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TOITLUSTAMINEKUURORTCrystal Hotels De Luxe Resort 5* Ultra kõik hinnasKemer

TOITLUSTAMINEKUURORTKilikya Palace Hotel 5* Ultra kõik hinnasKemer (Goynuk)

TOITLUSTAMINEKUURORTLong Beach Resort Hotel 5* Ultra kõik hinnasAlanya (Avsallar)

TOITLUSTAMINEKUURORTOrange County De Luxe Hotel 5* Ultra kõik hinnasKemer

TOITLUSTAMINEKUURORTRixos Tekirova 5* Ultra kõik hinnasKemer (Tekirova)

Türgi
2008. aastal avatud imeline hotell paikneb Kemeri kesklinnas 
– otse kuulsate diskoteekide ning paljude väikeste kaupluste 
kõrval. Hotelli toad on vaatega merele, teised aga vaatega 
mägedele. Otse üle tänava, 100 meetri kaugusel hotellist asub 
väike liivarand. 
Hotell paistab silma omapärase arhitektuuri ja siit avanevate 
kaunite maastikuvaadete poolest. Hotellis on mitu basseini, 
sealhulgas liumägedega bassein ja lastebassein, ka on siin laste 
mänguväljak – see on tõeline perepuhkuse paradiis!

Rannahotell asub Goynuki külas, 9 km kaugusel Kemerist. Väi-
kese kaunilt haljastatud territooriumiga hotell koosneb kuuekor-
ruselisest hoonest ja liumägedega basseinist. Privaatrannale on 
omistatud sinilipp. Hotellis on ka miniklubi, lastebassein, veepark 
ja mänguväljak. Hotellis töötab väli- ja siserestoran, kolm à la 
carte restorani ning kolm baari.
Suurepärane toitlustamine ja avarad toad teevad hotellist esma-
klassilise perepuhkuse paiga lastega peredele, kellele korralda-
takse iga päev erinevaid meelelahutusüritusi. 

Hotell asub otse mere ääres, 20 km kaugusel Kemerist ja 2 
km kaugusel Tekirovast. Hotellil on liiva ja kiviklibuga kaetud 
privaatrand ja baar ning suur haljastatud territoorium. Külalistele 
pakutakse iga päev mitmekesist meelelahutusprogrammi, toimu-
vad erinevad spordiüritused. 
Lastele on miniklubi ja liumägedega bassein. Hotell on kuulus 
oma rohkearvuliste restoranide poolest: siin on põhirestoran, 
neli à la carte restorani (Prantsuse, Itaalia, Türgi restoranid ja 
barbeque-restoran) ning kuus baari. Soovitame lastega peredele.

See Vahemere pärl asub 20 km kaugusel Alanyast ja 5 km 
kaugusel Avsallari külast. Rand on hotellist 50 meetri kaugusel ja 
sinna viib maa-alune tunnel. Hotell on hea infrastruktuuri, hubas-
te tubade, põneva meelelahutuse ja rikkaliku köögiga. 
Hotell koosneb seitsmekorruselisest peahoonest ja kaheteist-
kümnest kahekorruselisest villast. Hotellile kuuluval rannaribal 
ja veepargis on teie käsutuses rikkalik valik veespordivõimalusi. 
Spaakeskus pakub lõõgastavaid protseduure massaaži ja Türgi 
saunaga. Sobib noortele ja lastega peredele.

Nautige Amsterdami õhkkonda keset Vahemere looduse ilu! 
Hotell annab oma külastajate käsutusse 512 mugavat väikestes 
majakestes paiknevat tuba. Erksavärvilised tuuleveskid tekitavad 
tunde, nagu viibiksite 16. sajandi Hollandis. Nautige suplust 
suures 5000 ruutmeetrises basseinis Kemeri linnaosas!
Et muuta teie puhkus veelgi unustamatumaks, pakub hotell teile 
ka suurpärast randa koos sadamasillaga, rikkalikku kööki ja 
kõikvõimalikke meelelahutusi. Hotell sobib hästi romantiliseks 
puhkuseks.

AL. 557 €
8715 EEK

AL. 510 €
7979 EEK

AL. 465 €
7275 EEK

AL. 460 €
7197 EEK

AL. 565 €
8840 EEK
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TOITLUSTAMINEKUURORTCamyuva Beach Hotel 4* Kõik hinnasKemer (Çamyuva)

TOITLUSTAMINEKUURORTGolden Lotus Hotel 4* Kõik hinnasKemer

TOITLUSTAMINEKUURORTKleopatra Beach Hotel 4* Kõik hinnasAlanya

TOITLUSTAMINEKUURORTRemi Hotel 4* Kõik hinnasAlanya

TOITLUSTAMINEKUURORTKleopatra Ada Hotel 3*+ Ultra kõik hinnasAlanya

See väikese territooriumiga hotell asub 6 km kaugusel Kemerist 
vaikses Camyuva külakeses ja kujutab endast viiekorruselist 
hoonet. Hotelli territooriumil on bassein, tantsuplats ja mängu-
automaatide nurk.
Hotellist viieminutilise jalutuskäigu kaugusel on kiviklibuga 
kaetud rand. Hotelli põhirestoran pakub rikkalikku ja mitmekesist 
toitu, õhtuti toimuvad mitte väga lärmakad meelelahutusüritused, 
korraldatakse diskosid. Hotell sobib rahulikuks ja lõõgastavaks 
puhkuseks.

Rannahotell asub 250 meetri kaugusel kuurordi kõige populaar-
semast diskoteegist. Hotellis on spaakeskus, mis pakub lõõgas-
tavaid protseduure. Lisaks on mullivann, massaaž ja jõusaal. 
Restoranis ootab külastajaid rikkalik valik rahvusvahelise ja rah-
vusköögi roogi.  Hotelli territooriumil on välibassein ja lastebas-
sein. Rannas võite harrastada veespordialasid.
Hotelli lähedal asub hulgaliselt meelelahutusasutusi, mis muudab 
hotelli noorte seas armastatud puhkekohaks.

Hotell asub Alanya kesklinnas, 50 meetri kaugusel Kleopatra 
avalikust liivarannast. Hotell koosneb kahest viiekorruselisest 
korpusest. 
Teie käsutuses on restoran, à la carte restoran, kaks baari, 
välibassein, lastebassein ja mänguväljak lastele. 
Võite mängida piljardit, lauatennist, võrkpalli, käia Türgi või 
Soome saunas, külastada massaažikabinetti, jõusaali, ilusalongi, 
tegeleda veespordialadega või osaleda meelelahutusüritustes. 
Hotelli võib iseloomustada kui rahuliku puhkuse alternatiivi.

Hotell asub Alanyas, kus asuvad meelelahutusasutused ja 
pulbitseb lõbus ööelu. Suurepärane koht sisseostude tegemiseks 
ja hubastes kohvikutes istumiseks. 
Hotellis on pearestoran, kaks baari ja kohvik. Territooriumil on 
lastebassein, mänguväljak ja töötab lasteklubi. Te saate mängida 
piljardit ja külastada jõusaali. Mõnel õhtul mängib hotellis elav 
muusika ja toimuvad meelelahutuslikud programmid. Hotellist üle 
tee paikneb tuntud avalik rand Kleopatra Beach veespordialade-
ga. Hotell sobib suurepäraselt puhkuseks noortele.

Alanyas asuv hotell on täielikult renoveeritud ja tuntud avalik 
Kleopatra rand asub sellest vaid 150 meetri kaugusel. Rannas 
saab mängida tennist, korv- ja võrkpalli ning tegeleda mitmete 
veespordialadega. Pearestoran pakub laias valikus Türgi ja 
rahvusvahelise köögi roogi, baaris kostitatakse teid erinevate 
veinide, kokteilide ja karastusjookidega. 
Siinne meeldiv õhkkond ja rohkearvulised meelelahutused taga-
vad meeldiva puhkuse igaühele. See hotell on võitnud puhkajate 
südame oma mugavuse ja meeldiva teeninduse poolest. 

Türgi

AL. 382 €
5977 EEK

AL. 435 €
6806 EEK

AL. 390 €
6102 EEK

AL. 400 €
6415 EEK

AL. 357 €
5585 EEK



AKKA Hotels Alinda 

Alva Donna Exclusive Hotel
Eksklusiivne hotell asub mere ääres, 11 km kaugusel Seriki külast ja 5 
km kaugusel Beleki külast. Hotelli restaureerimise käigus 2010. aastal 
uuendati täielikult kõigi tubade sisustus. 
Hotell koosneb seitsmest neljakorruselistest korpustest ning paistab 
silma omapärase arhitektuuri ja siit avanevate suurepäraste maastiku-
vaadete poolest. 

Puhkuse ajal ootab Teid:
 põhirestoran ja 5 à la carte restorani (Hiina, Itaalia, Mehhiko 
 ja Türgi restoranid ning kalarestoran) ning kaheksa baari;
 kolm välibasseini ja üks sisebassein, samuti veepark; 
 ilus liivarand, mis teeb selle hotelli nii täiskasvanute kui laste 
meelispuhkepaigaks.

AKKA Hotels Antedon

KUURORT: Kemer (Kiris)    
TOITLUSTAMINE: Ultra kõik hinnas

KUURORT: Kemer (Beldibi)
TOITLUSTAMINE: Ultra kõik hinnas

AL. 541 €
8464 EEK

AL. 421 €
6587 EEK

AL. 446 €
6978 EEK

KUURORT: Belek
TOITLUSTAMINE: Ultra kõik hinnas




