z hotelu (w związ-
ku z wczesnym wylotem), należy mieć na uwadze, że 
zwykle hotele nie zapewniają wcześniejszego śnia-
dania w tym dniu. Dlatego też polecamy, aby odpo-
wiednio wcześniej zasięgnąć informacji u obsługi ho-
telowej, czy w takim przypadku istnieje możliwość 
przygotowania tzw. pakietów z jedzeniem. W przy-
padku spożywania posiłków w krajach z florą bakte-
ryjną 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 alkoho-
lowe lokalnej produkcji (w zależności od oferty ho-
telowej) w ciągu dnia, zgodnie z godzinami otwarcia 
poszczególnych barów i restauracji. Nie oznacza to 
jednak, że w ciągu całego dnia dostępne będą posiłki 
lub przekąski. Program 
All Inclusive (zakres, zasięg, czas i miejsce) jest określo-
ny przez wewnętrzne regulacje hotelu, który zastrzega 
sobie prawo do zmiany. Poziom wyżywienia All Inclusi-
ve zależy także od kategorii, ceny hotelu i zwyczajów 
lokalnych, różnorodności i liczby gatunków żywno-
ści, zależy również od standardów w danym obszarze 
i dlatego może to wpłynąć na jakość świadczonych 
usług. Niektóre bary i restauracje, poza głównym se-
zonem (lipiec-sierpień), mogą działać okresowo lub 
być całkowicie zamknięte. W zależności od pory roku 
(np. lato-zima) mogą następować zmiany w godzinach 
otwarcia poszczególnych barów i restauracji w porów-
naniu z opisem w katalogu. Opisy usług All Inclusive 
dla poszczególnych hoteli tworzone są kilka miesięcy 
wcześniej (czasem nawet rok wcześniej), więc może 
się zdarzyć, że nastąpiła zmiana w godzinach otwar-
cia wielu restauracji i barów. 
W związku z tym opisy mają raczej charakter orien-
tacyjny i nie mogą informować o dokładnych porach 
otwarcia poszczególnych obiektów.  Oznacza to rów-
nież, że nawet jeśli pakiet All inclusive obejmuje nie-
ograniczone lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe w godzinach od 10.00 do 24.00 może się zdarzyć, 
że niekoniecznie będą one dostępne w danej chwili we 
wszystkich barach i restauracji jednocześnie.
Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli pakiet All Inclusive 
ma zastosowanie także do barów i restauracji na plaży, 
to tylko w ograniczonym zakresie. Ze względu na bez-
pieczeństwo gości powszechne jest używanie w hote-
lach, nawet wyższej kategorii, plastikowych kubków 
(zwłaszcza na plaży i przy basenie). Niektóre hotele 
oferują napoje nalewane z dużych pojemników i be-
czek, które są dostępne w wyznaczonych miejscach. 
Te napoje, zwłaszcza w miesiącach letnich, mogą być 
nie zawsze całkowicie zimne. Wszystkie usługi All In-
clusiwe są dostarczane w wyznaczonym czasie. Mini-
bar nie jest wliczony do pakietu All inclusive (o ile nie 
zaznaczono inaczej), za wszystkie napoje i żywność 
należy uiścić opłatę w recepcji hotelu. Na miejscu na-
leży zapłacić również za wszystkie napoje nie zawarte 
w opcji All Inclusive. Należą do nich zazwyczaj świeże 
soki wyciskane z owoców, importowane napoje alko-
holowe, napoje w butelkach i puszkach. Od wewnętrz-
nej regulacji hotelu zależy czy używane są karty ma-
gnetyczne, bransoletki, czy inne środki, które mogą  
zidentyfikować Podróżnych korzystających z  usługi 
All inclusive. Jeśli hotel oferuje późne śniadania, za-
zwyczaj nie są one tak urozmaicone jak standardowe 

da na grudzień i styczeń, przy pozostałych kierunkach 
to lipiec i sierpień. 
Poziom i szybkość świadczonych usług przez pracow-
ników hoteli i innych obiektów noclegowych zależny 
jest od miejscowych obyczajów i mentalności miesz-
kańców. Często trzeba się liczyć z mniejszym doświad-
czeniem obsługi, ale z drugiej strony, bardzo często 
można trafić na ich na przyjacielską postawę. Niektóre 
hotele mogą wymagać opłaty za dostęp do niektórych 
pomieszczeń i świadczonych usług. Prosimy pamię-
tać, 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 katalogu, 
więcej szczegółowych opisów poszczególnych obiek-
tów, rodzajów pokojów itp. mogą Państwo znaleźć na 
naszej stronie internetowej www.sunfun.pl.

ZAlICZKI / OPłATY
W niektórych obiektach może być wymagane opła-
cenie depozytu zwrotnego np. za wypożyczenie sa-
mochodu, za klimatyzację, TV, ręczniki plażowe itp. 
W przypadku utraty karty/opaski uprawniającej do 
korzystania z opcji All inclusive, czy kluczy do pokoju 
itp. może być również wymagane uiszczenie opłaty. 
Należy również pamiętać, że na okres pobytu hotel 
może wymagać od Podróżnego podania danych karty 
kredytowej, które zostaną wykorzystane w przypad-
ku korzystania z usług niewliczonych w cenę pokoju.
Istnieje również prawdopodobieństwo, że w takiej sy-
tuacji Podróżny może zostać zobligowany do zapłaty 
w gotówce.

KlImATYZACJA
Jeśli zakupili Państwo pokój z klimatyzacją wliczoną 
w cenę należy pamiętać, że klimatyzacja jest zazwy-
czaj kontrolowana centralnie i działać będzie głównie 
w sezonie letnim (lipiec-sierpień) oraz w określonych 
godzinach w ciągu dnia, w zależności od decyzji hote-
lu. W niektórych krajach mogą również występować 
krótkoterminowe przerwy w dostawie energii elek-
trycznej, które mają wpływ na działanie klimatyzacji 
oraz innych urządzeń elektrycznych. W pokojach typu 
apartament lub studio czy też typu duplex oraz skła-
dających się z kilku pokoi może być dostępny tylko je-
den klimatyzator przydzielony do obu pięter/pokojów.

ENERgIA ElEKTRYCZNA
Większość hoteli często łączy wykorzystywanie ener-
gii 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 obwo-
dzie gniazda uruchamia elektryczność. Ma to wpływ 
na funkcjonowanie wszystkich urządzeń w pomiesz-
czeniu, które wykorzystują energię elektryczną.

mINIBAR 
Minibar to mała lodówka, która znajduje się w pokoju 
hotelowym i może być zapełniona przez hotel. W przy-
padku spożycia jej zawartości, takich jak przekąski czy 
napoje, Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia do-
datkowej płatności bezpośrednio w recepcji. Miniba-
ry zazwyczaj nie są wliczone w opcję All inclusive, o ile 
wyraźnie nie zaznaczono inaczej. W większości hoteli 
minibary są uzupełniane z uwzględnieniem standar-
dowego obłożenia dla 2 osób.

BASENY
Nie wszystkie hotele posiadają baseny z urządzenia-
mi oczyszczającymi / filtrami, muszą one zatem być 
czyszczone w wyższych temperaturach. Oznacza to, że 
muszą one uprzednio zostać osuszone. Podczas czysz-

czenia basenu oraz wymiany wody korzystanie z nie-
go jest niemożliwe. W takiej sytuacji basen może być 
wyłączony z użytku przez dłuższy czas. Jeśli w hotelu 
znajduje się podgrzewany basen należy liczyć się z tym, 
że nie zawsze działa on na stałe. Zazwyczaj woda jest 
w nim podgrzewana tylko o wyznaczonej porze roku 
(przeważnie jest to zima). Baseny kryte mogą być za-
mknięte, szczególnie w sezonie letnim. Zależy to w du-
żej mierze od decyzji kierownictwa hotelu. W niektó-
rych 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).

ZJEżDżAlNIE / AqUAPARK
Jeśli w Państwa hotelu znajduje się basen ze zjeżdżal-
nią należy pamiętać, że nie funkcjonuje ona przez cały 
dzień, ale tylko kilka razy w ciągu dnia (zwykle dwa 
razy dziennie w wyznaczonych godzinach). Regulamin 
zjeżdżalni i parków wodnych jest określony przez we-
wnętrzne przepisy poszczególnych hoteli, a ich stoso-
wanie jest konieczne zgodnie z warunkami określony-
mi przez hotel (np. wiek lub minimalny wzrost).
Warunki te mogą ulec zmianie w trakcie sezonu, więc 
należy zawsze sprawdzać najnowsze informacje na ten 
temat bezpośrednio w Sun&Fun Holidays lub na stro-
nie internetowej www.sunfun.pl.

lEżAKI I PARASOlE
Obiekty wypoczynkowe posiadają ograniczoną licz-
bę leżaków oraz parasoli. Zdarza się, że liczba leża-
ków oraz parasoli zarówno przy basenie hotelowym 
jak i na plaży może okazać się niewystarczająca dla 
wszystkich gości.
Na plażach zazwyczaj są wynajmowane zestawy pla-
żowe (tj. 2 leżaki i 1 parasol). O ile w opisie hotelu wy-
raźnie nie zaznaczono inaczej, leżaki i parasole dostęp-
ne 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 opła-
ty, ale można z nich korzystać tylko na terenie trawia-
stym 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 pokojach / 
studio / apartamentach. Nie znaczy to jednak, że wy-
miana odbywa się codziennie. Zazwyczaj, im wyższa 
kategoria zakwaterowania, tym częstsza zmiana po-
ścieli i ręczników. W hotelach niższej kategorii, apar-
tamentach i pokojach typu studio należy pamiętać, że 
wymiana może nastąpić tylko jeden raz podczas poby-
tu, a więc lepiej spakować do walizki własne ręczniki.

RĘCZNIKI / RĘCZNIKI PlAżOWE
Nie wszystkie miejsca noclegowe oferują ręczniki lub 
ręczniki plażowe. Niektóre obiekty oferują ich wypo-
życzenie po wpłacie depozytu lub jest to usługa dodat-
kowo płatna. Niektóre hotele stosują karty ręczniko-
we wręczane podczas zakwaterowania, na podstawie 
których Podróżni pobierają ręczniki plażowe z wy-
znaczonych punktów na terenie obiektu. Korzystanie 
z ręczników plażowych określają wewnętrzne regula-
cje 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 wyposażone w stolik oraz 
maks.1-2 i krzesła. Nie znaczy to, że liczba osób prze-
bywających w pomieszczeniu jest równa liczbie - krze-
seł 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, informuje-
my, że nie musi to być centrum fitness z pełną gamą 
maszyn i urządzeń, a wyposażenie takiego centrum 
jest zwykle ograniczone. Zazwyczaj jest to zwykła sala 
do ćwiczeń, która nie zawiera żadnego wyposażenia 
lub posiada jedynie ograniczoną ilość sprzętu spor-
towego. Godziny otwarcia centrum fitness i innych 
obiektów sportowych ustalane są zgodnie z przepi-
sami wewnętrznymi danego hotelu. Należy pamię-
tać, że infrastruktura sportowa często nie odpowia-
da poziomowi profesjonalnych boisk sportowych i sal 
gimnastycznych, może mieć starszy wygląd i ślady zu-
życia. Z tego względu zalecanym jest, aby sprawdzić 
sprzęt sportowy przed użyciem. Jeśli podczas pobytu 
zamierzacie Państwo aktywnie i/lub profesjonalnie 
uprawiać określone dyscypliny sportowe konieczne 
jest poinformowanie o tym fakcie Sun&Fun Holidays 
przed podpisaniem umowy o udział w imprezie tury-
stycznej. Umożliwi to sprawdzenie w obiekcie dostęp-
ności i poziomu usług wymaganych przez Państwa 
oraz ich potwierdzenie. Używanie sprzętu sportowe-
go odbywa się na własną odpowiedzialność, a za osoby 
o ograniczonej zdolności ruchowej, niepełnosprawne 
oraz mające ograniczoną zdolność do czynności praw-
nych lub nieposiadające takiej zdolności odpowiedzial-
ny jest ich opiekun prawny albo osoba towarzysząca.

HIgIENA
Kulturowe i higieniczne nawyki w południowych kra-
jach różnią się od naszych i dopasowane są do lo-
kalnych warunków, a także miejscowych warunków 
pogodowych. Lokalne przepisy sanitarne są znacz-
nie bardziej tolerancyjne. To samo odnosi się do za-
sad i szacunku dla środowiska. W niektórych krajach 
wciąż możemy spotkać się z innym typem rur kanali-
zacyjnych (wąskie). W takich przypadkach papier to-
aletowy nie może być wrzucany do muszli klozetowej 
ponieważ istnieje ryzyko zatkania. Papier toaletowy 
jest wrzucany do koszy na śmieci umieszczonych obok 
toalety. Czasem wymagania Klienta są nieadekwatne 
do tradycyjnych norm kraju dotyczących standardów 
higienicznych, o których wcześniej Sun&Fun Holidays 
informował, gdyż Sun&Fun Holidays nie ma możliwo-
ści wpływania na te normy. 

CIEPłA WODA
Niektóre ośrodki wykorzystują do podgrzewania wody 
kolektory słoneczne. W dniach, kiedy natężenie świa-
tła 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 przechowy-
wać w sejfie hotelowym, który jest zwykle dostępny 
do wynajęcia w pokoju lub na recepcji za dodatkową 
opłatą. Opłata za wynajem sejfu jest najczęściej po-
bierana w recepcji hotelowej. W żadnym wypadku nie 
powinno się, wychodząc z pokoju, zostawiać otwartych 
okien lub drzwi balkonowych. Powinny być one rów-
nież zabezpieczone w nocy podczas snu, co zapobiega 
ewentualnemu wtargnięciu złodziei. W przypadku, gdy 
złodziej włamał się do pokoju, nic nie uszkadzając (ła-
manie drzwi, wybijanie szyb etc.), nie kwalifikuje się to 
do odszkodowania ubezpieczeniowego. Jeżeli podczas 
pobytu zdarzyła się kradzież, zalecamy natychmia-
stowe powiadomienie o kradzieży policji. Należy pa-
miętać, 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 warościowych podczas pobytu w obiekcie 
zakwaterowania. Biuro Podróży nie zaleca także za-
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cy usług nie dają żadnej gwarancji, że Wi-Fi będzie 
działało nieprzerwanie i prawidłowo. Nie gwarantu-
ją dostępności bezprzewodowego dostępu do Inter-
netu w dowolnym miejscu na terenie hotelu oraz nie 
gwarantują bezpieczeństwa w przesyłaniu danych, 
zwłaszcza ewentualnego przenoszenia wirusów, ro-
baków komputerowych, koni trojańskich, szkodliwe-
go oprogramowania i innych rzeczy, które mogą być 
szkodliwe dla technologii/urządzeń (zwanych dalej 
„T / U”) używanych przez Podróżnego do połączenia 
się z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi. Sun&Fun 
Holidays lub usługodawcy nie gwarantują zgodności 
standardu Wi-Fi z T/U. Sun&Fun Holidays i dostawcy 
usług nie dają żadnej gwarancji na zawartość stron 
lub poprawność ich wyświetlania. Hotelowe Wi-Fi nie 
jest przeznaczone do użytku profesjonalnego i może 
w każdej chwili zostać ograniczone lub zakończone. 
Podróżny przyjmuje do wiadomości i akceptuje ryzyko 
związane z dostępem do Internetu przez Wi-Fi. Prosi-
my pamiętać, że usługa ta może być odpłatna.

ZAKUP UPOmINKóW
W przypadku zakupu prezentów lub pamiątek za gra-
nicą Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody spowodowane w związku ze słabą jakością pro-
duktu. Kupując złoto lub inną biżuterię, należy pamię-
tać, że mogą być one niskiej jakości. Towary kupowa-
ne od ulicznych sprzedawców mogą być podróbkami. 
Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za płyty 
CD / DVD zakupione od sprzedawców detalicznych lub 
w hotelu podczas wakacji.
Należy również pamiętać, że każdy kraj ma swoje wła-
sne przepisy i regulacje, zgodnie z którymi nie mogą 
być eksportowane np. korale, różne skamieniałości, 
skały, kwiaty, nasiona i tym podobne. Podróżny zo-
bowiązany jest do zapoznania się z przepisami doty-
czącymi wywozu i przywozu do Polski określonych to-
warów.

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 moż-
liwością (nawet nadmierną) występowania glonów 
morskich, traw i innych części środowiska morskie-
go, zarówno w morzu, jak i na plaży. Kontrolowanie ich 
nie leży w mocy Biura Podróży i obiektów hotelowych. 
Przeciwnie, należy podkreślić, że plaże hotelowe trak-
tuje się jak normalny obszar naturalny, w szczególno-
ści 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 odpowiedzialne 
są władze wioski lub miasta. Jednocześnie plaże są 
w większości regionów łatwo dostępne dla miesz-
kańców, turystów z innych obiektów i sprzedawców 
pamiątek. Należy zatem liczyć się z ewentualnym ha-
łasem, który mimo starań ze strony hotelu, może być 
nie do uniknięcia. Ponadto często na plażach sprzeda-
wane 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 trze-
ba liczyć się z konsekwencjami związanymi z ich pro-
cesami metabolicznymi.
W związku z ciągłym przepływem ludzi na plaży oraz 
spożywaniem przez nich posiłków i napojów, zdarza 
się, że mimo wszelkich starań dołożonych ze strony 
personelu hotelu,  utrzymanie plaży w czystości przez 
cały dzień jest niemożliwe.

ODlEgłOŚĆ OBIEKTóW ZAKWATEROWANIA OD 
PlAżY
Informacja o odległości hotelu od plaży jest orienta-
cyjna i mierzona w linii prostej. Może się zdarzyć, że 

spacer do plaży będzie dłuższy. Szczególnie w przy-
padku dużych kompleksów hotelowych -odległość 
od plaży może dotyczyć całego kompleksu, a nie bu-
dynku 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, które mogą 
pochwalić się plażą z certyfikatem tzw. „Błękitnej Fla-
gi”. Błękitna Flaga (Blue Flag) jest - prestiżowym wy-
różnieniem 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 najbliższe 
otoczenie. Pozostałe kryteria to rodzaj recyklingu od-
padów z plaży, jak również jakość świadczonych usług 
(np. obecność ratowników, udzielanie informacji tury-
stycznej itp.). Więcej informacji na www.blueflag.org.

OWADY I lOKAlNA FAUNA
W nadmorskich kurortach, gdzie dominuje wilgotne 
powietrze i dużo zieleni, mogą występować latające 
i pełzające owady, płazy i gady, które stanowią natu-
ralny element środowiska przyrodniczego 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, niestety nie jest możliwe, 
aby zapobiec przedostawaniu się takich zwierząt do 
przestrzeni hotelowej, w szczególności w odniesieniu 
do normalnego użytkowania hotelu i pokoi hotelowych 
(tj. otwarcie drzwi i okien, przynoszenie jedzenia i pi-
cia 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 od-
straszający owady lub elektryczny odstraszacz z wy-
miennymi wkładami, które można oczywiście rów-
nież zakupić na miejscu. Nie zaleca się pozostawiania 
w pokojach otwartych produktów spożywczych. Na-
leży także pamiętać, że w morzu mogą wystąpić zwie-
rzęta morskie, takie jak np. jeżowce i meduzy.

HAłAS
Podczas ciepłych wieczorów i nocy w większych ku-
rortach działają tętniące życiem kluby nocne, które 
mogą powodować hałas. Pamiętajcie Państwo, że je-
śli zdecydujecie się na pobyt w ośrodku wypoczyn-
kowym położonym w pobliżu nadmorskiej promena-
dy, zwłaszcza w sezonie lub podczas lokalnych świąt, 
może występować intensywny hałas, którego nie je-
steśmy w stanie kontrolować. Samochody oraz mo-
tocykle nie są objęte żadnymi rygorystycznymi prze-
pisami. W niektórych hotelach programy animacyjne 
kończą się w późnych godzinach nocnych. Nie mamy 
również wpływu na hałasy z sąsiednich hoteli. Tury-
styka znajduje się w fazie rozwoju, a w związku z tym, 
wciąż rozpoczyna się nowe budowy, a nasze Biuro Po-
dróży nie może temu zapobiec. Może się zdarzyć, że 
po otrzymaniu pozwolenia na budowę władze lokal-
ne rozpoczynają ją z dnia na dzień, czy też wznawiają 
prace 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 dokonując rezerwacji Biuro 
Podróży będzie posiadało najnowsze raporty o aktyw-
nościach budowlanych. Również konstrukcja hotelu 
może powodować przepuszczalność dźwięku pomię-
dzy pomieszczeniami. Czasami klimatyzator znajdu-

jący się w pokoju lub na balkonie powodować będzie 
hałas, a także inne jednostki i pozostałe pomieszcze-
nia z urządzeniami technicznymi. Należy także pamię-
tać, że szczególnie w sezonie, może wystąpić hałas po-
wodowany przez transport lotniczy. Zwłaszcza wyspy 
i półwyspy są niewielkie i ośrodki turystyczne znajdu-
jące się na nich często są rozmieszczone w bliskiej od-
ległości od lotniska.

SZCZEPIENIA
W przypadku większości miejsc, które oferujemy w na-
szym katalogu szczepienia nie są obowiązkowe. Wy-
jątkiem jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce 
(febrze), które w poszczególnych krajach jest obowiąz-
kowe. Zaleca się, aby zawsze skonsultować się przed 
wyjazdem z lekarzem medycyny podróży w celu wery-
fikacji zasadności szczepień oraz zasięgnąć informa-
cji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych 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 godzi-
nami 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 otwarta. 
Najlepiej dostosować się do lokalnej tradycji relaksując 
się podczas siesty i ciesząc się przyjemnymi, ciepły-
mi wieczorami spędzonymi w lokalnych restauracjach 
oraz barach wraz z okolicznymi mieszkańcami. Moż-
liwe, że podczas Państwa wakacji odbywać się będą 
niektóre z dni świątecznych lub inne podobne uroczy-
stości oraz praktyki religijne. Stwarza to możliwość 
bycia świadkiem ciekawych tradycji ludowych, czy in-
nych uroczystości związanych z pobytem wakacyjnym.

RAmADAN
Muzułmański prorok, Mahomed w 624 roku ustano-
wił święty miesiąc Ramadan, aby uczcić przekazanie 
kilku pierwszych wersów przyszłej świętej księgi Isla-
mu – Koranu. Od tego czasu, co dziewiąty miesiąc ka-
lendarza muzułmańskiego odbywa się post, którego 
zgodnie przestrzegają Muzułmanie na całym świecie, 
zarówno mężczyźni jak i kobiety, a także dzieci od dzie-
siątego roku życia (istnieją wyjątki dla osób chorych 
i kobiet w ciąży). Post oznacza dla wierzących rezy-
gnację z następujących korzyści: żywności, napojów, 
aktów seksualnych oraz nałogów, takich jak papiero-
sy, alkohol itp. i trwa od wschodu do zachodu słońca. 
W ciągu dnia postnego Muzułmanie modlą się kilka 
razy, a po zachodzie słońca spotykają się na wspólną 
uroczystą kolację i ponowną modlitwę. Muzułmanie 
używają kalendarza księżycowego, dlatego też Ra-
madan  wypada około 10ciu do 11tu dni wcześniej niż 
w poprzednim roku. Jest to zawsze zależne od nowiu, 
który wyznacza początek nowego miesiąca. Rama-
dan nie tylko oznacza wyrzeczenia, a wręcz przeciwnie, 
post zbliża Muzułmanów do Boga i wszystkich wierzą-
cych na całym świecie, zapewniając skuteczność mo-
dlitwy i duchową wrażliwość. Post pomaga również 
wierzącym wczuć się w doznania ludzi, którzy cierpią 
z powodu głodu i zachęca ich do ofiarności oraz miło-
ści. 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 turystów 
podróżujących do krajów muzułmańskich w czasie Ra-
madanu może to być bardzo ciekawe doświadczenie, 
będące przejawem wzniosłej kultury i tradycji muzuł-
mańskiej. Niektórzy turyści przebywający na waka-
cjach podczas Ramadanu dostrzegają go jedynie mar-

śniadania i nie zawierają ciepłego jedzenia.

RóżNE TYPY All INClUSIVE
Poszczególne obiekty używają różnych nazw, aby opi-
sać różne warianty All Inclusive, np. Light All Inclusive 
(pełne wyżywienie – śniadanie, obiad i kolacja oraz na-
poje 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 zakre-
sem jest opisana przy danym hotelu. Zawsze należy za-
poznać się z rzeczywistą ofertą wyżywienia, która jest 
przedstawiona na miejscu podczas zakwaterowania. 
  
ImPORTOWANE NAPOJE AlKOHOlOWE W RAmACH 
All INClUSIVE / UlTRA All INClUSIVE
W poszczególnych destynacjach (kierunkach) i w wy-
branych hotelach sformułowanie „wybrane importo-
wane napoje alkoholowe” oznacza napoje, które za-
zwyczaj nie są wyrobami znanych, światowych marek 
a jedynie zamiennikami czyli produktami o smaku zbli-
żonym do wyrobów oryginalnych.

RESTAURACJA A lA CARTE
Restauracja, w której można wybrać dowolny posiłek 
z karty menu (nie w formie bufetu), zawsze wymaga-
na jest wcześniejsza rezerwacja, chyba że zaznaczono 
inaczej. Restauracje te cieszą się dużym zaintereso-
waniem, więc zalecamy dokonanie rezerwacji z wy-
przedzeniem. W zależności od oferty hotelu, restau-
racje a la carte mogą być dostępne w ramach opcji All 
inclusive (najczęściej 1 raz na pobyt) lub za dodatko-
wą opłatą.

DINE AROUND
Możliwość korzystania z bezpłatnych usług  w ho-
telu, w którym zakwaterowany został Podróżny oraz 
usług dostępnych w hotelach sąsiednich, należących 
do kompleksu. W szczególności dotyczy to korzysta-
nia z restauracji głównych, barów, restauracji a la carte 
(wszystko zależy od oferty hotelowej). Aby skorzystać 
z niektórych 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 wy-
brany hotel.

WYżYWIENIE I WODA
W krajach południowych woda z kranu jest niezdatna 
do picia, nawet po przegotowaniu. Zalecane jest spo-
żywanie wody butelkowanej dostępnej w lokalnych 
sklepach lub w hotelu. Nie zaleca się również spoży-
wania surowych warzyw i owoców. Należy uważać na 
produkty takie jak lód do napojów czy lody (wiąże się to 
z  krótkotrwałymi  przerwami  w dostawie energii elek-
trycznej, a tym samym problemami z dopływem wody 
oraz przechowywaniem produktów w niskiej tempera-
turze). W niektórych krajach używana jest woda odso-
lona, która pomimo złego smaku jest zdrowa.

 PODRóżOWANIE Z DZIEĆmI

DROgA NA WAKACJE
Podróż samolotem z małymi dziećmi  to idealna pro-
pozycja dla rodzin z uwagi na szybkie i komfortowe 
warunki. Na lotniskach są przeważnie dostępne pokoje 
przeznaczone dla matek z dziećmi, wyposażone w stół 
do przewijania. Składany wózek można oddać przy od-
prawie do luku bagażowego (w tym przypadku zaleca 
się posiadać odpowiednie opakowanie chroniące wó-
zek podczas samego transportu). Przewóz wózka jest 
bezpłatny i nie wlicza się do  wagi bagażu. Udany urlop 
z rodziną zależy od  wyboru hotelu. Dobrze jest spraw-
dzić jakie udogodnienia dla dzieci są oferowane w da-
nym hotelu: basen dla dzieci, plac zabaw, mini klub, itp., 

co może znacząco wpłynąć na komfort wypoczynku. 
Prośbę o łóżeczko dla niemowlaka należy zgłosić przy 
rezerwacji wycieczki. Łóżeczka są dostępne bezpłat-
nie 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 łóżeczek może się 
zdarzyć, że będzie ono niedostępne w przypadku du-
żej liczby zainteresowanych.

PRAKTYCZNE RADY I ZAlECENIA
•  sprawdź warunki wjazdu do wybranego kraju – waż-

ność i długość ważności dokumentów tożsamości 
wymaganą przez kraj docelowy (także dzieci);

•  podczas startu i lądowania samolotu podawaj dzie-
ciom 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 prze-
ciwbólowych i przeciwgorączkowych;

•  weź odpowiednie ubrania, czapki, okulary;
• zabierz ulubione maskotki i zabawki Twoich dzieci.

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 kie-
runku wyjazdu oraz rodzaju ubezpieczenia, chyba, że 
w wybranej ofercie podano inaczej. Dzieciom Infan-
tom nie przysługuje oddzielne miejsce w samolocie, 
podczas transferów z lotniska do miejsca wypoczyn-
ku i z powrotem, tak jak nie przysługuje im łóżko czy 
łóżeczko dziecięce.
Niektóre obiekty wypoczynkowe pozwalają na zakwa-
terowanie 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 obo-
wiązują - dzieci, które ukończyły 2 lata, a nie ukoń-
czyły wieku określonego w cenniku. Zniżki dla dzieci 
obowiązują wyłącznie, gdy są zakwaterowane w poko-
ju z określoną minimalną ilością osób dorosłych. Jeśli 
w danej ofercie jest informacja o darmowym dziecku 
lub innej specjalnej ofercie dla dzieci, to dotyczy to tyl-
ko 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 mie-
li możliwość uczestniczyć w  wycieczkach fakulta-
tywnych organizowanych przez nasze Biuro Podróży 
z opieką polskojęzycznego pilota. Wybrane wycieczki 
można zakupić przed wylotem, jako usługę dodatko-
wą, która zostanie zawarta w umowie o udział w im-
prezie turystycznej (płatność w walucie polskiej PLN) 
lub po przybyciu do wybranego miejsca u przedstawi-
ciela Sun&Fun Holidays (w obcej walucie). W przypad-
ku nie zebrania minimalnej grupy na wyjazd z pilotem 
polskojęzycznym (o ile jego udział był przy wyciecz-
ce zaznaczony), bądź z powodu odwołania wycieczki 
mają Państwo możliwość rezygnacji i zostanie Pań-
stwu zaproponowany udział w tej samej wycieczce 
z pilotem anglojęzycznym lub niemieckojęzycznym 
lub rosyjskojęzycznym, bądź też zmiana na inną do-
stępną, satysfakcjonującą Państwa ofertę (w zależ-
ności od ceny otrzymają Państwo zwrot lub dopłacą 

do nowo wybranej opcji). W przypadku anulacji wy-
cieczki zakupionej w miejscu wypoczynku zwrot na-
stępuje na miejscu. Jeśli wycieczka została zakupiona 
w Polsce środki finansowe zostaną zwrócone po po-
wrocie do kraju po przedłożeniu niewykorzystanych 
voucherów na wycieczki.
Ceny za wycieczki oparte są na oficjalnych cenach 
naszych kontrahentów w bieżącym roku. Ceny mogą 
ulegać zmianie w trakcie sezonu, wycieczki mogą być 
sprzedawane na miejscu również po obniżonych ce-
nach. Niektóre wycieczki fakultatywne mogą być ofe-
rowane Państwu bezpłatnie (nie dotyczy to zakupu 
wyjazdów w tzw. ofercie „last minute”, czyli w ostatniej 
chwili, chyba że zaznaczono inaczej), którą to informa-
cję 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 katalogu.
W przypadku zakupu i udziału w wycieczce fakulta-
tywnej/wycieczkach fakultatywnych nie przysługu-
je zwrot za świadczenia hotelowe, które w tym czasie 
nie zostały wykorzystane (np. zamiana posiłków na 
suchy prowiant itp). 
Nie wszystkie wycieczki fakultatywne odbywają się 
z polskojęzycznym pilotem/przewodnikiem. W przy-
padku wystąpienia problemów zdrowotnych zalecamy 
natychmiastowy kontakt z przedstawicielem Sun&Fun 
Holidays w miejscu wypoczynku w celu minimalizacji 
opłat za anulację rezerwacji wycieczki.
Sun&Fun Holidays informuje również, że z niektórych 
miejsc wakacyjnego wypoczynku oferowane są wyjaz-
dy do krajów ościennych, do których wjazd jest moż-
liwy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi tego państwa – wymagany dokument tożsamości 
i wymagana długość ważności paszportu może się róż-
nić od kraju, w którym zaplanowali Państwo wypoczy-
nek. Jeśli chcą państwo skorzystać z zagranicznych 
wycieczek fakultatywnych, prosimy o zapoznanie się 
z przepisami danego kraju. Sun&Fun Holidays zastrze-
ga sobie prawo do zmiany zawartych 
w katalogu wycieczek i ich programów.
Planowanie wycieczek fakultatywnych – Sun&Fun Ho-
lidays rekomenduje aby nie planować długich wycie-
czek fakultatywnych lub nurkowania na jeden dzień 
przed wylotem do Polski lub w dniu wylotu ze względu 
na możliwość zmiany godzin lotu, na którą Biuro Po-
dróży zazwyczaj nie ma wpływu.

WYNAJEm SAmOCHODU
We wszystkich miejscowościach oferujemy możliwość 
wypożyczenia samochodu lub motocykla. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat wynajmu należy zasięgnąć 
informacji u naszego rezydenta w miejscu wypoczyn-
ku. W niektórych miejscowościach za wynajem środka 
transportu wymagane jest uiszczenie zwrotnej kaucji.

 INNE

PRZYKłADOWE ZDJĘCIA
Zdjęcia w katalogu oraz w opisach miejsc i wycieczek 
mają charakter ilustracyjny. Mogą występować nie-
znaczne i mało znaczące różnice pomiędzy zdjęciami 
a stanem rzeczywistym.

WYKRESY TEmPERATUR
W naszym katalogu przy każdej destynacji znajdziecie 
Państwo informacje dotyczące średnich temperatur. 
Dane te są przybliżone i podane są w celach informa-
cyjnych. Sun&Fun Holidays nie ponosi odpowiedzial-
ności za ewentualne różnice temperatur, które mogą 
wystąpić podczas wakacji.

WI-FI, INTERNET
Niektóre hotele oferują bezprzewodowy dostęp do In-
ternetu (np. Wi-Fi). Sun&Fun Holidays i inni dostaw-
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ginalnie, a niektórzy w ogóle Jeśli wybiorą się Państwo 
na wakacje w okresie Ramadanu, muszą się Państwo 
liczyć z pewnymi ograniczeniami w zakresie i szybko-
ści obsługi. Potrzebna będzie jeszcze większa cierpli-
wość i wyrozumiałość z Państwa strony. W 2019 roku 
Ramadan rozpocznie się w 06.05 a zakończy się w dniu 
04.06., w 2020 roku rozpoczynie się 24.04, a zakończy 
się w dniu 23.05., w 2021 roku rozpoczynie się 13.04, 
a zakończy się w dniu 12.05.

 CENA WYCIECZKI

Sun&Fun Holidays zawsze podaje ostateczną cenę im-
prezy turystycznej. Cena obejmuje wyłącznie usługi 
wymienione w opisie konkretnej imprezy turystycz-
nej oraz takie, przy których wyraźnie nie zastrzeżono, 
że są dodatkowo płatne. W związku z powyższym, je-
żeli usługa, z której Podróżny chce skorzystać nie jest 
wskazana w opisie konkretnej imprezy turystycznej lub 
jest wskazana, ale z adnotacją o dodatkowej odpłat-
ności, oznacza to, że w przypadku skorzystania z wyżej 
wymienionej usługi, Podróżny może zostać zobowią-
zany do poniesienia dodatkowych opłat lub kosztów 
odpowiadających tej usłudze.

CENA KOŃCOWA ZAWIERA (o ile przy konkretnej wy-
cieczce nie zaznaczono inaczej):
• Bilet lotniczy tam i z powrotem
• Transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania i z po-

wrotem
• Zakwaterowanie w hotelu wg oferty
• Wyżywienie wg oferty
• Opiekę polskojęzycznego rezydenta
• Podstawowy wariant ubezpieczenia ERV
• Składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

wynikającą z obowiązujących przepisów
• Opłaty obowiązkowe (lotniskowe i podatki, w tym 

bezpieczeństwa usług naziemnych i opłatę paliwową)
CENA KOŃCOWA NIE ZAWIERA
• Zalecanego ubezpieczenia rozszerzonego
• Opłat wizowych

• Podatków mieszkalnych, opłat klimatycznych i in-
nych podobnych opłat i podatków, jeżeli obowiązują 
one w wybranym miejscu

• Opcjonalnych dodatkowych opłat lub rabatów (np. 
opłaty za pokój z widokiem na morze, wycieczki fa-
kultatywne, wynajem samochodów, rabaty dla sta-
łych Podróżnych, zniżki dla seniorów, itd.). 

• Kwotę rozszerzonego ubezpieczenia podróżnego 
(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 spę-
dzonych w wybranym obiekcie. Noce oznaczają za-
pewnienie noclegów między godz. 14.00 dnia pierw-
szego a godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu, nawet jeśli 
noc nie została wykorzystana w całości.

FIRST CAll / mEgA FIRST CAll
(Pierwszy dzwonek) Jest to specjalna oferta pakietu 
podróżnego z wieloma zaletami, zwana także ofertą 
„W pierwszej chwili“.

lAST mINUTE / mEgA lAST mINUTE
(W ostatniej chwili) Jest to oferta wycieczki w spe-
cjalnie obniżonej cenie. Zwana także ofertą „z ostat-
niej chwili“. Taka oferta jest tworzona w krótkim cza-
sie przed terminem wylotu/wyjazdu i przedstawiana 
w formie drukowanej lub w Internecie.

 ZDROWIE I mEDYCYNA

DROgA NA WAKACJE
PPodczas przygotowywania i pakowania rzeczy nie-
zbędnych na wakacje, prosimy nie zapomnieć zwłasz-
cza o ochronie głowy (czapka, kapelusz), okularach 
przeciwsłonecznych i kremach przeciwsłonecznych 
z filtrem UV. Należy unikać długiego i bezpośrednie-
go przebywania na słońcu, zwłaszcza w porze lunchu 

i przestrzegać zaleceń dotyczących nawadniania or-
ganizmu. Do udziału w imprezie turystycznej i korzy-
stania z usług turystycznych w ramach imprezy tu-
rystycznej wystarczy ogólnie dobry stan zdrowia. 
Jeżeli do udziału w konkretnej imprezie turystycz-
nej konieczne jest spełnienie określonych wymagań 
zdrowotnych – informacje o tym zostaną zamiesz-
czone w umowie o udział w imprezie turystycznej. Już 
przy wyborze oferty, dla swojej wygody, należy zwró-
cić uwagę czy hotel jest wyposażony np. w klimatyza-
cję, windę lub posiada możliwość zakwaterowania na 
parterze. Obsługa w Biurze Podróży chętnie pomo-
że w wyborze odpowiedniego obiektu. System opieki 
zdrowotnej w krajach docelowych opiera się na sieci 
publicznych i prywatnych placówek służby zdrowia. 
W razie potrzeby, zaleca się korzystanie z usług szpi-
tali prywatnych i chociaż są znacznie droższe, opie-
ka i usługi są w nich na znacznie wyższym poziomie 
niż w placówkach państwowych. Obsługa pacjentów 
w prywatnych klinikach jest lepiej zorganizowana, jak 
również opieka pooperacyjna jest na znacznie wyż-
szym poziomie niż w państwowych placówkach me-
dycznych. 
W przypadku konieczności zapewnienia opieki me-
dycznej należy skontaktować się z ubezpieczycielem 
ERV - którego dane kontaktowe można znaleźć w do-
kumentach podróżnych lub skontaktować się z na-
szym rezydentem w miejscu realizacji imprezy tury-
stycznej. Jeżeli występują szczególne uwarunkowania 
ze względu na charakter stanu zdrowia Podróżnego 
(dotyczy również kobiet w ciąży), zwłaszcza w odnie-
sieniu do warunków przewozu linii lotniczych, Podróż-
ny jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed zawarciem 
umowy o udział w imprezie turystycznej w celu wcze-
śniejszego przekazania informacji przewoźnikowi lot-
niczemu. Podróżny powinien posiadać zaświadczenie 
od lekarza, że jest w stanie / może latać. Dla osób, któ-
rych stan zdrowia tego wymaga możliwe jest zapew-
nienie eskorty.

UBEZPIECZENIE

W Sun&Fun Holidays zawsze dostajesz coś ekstra! 
Cena za każdą wycieczkę zakupioną u nas (nieza-
leżnie od kierunku) zawiera podstawowe ubezpie-
czenie podróżne i kosztów leczenia ERV, chyba że 
w danej umowie wyraźnie zaznaczono inaczej.

Ponadto w celu zapewnienia komfortowego wy-
poczynku, we współpracy z ERV przygotowaliśmy 
ekskluzywne dodatkowe pakiety ubezpieczeń 
Optimum, MAX i Super MAX. 

W ZAlEżNOŚCI OD WYBRANEgO WARIANTU, 
UBEZPIECZENIE 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 ubezpieczenia, 
w tym sumach ubezpieczenia, znajdują się w ka-
talogu tradycyjnym oraz na stronie internetowej 
www.sunfun.pl..

Zakres ubezpieczenia w dodatkowych wariantach 
Optimum, Max oraz Super Max (Świat) może zostać 
rozszerzony o następstwa chorób przewlekłych 
(w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia) 
oraz następstwa uprawiania sportów wysokiego 
ryzyka (w ramach sumy ubezpieczenia kosztów 
leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków). 
Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczeń 
turystycznych Optimum, MAX i Super MAX, ich 
zakres oraz wysokość odszkodowań zapraszamy 
do odwiedzenia strony internetowej www.sunfun.
pl oraz zapoznania się ogólnymi warunkami ERV.

WW PRZYPADKACH WYMAGAJĄCYCH  POMOCY 
ZA GRANICĄ PROSIMY O KONTAKT Z CENTRUM 
ALARMOWYM CZYNNYM 24h tel.: + 48 58 309 11 
00 (prosimy o podanie następujących informacji: 
nazwisko i numer kontaktowy osoby zgłaszającej 
szkodę, nazwisko i imię poszkodowanego, numer 
polisy/rezerwacji, opis zdarzenia).

 

W przypadku leczenia ambulatoryjnego Ubezpie-
czony zobowiązany jest każdorazowo pokryć na 
miejscu jego koszty do wysokości 100 EUR lub rów-
nowartość tej kwoty, która to kwota po uwzględ-
nieniu udziału własnego zostanie zwrócona Ubez-
pieczonemu po powrocie do kraju. Zgodnie § 35 
ust. 4 OWU Podróży dla Klientów Organizato-
rów Turystyki Nr 10.22.003, Ubezpieczony po-
nosi udział własny w wysokości 25 EUR od osoby 
w przypadku leczenia ambulatoryjnego.
 

Po powrocie do kraju szkodę można zgłosić pod 
adresem:

Europäische Reiseversicherung AG  Oddział w Polsce 
ul. Chmielna 101/102,  80-748 Gdańsk
Formularze zgłoszenia szkody do pobrania 
na stronie www.erv.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
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