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cestovanie

Ponúka dovolenkárom všetko, po čom duša 
piští:vynikajúce služby, výbornú kuchyňu, 
historické pamiatky, široké možnosti športového 
uplatnenia,pre deti aquaparky, zábavné atrakcie, 
rušný nočný život. No a v neposlednom rade 
stabilné počasie, teplé more a kilometre 
upravených pláží...

   BELEK
Najprominentnejšie centrum tureckého 
turistického priemyslu je aj domovom 
vvyše päťdesiatich 5-hviezdičkových 
hotelov a mnohých ďalších ubytovacích 
a zábavných zariadení. Služby sú tu 

na veľmi vysokej úrovni. Stredisko sa 
neustále vyvíja ako najväčšie golfové 
centrum v Turecku. Golfové ihriská pro-
jektujú architekti tak, aby po všetkých 
stránkach vyhovovali európskym 
golfovým hráčom. Najväčšou atrakciou 
Beleku je vodopád Kurşunlu so skrytou 
jaskyňou. 
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   ALANYA
Je najznámejším letoviskom a zá-
roveň centrom Tureckej riviéry. 
Jej dominantou je pevnosť, ktorá 
leží vysoko nad morom. Ak sa sem 

   SIDE
V meste príjemne splýva moderný 
a antický svet. V historických častiach, 
medzi rôznymi pamätihodnosťami, sa 
nachádza spleť ulíc s obchodmi, reš-
tauráciami a kaviarňami. Side je jedno 
z najobľúbenejších letovísk tureckého 
Stredozemia, čo dokazuje hlavne veľký 
počet rekreantov uprostred sezóny. 
Tunajšie pláže patria medzi najlepšie 
piesočnaté pláže na Tureckej riviére.

Pošlite 

SMS a vyhrajte 

zájazd práve sem!

Viac na str. 4

vyberiete, odmenou bude úžasný 
výhľad na šíre Stredozemné more, 
ktoré nádherne kontrastuje s plá-
žou. Uvidíte aj pohorie Taurus, 
týčiace sa do výšky okolo 2 200 
metrov nad morom hneď za hotel-
mi, morské jaskyne nachádzajúce 
sa priamo pod hradom no a, sa-
mozrejme, samotné mesto Alanya 
s päťdesiatimi kilometrami pláží. 
V typickom prázdninovom centre 
sa nachádza mnoho moderných 
hotelov, reštaurácií, kaviarní, 
čajovní, diskoték či  barov. Vy 
zamierte do prístavu, kde nájdete 
najlepšie a najpopulárnejšie ka-
viarničky v meste.

Alanya INCEKUM BEACH RESORT ***** all inclusive
2 deti do 15 rokov zdarma, cena od 529 €

Side – ASTERIA SORGUN ***** all inclusive
2 deti do 13 rokov zdarma, cena od 599 €

Manavgat – SEA WORLD ***** de luxe all inclusive
2 deti do 14 rokov zdarma, cena od 549 €

BELEK – LIMAK ARKADIA ***** ultra all inclusive
Dieťa do 15 rokov zdarma, cena od 752 €
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