
Анталия 
Анталия е модерен град с двумилионно население, делови и 

търговски център с модерно летище, който привлича туристи с 
богатото си историческо наследство и уникалната природа. Символи 
на града са  изящната селджукска джамия от XIII век и живописният 
стар град. Туристите са привлечени и от огромните шопинг-центрове, 
специализираните магазини за сувенири, изделия от кожа и др., както и 
от популярните дискотеки и аквапаркове. На изток от Анталия, в района 
на Лара, се простира прекрасен пясъчен плаж, където през последните 
години израснаха модерни 5 звездни гиганти с богата инфраструктура 
и изискан съвременен дизайн. Още по на изток се намира елитният 
курорт Аксу - Кунду, който е ориентиран към спокоен семеен отдих.

Турция е удивителна страна, в 
която всеки се чувства комфортно. 
Неслучайно все повече и повече 
туристи идват тук на почивка. 
Някои от тях почиват в Турция 
ежегодно. Други, рано или късно, 
се връщат обратно, защото само 
тук могат да получат високо ниво 
на обслужване на сравнително 
ниски цени. В Турция има хотели 
за всеки вкус: икономични - 2* и 
3*, средна класа - 4*, изискани 5*, 
луксозни хотели premium класа, 
вили и резиденции...

Има и ясно изразена тенденция 
все повече от нашите клиенти да 
предпочитат почивка на високо 
ниво, с индивидуален подход. За 
това ние постоянно разширяваме 
списъка на услуги за индивидуални 
и vip-клиенти. 

ТУРЦИЯ

Не бива да пропускаме и екскурзиите организирани на място 
от местния офис на ТЕЗ ТУР. В Турция има много исторически 
места, където можете да се запознаете с антични паметници. Има 
и специални програми за любителите на активната почивка, както 
и за тези, които искат да се насладят на великолепните пейзажи 
от яхтите или зад прозорците на уютните автобуси. Освен това, 
можете да посетите турска баня, шумна дискотека или просто 
да се разходите по китните улички на малките градчета и да си 
купите много интересни сувенири и подаръци.

Причината за популярността на турските курорти е много 
проста - големият избор на хотели и широкият спектър от цени, 
както и благоприятният климат, правят сезона практически 
целогодишен. Турция ще ви даде възможност да усетите местния 
ритъм на живот, духа на античната история и загадъчния Изток, 
хилядолетната традиция в гостоприемството и последните 
новости в туризма.

АНТАЛИЯ

Кемер 
Стръмни планини с гъсти борови гори почти плътно обхващат 

това курортно селище. Плажът  е покрит предимно с  чакъл, а водата 
е прозрачно чиста. В центъра на Кемер са разположени 2-3 звездни 
икономични хотели, а точно до тях се намират чудесни 5- звездни 
комплекси, както новопостроени, така и реновирани. Днес Кемер 
се разраства и включва няколко курортни зони. На север от града се 
намира местността Гюйнук, която в последно време се конкурира дори 
с Кемер по количество барове, ресторанти и дискотеки. След селището 
Гюйнук се намира голямата курортна зона Белдиби, която условно 
е разделена на 3 части. Южният съсед на Кемер е новото селище 
Кириш, което се гордее със  съвременни 4-5 звездни хотели със ситно 
- чакълести плажове.  Чамюва – следващият курорт, е красиво селище 
с много зеленина и спокоен ритъм на живот и приятна атмосфера. И 
накрая, в най-южната част, е разположен Текирова, където наред с 
красивата природа и приятните чакълести плажове са разположени 
клубни хотели от висока класа. Пътуването от район Кемер до летище 
Анталия е само около час, а пътят минава покрай брега, където 
гледката е възхитително красива.



ТЕЗ ТУР е най-големият приемащ туроператор в Турция с богат професионален опит и отлични традиции в обслужването на туристите. 
Местният офис поддържа многоброен персонал и разполага с добре подготвени екскурзоводи и хотелни гидове, владеещи по няколко 
езика, включително български. Нашите автобуси са нови, уютни и лесно разпознаваеми. ТЕЗ ТУР притежава няколко петзвездни хотела,  
обединени в популярната луксозна верига AMARA WORLD. Те са разположени в района на Анталия и са подробно представени в този 
каталог. Комплексите предлагат високо ниво на обслужване и се препоръчват на претенциозни клиенти. ТЕЗ ТУР има пълен ексклузивитет 
за резервации в тези хотели на български пазар, поради което поддържа гъвкава ценова политика в предлагането им.

През летния сезон ТЕЗ ТУР стартира няколко чартърни вериги до Турция с полети от София и Варна. Предлагаме едноседмични и 
двуседмични почивки в районите на Анталия и Егейското крайбрежие, както и комбиниран престой съобразен с датите на нашите полети. 

Белек 
Tози  курорт е изграден на пусто място и е почти изолиран от други 

населени места. Белек предлага елитен уединен отдих, съвременен 
комфорт, екологично чиста среда и изискани развлечения. Допълнително 
удобство е и близостта му до летището – на едва 35–40 км. Луксозните 
комплекси с обширна територия и отлично обслужване, построени през 
последните години край Белек, вече се възприемат като новото лице 
на турското гостоприемство. Ландшафтът в региона е изключително 
запазен, а пясъчните плажове са непокътнати въпреки непрестанното 
разширяване на курорта. Белек е популярен и с отличните си голф 
игрища, които са разположени на обширна територия и предлагат 
идеални условия за любителите на този аристократичен спорт.

Сиде 
Сиде е oчарователно и живописно градче, едно от най-старите на 

анталийското крайбрежие. Тук нощният живот е оживен, работят много 
барове и дискотеки, най-известната от които е „Оксид”. В центъра на 
Сиде няма хотели, всички те са разположени в покрайнините на града. 
А близкият залив Кумкьой отдавна е предпочитано място за туристи с 
деца. Морето тук е плитко и с пясъчно дъно. Местните хотели са отдавна 
построени и затова териториите им са големи, поддържани и с много 
зеленина.  На изток от Сиде е разположена курортната зона Соргун, 
известна с боровата си  гора, която обгражда отличните  клубни хотели 
с големи територии. Още по- на изток  е Титреенгьол - оживен, весел и 
многообразен курорт. А най-отдалечената местност Кизилагач предлага 
уютни клубни комплекси сред красив пясъчен плаж и хвойнова гора. 

Инджекум – Алания 
Плажовете в Алания са тесни, със светъл плътен пясък, а морето е 

плитко – идеални условия за туристи с деца. Друго важно преимущество 
на Алания са нескъпите хотели, с 10–15 процента по-евтини от 
подобните хотели в съседните курорти. Наистина, престижни хотели в 
самия град няма - повечето са 2*–3*, максимум 4*, с неголеми зелени 
площи и малки плажове, които се намират от другата страна на пътя. 
Затова пък, тук има много дискотеки, барове, ресторанти, има лунапарк 
и даже аквапарк Water Planet с 23 пързалки. В Алания почивката е лека 
и весела, предпочитана от  младежи. Курортната зона Алания, разбира 
се, отдавна се е разраснала извън територията на града. В приятното 
градче Конаклъ, на 12 км западно от Алания, покрай отличния пясъчен 
плаж са разположени няколко добри хотела 4*–5*. Още по на запад е 
районът Инджекум, известен с добрия дълъг пясъчен плаж и боровите 
гори. Инджекум е разделен на няколко зони. Авсалар е неголямо селце, 
което напоследък става все по-оживено заради съседството си с хотели 
4*–5*. Между него и курортното селище Окуджалар  има множество 
нескъпи хотели 3*-4*. На запад от Окуджалар са  големите 5* хотели с 
обширни територии и прекрасна инфраструктура. А на изток се намира 
активно застроявания напоследък Махмутлар. Туристите, избрали 
Алания за своята почивка, трябва да знаят, че от летището на Анталия 
се стига за около 2 часа  по крайбрежната магистрала. 





ПОПУЛЯРНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ РАЙОНА НА АНТАЛИЯ

Екскурзия до Кекова и Мир Ликийски  
Екскурзията започва с обиколка с яхта до 

удивително красивия остров Кекова, където през 
прозрачната вода могат да се видят развалините 
на античните градове Кекова и Симена, потънали 
под водата в резултат на земетресение. След 
обяда в рибарското селище, включен в цената на 
екскурзията, туристите се отправят с автобус към 
Мир Ликийски. През първото хилядолетие Мир 
е столица на Ликия – неголяма, но независима 
страна. Ликийците смятали архитектурата за по–
висше от всички останали изкуства, особено при 
строителството на гробници. До наши дни е запазен 
удивителен комплекс скални гробници. Наблизо 
се намира и църквата, в която се предполага, че е 
погребан Св. Николай (считан за прототип на Дядо 
Коледа).

Йерусалим
(еднодневна екскурзия със самолет)  
Йерусалим  се намира само на около час полет от 

Анталия, и затова за по–малко от денонощие може 
да се осъществи това удивително пътешествие. 
Ще посетите места, които макар и да са известни 
само от страниците на книгите, са свети за всеки 
християнин: Гетсиманската градина, помещението 
на Тайната вечеря, Голгота и храмът на Гроба 
Господен. След обяд ще отидете до квартала на 
ортодоксалните евреи, ще се докоснете до Стената 
на Плача. А по - нататък предстои пътуване до 
Мъртво море, където за половин час може да се 
изкъпете и даже да се намажете с лечебна кал.

Пътешествие с яхта
(екскурзията е валидна за регионите 
Кемер, Анталия и Белек)
Турция изглежда още по-прекрасна, ако я 

гледате от борда на яхта. Ще се насладите на 
крайбрежни, скални пукнатини, пещери и планини, 
покрити с хвойнови гори. Първата спирка на яхтата 
е в античния град Фазелис, където можете да се 
разходите сред руините на амфитеатъра и градските 
врати, да видите акведукта, агората и римските 
терми. Втората спирка ще бъде на Трите острова, 
където ще обядвате с риба и морски деликатеси. 
През втората половина на деня яхтата ще отиде 
до Райския залив, където и в най-студеното време 
водата си остава топла, а къпането в морето е 
истинско удоволствие.
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•	детски	бюфет
•	бебешка	храна
•	5	детски	басейна
•	2	детски	водни	пързалки	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12	г.)
•	детски-клуб	(безплатно,12-17	г.)
•	мини	зоопарк
•	детска	количка	-	платено
•	детегледачка	(платено)

Нашият коментар
Отличен	хотел	далеч	от	градската	суета.	Нови	големи	съвременни	стаи,	един	от	

най-дългите	плажове	на	крайбрежието,	vip-зона	на	плажа	(шатри	със	закуски	през	
целия	ден),	отлично	обслужване	и	храна,	анимация,	включително	детска.	За	
любителите	на	активния	отдих	-	разнообразни	допълнителни	услуги	за	всеки	вкус,	
включващи	и	конна	езда.	Препоръчваме	за	луксозен	и	разнообразен	(активен	или	
неактивен	–	по	избор	на	гостите)	отдих	особено	за	семейства	с	деца.

собствен,	пясък	/	чакъл.	Бар	на	
плажа.	Чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.	Плажни	хавлии:	
безплатно.	На	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.

развлечения  
и спорт

Безплатно 
•	турска	баня
•	сауна
•	джакузи
•	парна	баня
•	фитнес	зала
•	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол
•	мини-футбол
•	скуош
•	тенис	кортове	(5	с	твърдо/бетонно	
покритие,	4	със	синтетично	
покритие)

•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	тенис	на	маса
•	дартс
•	стрелба	с	лък
•	безмоторни	водни	спортове
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
•	безжичен	интернет	(в	лоби)
•	интернет	кафе
Платено 
•	уроци	по	тенис
•	билярд	
•	боулинг	(3	коридора)
•	игрални	автомати
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

територия

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	9	a	la	carte	ресторанта		
(интернационален	ресторант	Fellini	
–	безплатно	посещение	с	
резервация,	19:00	–	22:00	ч.,	
мексикански,	италиански,	латино-
американски,	гръцки,	рибен,	
морски	продукти,	източна	кухня	и	
интернационална	кухня	–	с	
резервации,	вход	-	платен)

•	11	бара
•	5	открити	басейна	(един	от	които	с	
морска	вода	и	подгряване,	един	в	
аквапарка)

•	2	закрити	басейна	(подгряване	на	
водата)

•	3	водни	пързалки
•	кинотеатър
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	Thalasso-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	3	конферентни	зали		(за	85,	350	и	
1050	чов.)

Хотел:
разположен на 75 км от летището на гр. Анталия, на 
20 км от гр. Кемер, на брега на морето.  
Построен през 2006 г. с обща площ 163 000 м2, 
последно ремонтиран през 2007 г. 
Състои се от една 6-етажна сграда deluxe «Venezia», 
3-етажни deluxe сгради «Capri» и «Portofino», три- и 
четириетажни корпуси Club, осем 2-етажни вили.

•	баня	с	вана	или	душ
•	сешоар
•	кантар
•	халати
•	чехли
•	централен	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	–	безплатно	(ежедневно	
се	зарежда	с	вода,	безалкохолни	
напитки,	бира	и	шоколад)

•	сейф	-	в	стаята	(безплатно)
•	под	–	мокет	(в	основния	корпус)
•	под	–	теракот	(Club)
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

•	room	service	(24	часа,	платен)

стая
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Нашият коментар
Отличен	весел	клубен	хотел.	Просторни	стаи	с	балкони,	фитнес	зала,	дискотека	

за	деца	и	възрастни,	караоке,	активна	анимация,	включително	за	деца.	Добър	
мини-клуб,	съвременен	SPA-център.	Отлична	храна.	Хотелът	е	подходящ,	както	за	
семеен,	така	и	за	активен	младежки	отдих.

собствен,	пясък/чакъл,	2	пирса	
оборудвани	с	шезлонги	и	матраци.	
Бар	на	плажа.	Чадъри,	шезлонги,	
матраци	–	безплатно.	Плажни	
хавлии:	безплатно.	На	басейна:	
чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.

•	детски	бюфет
•	бебешка	храна
•	1	детски	басейн	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12	г.)
•	лунапарк
•	детска	количка	(срещу	депозит)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня,	сауна
•	джакузи,	парна	баня
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол
•	мини-футбол
•	3	тенис	корта	(твърдо/бетонно	
покритие)

•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	тенис	на	маса
•	дартс,	билярд,	стрелба	с	лък
•	боча
•	безмоторни	водни	спортове
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
•	безжичен	интернет	(в	лоби)
•	интернет	кафе
Платено
•	уроци	по	тенис
•	масаж
•	игрални	автомати
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	3	a	la	carte	ресторанта	
(италиански,	турски	и	рибен	
ресторант	–	1	безплатно	
посещение	по	време	на	престоя,	с	
резервация)

•	6	бара
•	2	открити	басейна	
•	3	водни	пързалки
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	Thalasso-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	халати
•	чехли
•	централен	климатик
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	–	безплатно	(ежедневно	
се	зарежда	с	вода,	безалкохолни	
напитки	и	бира)

•	сейф	-	в	стаята	(безплатно)
•	под	-	мокет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

•	Интернет	(кабелен)-	платено

Хотел:
разположен на 45 км от летището гр. Анталия, на 15 
км от гр. Кемер, в селището Белдиби, на брега на 
морето.  
Построен през 1991 г. с обща площ 60 000 м2, 
основно ремонтиран през 2005 г. Хотелът се състои от 
осемнадесет 2-етажни и три 3-етажни вили

AMARA CLUB MARINE
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стая територия развлечения  
и спорт за децата

плаж Нашият коментар
Отличен,	уютен	хотел	в	центъра	на	града.	Добро	съчетание	на	градски	и	плажен	

тип	хотел,	с	неголяма	територия,	но	предлага	голям	избор	от	допълнителни	услуги,	
прекрасен	здравен	център,	отлична	анимация,	включително	детска,	превъзходно	
обслужване	и	храна.	Препоръчва	се	за	всякакви	туристи	харесващи	активния	
отдих.

собствен,	пясък/чакъл,	пирс.	Бар	
на	плажа.	Чадъри,	шезлонги,	
матраци	-	безплатно.	Плажни	
хавлии:	безплатно.	На	басейна:	
чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.

•	детска	бюфет	
бебешка	храна		
2	детски	басейна		
детска	площадка	за	игра	
мини-клуб	(4–12	г.)		
детегледачка	(платено)		
детски	колички	(безплатно)

Безплатно 
•	турска	баня
•	сауна
•	джакузи
•	парна	баня
•	фитнес	зала
•	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол
•	мини-футбол
•	2	тенис	корта	(трева	и	тартан)
•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	тенис	на	маса
•	дартс
•	билярд
•	боча
•	безмоторни	водни	спортове
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
•	безжичен	интернет	(в	лоби	и	бара)
•	интернет	кафе
•	стрелба	с	оръжие
Платено
•	масаж
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант	
•	6	ресторанта	a	la	carte	(барбекю,	
италиански,	френски,	турски,	
морски	–	с	резервация,	едно	
безплатно	посещение	по	време	на	
престоя	в	хотела,	суши	ресторант	
–	с	резервация,	платено)	

•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	8	бара	
•	2	открити	басейна	(един	от	тях	в	
зимния	период	се	пълни	с	морска	
вода	и	се	подгрява)	

•	закрит	басейн	с	подгряване	
•	3	водни	пързалки	
•	лекарски	кабинет	
•	салон	за	красота	
•	химическо	чистене	
•	магазини	
•	обменно	бюро	
•	коли	под	наем	
•	паркинг	
•	Thalasso-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	халати
•	чехли
•	климатик	-	централен
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(ежедневно	се	зарежда	с	
вода,	бира	и	безалкохолни	напитки	
–	безплатно)

•	сейф	-	в	стаята
•	под	-	мокет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

•	room	service	(24	часа,	платен)
•	безжичен	интернет	-	безплатно

Хотел:
разположен на 55 км. от летището на Анталия, в гр.
Кемер, на брега на морето. 
Построен през 2004 г. с обща площ 30 000 м2. 
Хотелът се състои от един 4-етажен корпус Main 
Building (70% от стаите са с гледка към морето) и 
4-етажен корпус Garden Area.

AMARA WING RESORT
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Нашият коментар
Хотелът	се	намира	в	едно	от	най-красивите	места	в	Кемер,	с	хубав	пясъчно-

чакълест	плаж.	Разполага	с	неголяма	територия	с	много	зеленина	и	портокалова	
градина.	Подходящ	за	тиха	почивка,	с	обикновени	стаи	и	апартаменти.

за децата

плаж

стая територия развлечения  
и спорт

Собствени,	пясък	/	чакъл.	Бар	на	
плажа:	безплатно.	На	басейна	и	
плажа:	чадъри,	шезлонги,	матраци	-	
безплатно.	Хавлии:	безплатно.

•	детско	меню	
•	детски	басейн	
•	детска	площадка	
•	мини	клуб	(4-6	години)	
•	midi-клуб	(7-9	години)	
•	макси-клуб	(10-12	години)	
•	детски	колички	(платено)

Безплатно 
•	турска	баня	
•	сауна	
•	джакузи	
•	фитнес	
•	аеробика	
•	плажен	волейбол	
•	дартс	
•	боча	
•	тенис	на	маса	
•	стрелба	с	лък	
•	анимация	
•	дискотека	
•	безжичен	интернет	(на	лоби)	
Платено 
•	масаж	
•	парна	баня	
•	билярд	
•	видеоигри	
•	2	тенис	корта	
•	тенис	ракети	и	топки	под	наем
•	уроци	по	тенис
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)	
•	водни	спортове	
•	интернет	кафе

•	основен	ресторант
•	диетични	храни	
•	3	ресторанта	a	la	carte	(рибен,	
китайски	и	италиански	с	
предварителни	записвания,	за	
едноседмичен	престой	едно	
безплатно	посещение)	

•	8	бара	
•	3	открити	басейна	
•	аквапарк	(17	водни	пързалки)	
•	спа-център	
•	Wellness-център	
•	лекарски	кабинет	
•	фризьорски	салон	
•	магазини	
•	пералня

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	халат
•	чехли
•	централен	климатик
•	телевизор
•	телефон
•	мини-бар	(вода,	безалкохолни	
напитки,	вино,	шоколад	-	
безплатно,	зарежда	се	ежедневно}

•	електрически	чайник	
•	сейф	(безплатно)	
•	под	-	ламинат	
•	балкон	
•	почистване	на	стаите	-	ежедневно		
смяна	на	спално	бельо	-	3	пъти	
седмично

Хотел:
разположен на 75 км от летище Анталия, на 17 км от 
гр. Кемер, в селището Текирова, на брега на морето.  
Построен през 2010 г., с обща площ 180 000 m2.  
Хотелът се състои от деветнадесет 2 - и 3-етажни 
къщички.

Собствен,	пясък/чакъл;	пирс,	
оборудван	с	шезлонги	и	чадъри.	
Бар	на	плажа:	безплатно.	Чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.		
Плажни	хавлии:	безплатно.	На	
басейна:	чадъри,	шезлонги,	
матраци	–	безплатно.

•	детски	бюфет
•	1	детски	басейн	
•	1	детска	водна	пързалка	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12	год.)
•	детска	количка	-	платено
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня,	сауна
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол
•	2	тенис	корта	(твърдо/бетонно	
покритие)

•	тенис	на	маса,	дартс
•	стрелба	с	лък
•	безмоторни	водни	спортове
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки,	до	02:00	часа)
•	безжичен	интернет	(в	лоби)
•	стрелба	с	оръжие
Платено
•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	уроци	по	тенис
•	билярд
•	масаж
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	1	a	la	carte	ресторант	
(интернационална	кухня,	с	
резервация,	вход	платен)

•	6	бара	
•	1	открит	басейн
•	1	закрит	басейн	
•	1	водни	пързалка
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	1	конферентна	зала	(макс.120	
чов.)

•	баня	с	вана	
•	баня	с	душ	(само	в	15	стаи)
•	сешоар
•	централен	климатик	(Main	building)
•	индивидуален	климатик	(Garden)	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(ежедневно	се	зарежда	с	
вода,	бира	и	безалкохолни	напитки	
–	при	настаняване)

•	сейф	-	в	стаята	(безплатно)
•	под	–	мокет	(Main	building),	паркет	
или	теракот	(Garden)

•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

•	room	service	(24:00–07:00,	платено)

Хотел:
разположен на 75 км от летището на гр. Анталия, на 
18 км от Кемер, в селището Текирова, на брега на 
морето.
Построен през 1993 г. с обща площ 38 000 м2, 
последно ремонтиран през 2008 г.  
Състои се от еднa 6-етажнa сграда Main building (40% 
от стаите са с гледка към морето) и четири 3-етажни 
корпуси Garden (20% от стаите са с гледка към 
морето).

CLUB ALI BEY PREMIER TEKIROVA

CLUB SAPHIRE
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Хотел:
разположен на 50 км. от летище Анталия, на 15 км. от 
Кемер, в селищото Белдиби, на брега на морето. 
Построен през 2005, с обща площ 250 000 m2. 
Хотелът се състои от 4 отделни комплекса: 8-етажна 
сграда и Главна сграда "Port Queen", две 5-и 6-етажни 
сгради Terrace house, 2-етажна сграда Family Lake 
house (апартаменти разположени край басейн) и 
уединен VIP Deluxe комплекс, които включва плувен 
басейн, ресторант, барове, двадесет и шест 2-етажни 
къщи и една 4-етажна сграда.

Нашият коментар
Хотелът	разполага	с	голяма	територия,	разнообразна	анимационна	програма	и	

добра	площадка	за	степ	аеробика.	Отличен	вариант	за	семеен	отдих.

RIXOS HOTEL SUNGATE

Собствен,	пясък	/	фин	чакъл.	
Чадъри,	шезлонги,	матраци	-	
безплатно.	Плажни	хавлии:	
безплатно.	На	басейна:	чадъри,	
шезлонги	и	матраци	-	безплатно.

•	детски	бюфет
•	бебешка	храна
•	2	детски	басейна
•	6	детски	водни	пързалки	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-7	г.)
•	детски-клуб	(безплатно,	8-13	г.)
•	мини	зоопарк
•	детска	количка		(депозит)
•	детегледачка	(платено)	

Безплатно
•	турска	баня,	сауна,	джакузи
•	парна	баня
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол,	мини-футбол
•	5	тенис	корта	(1	със	синтетично	
покритие,	4	-	тартан)

•	осветление	на	тенис	кортовете
•	тенис	на	маса,	дартс
•	стрелба	с	лък,	боча,	мини	голф
•	безмоторни	водни	спортове
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	дискотека	(вход,	напитки)
•	безжичен	интернет	(в	лоби)
•	стрелба	с	оръжие
Платено
•	тенис	ракети	под	наем
•	уроци	по	тенис,	билярд,	масаж
•	боулинг	(4	коридора)
•	игрални	автомати
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	3	основни	ресторанта	(работят	в	
зависимост	от	запълняемостта)

•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	9	a	la	carte	ресторанта		(италиански,	
турско-гръцки,	суши,	китайски,	
японски,	морски	продукти,	
мексикански,	барбекю	-	с	
резервации,	вход	-	платен)	

•	14	бара
•	8	открити	басейна
•	2	закрити	басейна	(подгряване	на	
водата)

•	10	водни	пързалки
•	кинотеатър
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	1	футболно	игрище
•	5	конферентни	зали	(за	45,	80,	150,	
750	и	2800	чов.)

•	баня	с	вана	или	душ
•	сешоар
•	халати
•	чехли
•	централен	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(вода,	безалкохолни	
напитки	и	бира	–	безплатно	
зареждане,	ежедневно)

•	сейф	-	в	стаята	(безплатно)
•	под	-	мокет
•	балкон	/	тераса	(38	стаи	без	балкон	
или	тераса)

•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

•	room	service	(02:00	–	07:00	–	
безплатно,	07:00	–	02:00	-	платен)

•	Интернет	–	безплатно	(кабелен	в	
Main	Building,	Family	Lake	House)

•	Интернет	–	безплатно	(безжичен	
във	VIP	Deluxe	зона)

собствен,	пясък/чакъл,	пирс.	Бар	
на	плажа.	Чадъри,	шезлонги,	
матраци	–	безплатно.		
	Плажни	хавлии:	безплатно.	На	
басейна:	чадъри,	шезлонги,	
матраци–	безплатно.

•	детски	бюфет
•	1	детски	басейн	
•	2	детски	водни	пързалки	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12	г.)
•	лунапарк
•	детска	количка		(платено)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня,	сауна
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол,	мини-футбол
•	3	тенис	(тартаново	покритие)
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	тенис	на	маса,	дартс,	билярд
•	стрелба	с	лък,	боча
•	безмоторни	водни	спортове
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)
•	анимационна	програма
•	жива	музика	(в	определини	дни)
•	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
•	безжичен	интернет	(в	лоби)
Платено
•	тенис	ракети	под	наем
•	уроци	по	тенис
•	масаж
•	боулинг	(4	коридора)
•	игрални	автомати
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	4	a	la	carte	ресторанта	(френски,	
италиански,	турски	и	барбекю	–	1	
посещение	на	всеки	един	от	
ресторантите	по	време	на	престоя,	
с	резервация,	вход	–	платен)

•	6	бара
•	2	открити	басейна
•	1	закрит	басейн
•	4	водни	пързалки	
•	кинотеатър
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	4	конферентни	зали	(за	150,	200	и	
2	зали	за	300	чов.)

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	чехли
•	климатик	–	централен	(в		Main	
building)

•	климатик	–	индивидуален	
(Bungalow)

•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(ежедневно	се	зарежда	с	
вода,	безалкохолни	напитки	и	
бира-	безплатно)

•	сейф	-	в	стаята	(безплатно)
•	под	-	мокет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

Хотел:
разположен на 73 км от летището на гр. Анталия, на 
20 км от гр. Кемер, на 2 км от селището Текирова, на 
брега на морето.  
Хотелът е построен през 2002 г. с обща площ 95 000 
м2, последно ремонтиран през 2009 г.  
Състои се от два, съединени по-между си 4-етажни 
корпуси (блок A, 40 % от стаите са с гледка към 
морето), 7-етажни (блок B, 70% от стаите са с гледка 
към морето) корпуси Main Building и дву- и триетажни 
къщички Bungalow. 

RIXOS HOTEL TEKIROVA
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и спорт за децата

плаж
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плаж
Нашият коментар

Съвременен	хотел,	разположен	в	центранлата	част	на	курорта	Кемер.	
Достатъчно	обширната	инфраструктура	е	изцяло	в	услуга	на	почиващите.	За	
децата	има	водна	пързалка	и	мини	–	клуб.	Подходящ	за	всякакъв	тип	туристи. собствен,	чакъл.	Бар	на	плажа:	

безплатно.	Чадъри,	шезлонги,	
матраци	–	безплатно.	Плажни	
хавлии:	срещу	депозит.	На	басейна:	
чадъри,	шезлонги,	матраци	-	
безплатно.		

•	детски	бюфет
•	бебешка	храна
•	1	детски	басейн	
•	1	детска	водна	пързалка	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,4-12	г.)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня,	сауна
•	джакузи,	парна	баня
•	фитнес	зала
•	аеробика,	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол
•	1	тенис	корт	(твърдо/бетонно	
покритие)	

•	тенис	на	маса
•	дартс
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
Платено
•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	билярд
•	безмоторни	водни	спортове
•	безжичен	интернет	(в	лоби)
•	масаж
•	боулинг	(2	коридора)
•	игрални	автомати
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	3	a	la	carte	ресторант	(италиански,	
турски	и	мексикански	ресторант	–	
1	безплатно	посещение	на	всеки	
един	от	ресторантите	по	време	на	
престоя,	с	резервация)

•	6	бара
•	2	открити	басейна	
•	1	закрит	басейн	(подграване	на	
водата)

•	3	водни	пързалки	
•	кинотеатър
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	Thalasso-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	3	конферентни	зали	(за	55,	60	и	
300	чов.)

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	централен	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(ежедневно	се	зарежда	с	
вода	и	безалкохолни	напитки	–	
безплатно)	

•	сейф	(в	стаята	-	безплатно)
•	под	-	мокет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

•	room	service	(платен)
•	безжичен	интернет	(платено)

Хотел:
разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, в гр. 
Кемер, на 75 м през пътя от собственния си плаж.
Построен през 2008 г. с обща площ 16 000 м2. 
Хотелът се състои от един 6-етажен корпус – 356 стаи.

CRYSTAL DE LUXE RESORT&SPA

Нашият коментар
Нов	хотел	с	голяма	територия.	Концепцията	на	хотела	предвижда	забавления	

както	за	възрастни,	така	и	за	деца.

cобствен,	пясък/чакъл	с	дължина	
600	м.	и	ширина	15	м.,	2	пирса.	Бар	
на	плажа.	Чадъри,	шезлонги,	
матраци	–	безплатно.	Плажни	
хавлии:	безплатно.		
На	басейна:	чадъри,	шезлонги,	
матраци	–	безплатно.

•	детски	бюфет
•	бебешка	храна
•	2	детски	басейна
•	2	детски	водни	пързалки
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	-	безплатно	
•	детски-клуб	-	безплатно	
•	лунапарк
•	мини	зоопарк
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня,	сауна
•	парна	баня
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	3	тенис	корта	(синтетично	
покритие)

•	тенис	на	маса
•	дартс,	стрелба	с	лък
•	безмоторни	водни	спортове
•	анимационна	програма
•	жива	музика,	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
•	безжичен	интернет	(в	лоби)
•	стрелба	с	оръжие
Платено
•	джакузи
•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	уроци	по	тенис
•	масаж
•	боулинг
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	7	a	la	carte	ресторанта	
(италиански,	мексикански,	морски	
продукти,	турски		
–	с	предварително	записване,	
безплатно;	китайски,	японски,	
fushion	(френски)	–	с	резервация,	
платено)	

•	15	бара
•	2	открити	басейни	
•	1	закрит	басейн
•	6	водни	пързалки	
•	кинотеатър
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	1	конферентна	зала	(за	800	чов.)

•	баня	с	вана	или	душ
•	сешоар
•	халати
•	чехли
•	централен	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	–	безплатно	(ежедневно	
се	зарежда	с	вода,	безалкохолни	
напитки,	бира,	ядки	и	чипс)

•	сейф	-	в	стаята	(безплатно)
•	под	-	мокет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

•	безжичен	интернет	–	безплатно
•	room	service	(24	часа,	платен)

Хотел:
разположен на 45 км от летището на гр. Анталия, на 9 
км от гр. Кемер, в селището Гюйнук, на брега на 
морето. 
Построен през 2009 г. с обща площ 135 000 м2. 
Хотелът се състои от един 4-етажен корпус Main build-
ing и 44 едноетажни вили.

VOGUE HOTEL AVANTGARDE
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стая територия развлечения  
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плаж

плаж

Нашият коментар
Отлична	анимация,	като	на	територията	на	хотела	се	намира	популярната	

дискотека	X-диско,	храната	е	добра.	Весел	хотел	за	деца	и	възрастни.	През	2009	г.	
е	направена	реконструкция	на	корпуса	Anex.

собствен,	пясък/чакъл.	Бар	на	
плажа.	Чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.		
Плажни	хавлии:	с	депозит.	На	
басейна:	чадъри,	шезлонги,	матраци	
–	безплатно.

•	детски	бюфет
•	2	детски	басейна
•	2	детски	водни	пързалки
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12	г.)
•	детска	количка	(платено)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня
•	сауна
•	фитнес	зала
•	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол
•	мини-футбол
•	2	тенис	корта	(твърдо/бетонно	
покритие)

•	тенис	на	маса
•	дартс
•	анимационна	програма
•	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
•	безжичен	интернет	(лоби,	бар)
Платено
•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	билярд
•	безмоторни	водни	спортове
•	масаж
•	игрални	автомати
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	1	a	la	carte	ресторант	(японска	и	
китайска	кухня	–	с	резервация,	
платено)

•	7	бара	(барът	на	плажа	предлага	
само	безалкохолни	напитки)

•	3	открити	басейна
•	1	закрит	басейн	(с	подгряване)
•	3	водни	пързалки	
•	лекарски	кабинет
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	2	конферентни	зали		(70	-	300	чов.)

•	баня	с	вана	или	душ
•	сешоар
•	климатик	–	индивидуален	
(дистанционно	управление	–	
срещу	депозит)

•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(безплатно	ползване,	
при	настаняване	мини	барът	е	
зареден	с	вода,	следващо	
зареждане	–	платено)	

•	сейф	(в	стаята	-	безплатно)
•	под	-	теракот
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	2	пъти	
седмично

Хотел:
разположен на 75 км от летището на гр. Анталия, на 
20 км от гр. Кемер, близо до селището Текирова, на 
350 м от собствения си плаж.
Хотелът се състои от два 6-етажни корпуса (основна 
сграда и корпус Anex).
Основната сграда е построена през 1996 г., а корпус 
Anex през 2009 г., обща площ на хотела 33 000 м2. 
Хотелът е ремонтиран през 2009 г.: обновени са 
рецепцията и всички стаи в основния корпус (изцяло 
променен е интериорът, мебелите са като в стаите 
Anex)

KAPLAN PARADISE

Нашият коментар
Хотелът	е	стилизиран	във	формата	на	кораб.	Хубави	стаи,	обзаведени	в	

тематичен	морски	стил.	Провеждат	се	много	мероприятия	както	за	възрастни,	така	
и	за	деца.	Препоръчва	се	за	семеен	отдих.

собствен,	пясък/чакъл;	пирс.	
Чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.		
Плажни	хавлии:	с	депозит.	На	
басейна:	чадъри,	шезлонги,	матраци	
–	безплатно.

•	детски	бюфет
•	2	детски	басейна	
•	1	детска	водна	пързалка	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	-	безплатно	(4-7	г.)
•	детски-клуб	-	безплатно	(8-12	г.)
•	детска	количка	-	платено
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня
•	сауна,	парна	баня
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол,	баскетбол
•	мини-футбол	(без	осветление)
•	1	тенис	корт	(твърдо	покритие)
•	тенис	ракети	и	топки	под	наем	
(срещу	депозит)

•	тенис	на	маса
•	дартс,	стрелба	с	лък
•	боча,	мини	голф
•	безмоторни	водни	спортове
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
•	безжичен	интернет	(лоби)
Платено
•	джакузи
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	билярд,	масаж
•	игрални	автомати,	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове,	гмуркане

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	7	a	la	carte	ресторанти		
(традиционни	турски	ресторанти,	
посещението	на	всеки	един	от	тях	
по	време	на	престоя	е	безплатно,	с	
резервация)

•	5	бара
•	2	открити	басейна	(4	секции	на	
басейна	в	аквапарка)

•	един	закрит	басейн		(с	подгряване	
на	водата)

•	7	водни	пързалки	
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	1	футболно	игрище	
•	4	конферентни	зали		(31	-	724	чов.)

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	чехли
•	индивидуален	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(ежедневно	се	зарежда	с	
вода-	безплатно,	бира	и	
безалкохолни	напитки	–	при	
настаняване,	следващо	зареждане	
-	платено)

•	сейф	-	в	стаята	(безплатно)	
•	под	-	паркет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

•	room	service	(платен)

Хотел:
разположен на 62 км от летището на гр. Анталия, на 7 
км от гр. Кемер, в селището Кириш, на брега на 
морето. Територията на хотела се свързва с плажа и 
аквапарка чрез подлез под пътя.  
Построен през 2007 г. с обща площ 90 000 м2. 
Хотелът се състои от три 4-етажни корпуса 
разположени през пътя - от плажа и аквапарка.

DAIMA RESORT
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плаж

плаж

Нашият коментар
Икономичен	хотел	за	категорията	си.	Препоръчваме	го	за	младежи.

собствен,	пясък/чакъл,	кей.	Бар	на	
плажа	-	безплатно.	Чадъри,	
шезлонги,	матраци	-	безплатно.	
Плажни	хавлии:	безплатно.	На	
басейна:	чадъри,	шезлонги,	матраци	
-	безплатно.

•	детски	бюфет
•	бебешка	храна
•	1	детски	басейн	
•	1	детска	водна	пързалка	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12	г.)
•	мини	зоопарк
•	детска	количка	(безплатно)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня,	сауна
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол,	мини-футбол
•	2	тенис	корта	(синтетично	
покритие)	

•	тенис	ракети	под	наем
•	тенис	на	маса
•	дартс
•	билярд
•	мини	голф
•	анимационна	програма
•	музика	на	живо	
•	дискотека	(вход	и	напитки)
•	безжичен	интернет	(в	лоби	бара)
Платено
•	джакузи,	парна	баня
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	уроци	по	тенис
•	безмоторни	водни	спортове
•	масаж
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	3	a	la	carte	ресторанта		
(италиански,	турски	и	рибен	
ресторант	-	с	предварително	
записване,	вход	платен)

•	5	бара	
•	1	открит	басейн	
•	1	закрит	басейн	(с	подгряване	на	
водата)

•	3	водни	пързалки	
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	магазини
•	пералня
•	химическо	чистене
•	1	конферентна	зала	(макс.	800	
чов.)

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	чехли
•	централен	климатик
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	–	безплатно	(ежедневно	
зареждане	с	вода	и	безалкохолни	
напитки)

•	сейф	-	в	стаята
•	под	-	мокет	или	ламинат
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

•	room	service	(24	часа,	платено)

Хотел:
разположен на 45 км от летището на гр. Анталия, на 8 
км от гр. Кемер, в селището Гюйнук, на брега на 
морето.
Построен през 1996 г. с обща площ 45 000 м2, 
последно реновиран през 2008 г.
Хотелът се състои от един 10-етажен корпус с 186 
стаи.

ROYAL PALM RESORT

Нашият коментар
Хотел	на	добро	ниво	с	голяма	зелена	територия.	Стаите	са	светли	и	просторни.	

Предлагат	се	много	занимания	за	деца,	има	мини-зоопарк	и	клубове.	Подходящ	за	
почивка	с	деца.

собствен,	пясък/чакъл.	Бар	на	
плажа.	Чадъри,	шезлонги,	матраци	
–	безплатно.	Плажни	хавлии:	
безплатно.	На	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.

•	детски	бюфет
•	2	детски	басейна
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-7	г.)
•	детски-клуб	(безплатно,	8-12	г.)
•	мини	зоопарк
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня,	сауна
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол,	баскетбол
•	мини-футбол
•	4	тенис	корта	(2	с	твърдо/бетонно	
покритие,	2	със	синтетично	
покритие)

•	тенис	на	маса,	дартс
•	стрелба	с	лък,	мини	голф
•	безмоторни	водни	спортове
•	анимационна	програма
•	жива	музика,	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
•	безжичен	интернет	(лоби	и	в	
конферентните	зали)

•	стрелба	с	оръжие
Платено
•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	уроци	по	тенис
•	билярд,	масаж
•	боулинг	(2	коридора)
•	игрални	автомати,	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	4	a	la	carte	ресторант	(рибен,	
латиноамерикански,	италиaнски,	
турски;	посещението	на	всеки	от	
ресторантите	веднъж	по	време	на	
престоя	-	безплатно,	с	
предварително	записване)

•	7	бара	
•	2	открити	басейна	
•	1	закрит	басейн	(с	подгряване	на	
водата)

•	3	водни	пързалки	
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	1	футболно	игрище	с	осветление
•	10	конферентни	зали	(от	10	-1500	
чов.)

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	централен	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	–	безплатно	(при	
настаняване	е	зареден	с	вода,	
безалкохолни	напитки,	бира;	
следващо	зареждане	-	платено)

•	сейф	(в	стаята	-	безплатно)
•	под	-	мокет
•	балкон	/	тераса
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

Хотел:
разположен на 48 км от летището на гр. Анталия, на 7 
км от гр. Кемер и на 2 км от селището Гюйнук, на 
брега на морето.
Хотелът е построен през 1996 г. с обща площ 110 000 
м2. 
Състои се от два 5-етажни корпуса Main Building и три 
2-етажни вили. 

MAJESTY MIRAGE PARK RESORT
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Нашият коментар
Хубав	младежки	хотел.	Територията	е	малка.	Всички	стаи	имат	директен	или	

частичен	изглед	към	морето.	Оптимално	съотношение	цена	–	качество.

собствен,	пясък/чакъл.	Чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.	
Плажни	хавлии:	срещу	заплащане.	
На	басейна:	чадъри,	шезлонги,	
матраци	–	безплатно.

•	детски	басейн	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня
•	сауна
•	фитнес	зала
•	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	мини-футбол
•	тенис	на	маса
•	дартс
•	безмоторни	водни	спортове
•	анимационна	програма
•	дискотека	(вход)
•	безжичен	интернет	(лоби)
Платено
•	билярд
•	масаж
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант
•	5	бара
•	1	открит	басейн
•	лекарски	кабинет
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	1	конферентна	зала	(макс.	120	
чов.)

•	баня	с	душ
•	сешоар
•	индивидуален	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	–	безплатно	(ежедневно	
се	зарежда	с	вода)

•	сейф	(платено)
•	под	-	мокет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	3	пъти	
седмично

•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

Хотел:
разположен на 72 км от летището на гр. Анталия, на 
20 км от гр. Кемер, в селището Текирова, на брега на 
морето.
Построен през 2003 г. с обща площ 8000 м2. 
Последно ремонтиран през 2006 г. Състои се от един 
5-етажен корпус

AMBIENTE HOTEL

Нашият коментар
Прекрасен	клубен	хотел	с	голяма	и	красива	територия.	Добра	анимация,	

предлагат	се	широк	спектър	от	услуги	както	за	младежи,	така	и	за	деца.	Прекрасно	
съотношение	на	цена	и	качество.

собствен,	пясък	/	чакъл.	Два	
пирса,	оборудвани	с	шезлонги	и	
чадъри.	Бар	на	плажа	(след	18:00	
часа,	платено).	Чадъри,	шезлонги,	
матраци	–	безплатно.		
Плажни	хавлии:	безплатно.	На	
басейна:	чадъри,	шезлонги,	матраци	
–	безплатно.	

•	детски	бюфет
•	2	детски	басейна	
•	3	детски	водни	пързалки
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12	г.)
•	детска	количка	(платено)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня,	сауна
•	парна	баня
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол,	баскетбол
•	мини-футбол
•	2	тенис	корта	(твърдо/бетонно	
покритие)

•	тенис	ракети	под	наем
•	тенис	на	маса
•	дартс,	билярд
•	мини	голф
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	дискотека	(вход)
•	дискотека	(напитки)
•	безжичен	интернет	(лоби,	бар)
Платено
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	уроци	по	тенис
•	безмоторни	водни	спортове
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)
•	масаж
•	моторни	водни	спортове,	гмуркане

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	2	a	la	carte	ресторанта	
(ориенталски,	средиземноморски,	
посещението	само	на	един	от	
ресторантите	за	едноседмичен	
престой	–	безплатно,	с	резервация)	

•	7	бара	
•	2	открити	басейна
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	1	конферентна	зала	(макс.350	чов.)

•	баня	с	душ
•	сешоар
•	индивидуален	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	–	безплатно	(през	ден	се	
зарежда	с	вода,	бира	и	
безалкохолни	напитки)

•	сейф	-	в	стаята	(безплатно)
•	под	-	мокет
•	балкон	/	тераса
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

Хотел:
разположен на 70 км от летището на гр. Анталия, на 7 
км от гр. Кемер, в селището Чамюва, на брега на 
морето.
Построен през 1989 г., а през 2004 г. е бил достроен, 
с обща площ 89 000 м2, последно ремонтиран през 
2006 г.
Хотелът се състои от осемдесет и пет 2- и 3-етажни 
къщички - комплекс Select.

SIMENA SUN CLUB
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Нашият коментар
Вход	в	морето	–	едър	чакъл.	Разполага	с	платформа	и	пирс.	Стаите	не	са	

големи,	има	детска	пързалка.	В	хотела	се	провеждат	шоу-програми	и	анимация.

едър	чакъл,	платформа.	Чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.	
Плажни	хавлии:	безплатно.	На	
басейна:	чадъри,	шезлонги,	матраци	
–	безплатно.

•	1	детски	басейн
•	1	детска	водна	пързалка
•	детска	площадка	за	игра
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня
•	сауна
•	фитнес	зала
•	аеробика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол
•	тенис	на	маса
•	дартс
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	дискотека	(вход)
•	
Платено
•	билярд
•	дискотека	(напитки)
•	масаж
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове

•	основен	ресторант
•	1	a	la	carte	ресторант	(рибен,	
платен)

•	2	бара
•	1	открит	басейн
•	1	закрит	басейн	(с	подгряване	на	
водата)

•	лекарски	кабинет
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	1	конферентна	зала	(максимум	
150	души)

•	баня	с	вана	или	душ
•	сешоар
•	индивидуален	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	-	платено
•	сейф	(в	стаята	-	безплатно)
•	под	-	ламинат
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	всеки	
ден

Хотел:
разположен на 45 км от летището на гр. Анталия, на 
10 км от гр. Кемер, в селището Белдиби, на брега на 
морето.
Построен през 1998 г. с обща площ 6 400 м2, 
последно ремонтиран през 2008 г. 
Хотелът се състои от 4-етажен корпус (70 % от стаите 
са с изглед към морето) с общо 134 стаи.

CLUB PALM BEACH

Нашият коментар
Един	от	най-добрите	варианти	за	икономичен	отдих	в	този	регион.	Уютна	

територия,	близост	до	морето,	пързалки	за	деца	и	възрастни	на	територията.	
Хубава	анимация.

собствен,	пясък/чакъл.	Бар	на	
плажа.	Чадъри,	шезлонги,	матраци	
–	безплатно.	Плажни	хавлии:	срещу	
депозит.	На	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.

•	детски	бюфет
•	бебешка	храна
•	2	детски	басейна
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-11	г.)

Безплатно
•	джакузи
•	фитнес	зала
•	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	тенис	на	маса
•	дартс
•	анимационна	програма
•	жива	музика
•	безжичен	интернет	(лоби)
Платено
•	турска	баня
•	сауна
•	билярд
•	безмоторни	водни	спортове
•	масаж
•	моторни	водни	спортове

•	основен	ресторант
•	1	a	la	carte	ресторант	
(интернационален,	платен)

•	3	бара
•	3	открити	басейна
•	1	закрит	басейн
•	3	водни	пързалки	
•	лекарски	кабинет
•	търговски	кът
•	пералня

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	индивидуален	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	-	платено
•	сейф	(в	стаята	-	платен)
•	под	–	мокет	/	теракот
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	2	пъти	
седмично

Хотел:
разположен на 40 км от летището на гр. Анталия, на 
15 км от гр. Кемер, в местността Белдиби, през подлез 
се стига до плажа.
Построен през 1991 г. с обща площ 14 000 м2, 
последно ремонтиран през 2008 г.  
Хотелът се състои от един 1-етажен корпус, два 
4-етажни корпуса и един 5-етажен корпус: 265 стаи. 

CLUB HOTEL BELPINAR
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Нашият коментар
Икономичен	хотел,	разположен	през	пътя	от	хотел	Grand	Gul	Beach	Hotel.	

Отдалечен	от	градската	суета,	но	в	същото	време	е	до	центъра	на	града,	на	
пешеходно	растояние	от	заведенията	и	дискотеките.	Дискотеката,	тенисът	на	маса	
и	плажът	се	намират	на	територията	на	хотел	Grand	Gul	Beach	Hotel.

Собствен,	пясък/чакъл;	кей	(с	
чадъри	и	шезлонги).	Бар	на	плажа.	
Чадъри,	шезлонги,	матраци–	
безплатно.	Плажни	хавлии:	няма.	На	
басейна:	чадъри,	шезлонги,	матраци	
–	безплатно.

•	2	детски	басейна	
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня
•	сауна
•	фитнес	зала
•	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	1	тенис	корт	(твърдо/бетонно	
покритие)

•	тенис	на	маса
•	дартс
•	анимационна	програма
•	музика	на	живо
•	дискотека	(безплатен	вход,	в	
Grand	Gul	Beach)

Платено
•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	корта
•	уроци	по	тенис
•	билярд
•	безмоторни	водни	спортове
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)
•	дискотека	(напитки)
•	масаж
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	3	бара
•	3	открити	басейна
•	лекарски	кабинет
•	фризьорски	салон
•	магазини
•	пералня
•	2	конферентни	зали	(макс.	150	
чов.)

•	баня	с	вана	или	душ
•	сешоар
•	индивидуален	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(платено)
•	сейф	в	стаята	(платено)
•	под	–	мокет	или	теракот
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	2	пъти	
седмично

•	кабелен	интернет	(платено)

Хотел:
разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, на 
1,5 км от центъра на гр. Кемер, на 180 м. с подземен 
преход от собствения си плаж (Grand Gul Beach Hotel). 
Построен през 2001 г. с обща площ 8000 м2.
Хотелът се състои от два 4-етажни корпуса.

GUL RESORT

Нашият коментар
Икономичен	и	удачно	разположен	хотел	в	самото	начало	на	Кемер.	Отдалечен	

от	градската	суета,	но	в	същото	време	е	до	центъра	на	града,	може	да	се	стигне	
пеша	до	развлекателните	заведения	и	дискотеките.

Собствен,	пясък/чакъл;	кей	(с	
чадъри	и	шезлонги).	Чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.	Бар	
на	плажа-	използва	се	pool	bar.		
Плажни	хавлии:	безплатно.	На	
басейна:	чадъри,	шезлонги,	матраци	
–	безплатно.

•	детски	бюфет
•	детски	басейн	-	1
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12	г.)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня
•	сауна
•	фитнес	зала
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	1	тенис	корт	(твърдо/бетонно	
покритие,	в	хотел	Gul	Resort)	

•	тенис	на	маса
•	дартс
•	анимационна	програма
•	дискотека	(вход)
•	безжичен	интернет	(в	лоби)
Платено
•	тенис	ракети	под	наем
•	билярд
•	дискотека	(напитки)
•	масаж
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	спортове

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	вегетарианско	меню
•	1	a	la	carte	ресторант	(две	кухни	-	
рибна	и	турска,	с	предварително	
записване,	по	време	на	престоя	
еднократно	посещението	е	
безплатно)	

•	4	бара	
•	1	открит	басейн
•	1	закрит	басейн	(с	подгряване	на	
водата)	

•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	магазини
•	пералня
•	1	конферентна	зала	(макс.	350	чов.)

•	баня	с	вана
•	сешоар
•	индивидуален	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(платено)
•	сейф	в	стаята	(платено)
•	под	-	мокет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	2	пъти	
седмично

•	кабелен	интернет	(платено)

Хотел:
разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, на 
1,5 км от центъра на гр. Кемер, на брега на морето.
Построен е през 2004 г., с обща площ 6000 м2.
Хотелът се състои от един 5-етажен корпус (80% от 
стаите са със странична гледка към морето).

GRAND GUL BEACH HOTEL
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Нашият коментар
Един	от	основните	плюсове	на	този	хотел	е	добре	обмисленото	планиране	на	

територията	и	разположението	на	баровете	и	басейните.	Голяма	територия,	има	
много	уютни	ъгълчета,	започвайки	от	хамаците	на	тревните	площи	и	завършвайки	
с	диваните	в	баровете,	ресторантите	и	т.н.	Хубава	анимация	и	вечерни	програми.	
Просторни	стаи.	Хотелът	е	подходящ	за	семейна	почивка	с	деца.

Бившият	Lares	Park	Hotel.

cобствен,	пясъчен,	кей.	Бар	на	
плажа	-	безплатно.	Чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.	
Плажни	кърпи:	безплатно.	При	
басейна	-	чадъри,	шезлонги,	матраци	
–	безплатно.

•	детски	бюфет
•	1	детски	басейн	
•	3	детски	водни	пързалки
•	детска	площадка	за	игра
•	мини-клуб	(безплатно,	4-12	г.)
•	детски-клуб	(безплатно,	12-16	г.)
•	детска	количка	(платено)
•	детегледачка	(платено)

Безплатно
•	турска	баня,	сауна
•	джакузи,	парна	баня
•	фитнес	зала,	аеробика
•	водна	гимнастика
•	плажен	волейбол
•	баскетбол
•	5	тенис	корта	(твърдо/бетонно	
покритие)	

•	тенис	на	маса,	дартс
•	безмоторни	водни	спортове
•	уиндсърфинг	(с	лиценз)
•	анимационна	програма
•	музика	на	живо
•	дискотека	(вход	и	напитки)
•	безжичен	интернет	(в	лоби	бара)
•	стрелба	с	пушка
Платено
•	тенис	ракети	под	наем
•	осветление	на	тенис	кортовете
•	уроци	по	тенис
•	масаж
•	боулинг
•	игрални	автомати
•	интернет	кафе
•	моторни	водни	видове	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант
•	диетично	меню
•	5	a	la	carte	ресторанта	(с	
предварително	записване,	
еднократно	посещение	на	всеки	
един	от	ресторантите	по	време	на	
престоя	-	безплатно)	

•	8	бара	
•	2	открити	басейна
•	1	закрит	басейн	(с	подгряване	на	
водата	през	зимния	период,	
полуолимпийски)	

•	джакузи	(в	открития	басейн)	
•	3	водни	пързалки	
•	кинотеатър
•	лекарски	кабинет
•	SPA-център
•	фризьорски	салон
•	търговски	кът
•	пералня
•	химическо	чистене
•	3	футболни	игрища	(едно	от	тях	е	
с	осветление)

•	3	конферентни	зали		(50	-	1350	
чов.)

•	баня	с	вана	или	душ	(в	стаите	за	
инвалиди)	

•	сешоар
•	халати
•	чехли
•	централен	климатик
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	(ежедневно	се	зарежда	с	
вода,	бира	и	безалкохолни	
напитки,	безплатно)

•	сейф	в	стаята	(безплатно)
•	под	-	мокет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	всеки	
ден

•	room	service	(07:00	–	02:00,	
платено)

•	кабелен	интернет	(безплатно)

Хотел:
разположен на 8 км от летище Анталия, на 10 км от 
центъра на града, на брега на морето.
Построен е през 2002 год., обща площ 112 000 м2 , 
последно реновиран през 2008 год.
Хотелът се състои от един 8-етажен и един 5-етажен 
корпус (70% от стаите са с частичен или директен 
изглед към морето).

RIXOS LARES HOTEL 

Нашият коментар
Хотелът	се	намира	в	центъра	на	Кемер,	в	сърцето	на	градските	развлечения	–	

дискотеки,	барове	и	ресторанти.	Препоръчваме	за	младежка	почивка.

собствен,	в	рамките	на	
обществения,	пясък	/	чакъл.	
Чадъри,	шезлонги,	матраци	–	
безплатно.	Плажни	хавлии:	срещу	
депозит.	На	басейна:	чадъри,	
шезлонги,	матраци	–	безплатно.

•	1	детски	басейн	
•	детска	площадка	за	игра

Безплатно
•	турска	баня
•	сауна
•	фитнес	зала
•	тенис	на	маса
•	дартс
•	безжичен	интернет	(на	лоби)
•	
Платено
•	безмоторни	водни	спортове
•	масаж
•	моторни	водни	спортове
•	гмуркане

•	основен	ресторант
•	барове	-	2
•	1	открит	басейни
•	1	закрит	басейн
•	лекарски	кабинет
•	търговски	кът
•	пералня

•	баня	с	душ	(standard	room)
•	баня	с	вана	(family	room)
•	сешоар
•	индивидуален	климатик	
•	телевизор
•	телефон
•	мини	бар	-	безплатно
•	вода	–	всеки	ден
•	сейф	(в	стаята	-	платен)
•	под	-	мокет
•	балкон
•	почистване	на	стаите	-	всеки	ден
•	смяна	на	спалното	бельо	-	3	пъти	
седмично

Хотел:
разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, на 
600 м от центъра на гр. Кемер, на 350 м през пътя от 
собствения си плаж.
Построен е през 2003 г. с обща площ 5888 м2, 
последно реновиран през 2006 г.
Хотелът се състои от един 4-етажен корпус.

KEMER DREAM HOTEL


