
LUKSUSLOMIA KAIKILLE

KESÄ 

2016
TURKKI 

NAZAR.FI · 0306 - 227 575

Nazar 10 vuotta!

Uutuus: Tunnelmallinen Beldibi

6 uutta perhehotellia

100%
All Inclusive



Pohjolan pohjoismaisin matkanjärjestäjä

 REYKJAVIK

 AKUREYRI

Nazarin kanssa voit matkustaa 
seuraaviin kohteisiin 

✈ ANTALYA/TURKKI
 Kaikilta lentokentiltä

✈ KUSADASI/TURKKI
 Helsingistä

OSLO 

 ÅLESUND

BERGEN 

TRONDHEIM 

SANDEFJORD 

 TROMSÖ

BODÖ 

 STAVANGER

KÖÖPENHAMINA   

 TUKHOLMA

 VÄXJÖ

 KARLSTAD

 KIRUNA

 LUULAJA

 UMEÅ

 HALMSTAD

 ÖSTERSUND

 BILLUND

  AALBORG

 RÖNNE

 HELSINKI

 ROVANIEMI

 KOKKOLA

TAMPERE 

 OULU

 KUOPIO VAASA

MALMÖ

 JÖNKÖPING UUTUUS! 

Meidan toimistomme

 GÖTEBORG

  Nazar Collection
  Varma valinta lapsiperheille. 

Suomenkieliset lastenaktiviteetit 

kuuluvat hintaan!

  
 10 Pegasos World
 12 Aqua Fantasy
 14 Pegasos Resort
 16 Pegasos Royal
 18 Nazar Collection - konsepti

   Holiday Collection
  Jotain kaikkien makuun - laaja 

tarjonta rantakohteita ja 

kaupunkihotelleja.

  
 26  Royal Taj Mahal UUTUUS!
 28 Club Mega Saray UUTUUS!
 30 Crystal Flora Beach UUTUUS!
 32 Sultan Sipahi
 34 Avena Resort
 35 Side Star Elegance (Asteria Side)
 36 Eftalia Beach Club 
 37 Eftalia Aqua och Village
 38 Sueno Side
 40 Aska Lara
 42 Ramada Plaza
 44 Mukarnas Resort
 46 Sealight Resort

  Premium Collection
  -KÄÄNNÄ ESITE!-

  Joitain Välimeren kauneimpia  

ja ylellisimpiä hotelleja.

  
 4 Nirvana Lagoon Villas UUTUUS!
 6 Trendy Lara UUTUUS!
 8 Delphin Botanik Lara UUTUUS!
 10 Sueno Deluxe Belek
 12 Regnum Carya Resort 
 14 Delphin Imperial
 16 Delphin Diva
 18 Susesi Luxury Resort
 20 Royal Palace
 21 Royal Alhambra

 facebook.com/NazarSuomi  
 @NazarNordic

 

Nazar Collection:

Lyömättömiä 
perhesuosikkeja

18

14

Captain  
Nemon  
merirosvokerho 
sisältyy Nazar 
Collectioniin

24

Uusi lomakohde 2016! 

Beldibi
Turkki

06

Maittavaa ruokaa 
- helppoa ja hyvää!

All Inclusive

08

Upea wipeout-
rata Pegasos Royalissa 
ja Resortissa
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NÄIN NAZAR ON 
VAIKUTTANUT SUOMEN 
MATKAILUMARKKINOIHIN: 
 
■ Olimme ensimmäinen   
 All Inclusive-lomien järjestäjä  
 Välimerellä

■ Tarjontamme on Suomen 
ensimmäinen, missä kaikki 
hotellit ovat All Inclusivella  
(jopa suurin osa määrittele-
mättömistä hotelleista)

■ Lennämme lähes Suomen  
kaikilta lentokentiltä

Kysy oppaalta!

Yksi parhaimmis-
ta muistoistani 
tältä sesongilta on 
ehdottomasti eräs 
aurinkoinen päivä 
kaikkien ihanien 
lasten kanssa las-
tenkerhossa. Me 
mentiin nurmikol-

le pelaamaan korttia ja tarkoituksena 
oli syödä yhdessä kakkua. Olin täysin 
keskittynyt pelaamiseen, kun yhtäkkiä 
yksi lapsista työnsi koko täytekakun 
naamaani!

Tästä seurasi iso kakkutappelu ja kaik-
ki oli katketa nauruun. Me jatkoimme 
kunnes kakkua ei enää ollut jäljellä. 
Sinä päivänä nauroin koko matkan 
kotiin asti!

Elvira Alteryd,  
Aqua Fantasy

Mikä on paras muistosi 
kaudelta 2015?

- täällä lapsiperheet viihtyvät 
kuin kalat vedessä!

Nazar Collection-hotellit ovat 
Nazarin vetonaula, jossa me 
itse järjestämme suomenkielisiä, 
lisämaksuttomia aktiviteetteja 
lapsille. 

- sopii täydellisesti  
vaativalle herkuttelijalle

Täällä on tarjolla kaikenlaista 
ylellisyyttä ja maailmanluokan 
puitteet - niin aikuisille kuin 
lapsille.

- Laaja valikoima eri tasoisia
hotelleja. Hintatietoisille! 

Valitse yksinkertaisimpien 
kaupunkihotellien ja 
rantakohteidemme väliltä,  
joista osa on lähes Premium 
Collection-tasoa.

Mikä Collection sopii sinulle?

Älä jää odottamaan bussia hotellille, vaan matkusta 
suoraan oman kuljettajan kanssa minibussilla hotellille 
ja takaisin. Tämä koskee kaikkia hotellejamme.

Normaali lentokenttäkuljetus hotellillesi maksaa 19 €/aikuinen. 

Hintaesimerkki yksityiskuljetuksella:
Pegasos Worldiin kahdelle matkustajalle
+17 €/aikuinen menopaluu

Pegasos Worldiin neljälle matkustajalle
+7 €/aikuinen menopaluu

YKSITYISKULJETUS 
PERHEELLESI

YKSITYIS-
KULJETUS

+4€ALK Kun Captain Nemo 
kulkee hotellilla, 
joko merirosvo-
kerhossa tai yllät-
tääkseen lapset 
huoneessa, tapaa 
hän aina iloisia 
vieraita.  
 

Kaikki huomaavat hänet ja haluavat 
sanoa hei, heittää ylävitoset, halata tai 
ottaa kuvan yhdessä hänen kanssaan.  
 
Hän hymyilee aina, ja on valmis haus-
kanpitoon lasten kanssa. Lähes kaikki 
lapset, jotka tapaavat Captain Nemon, 
rakastavat häntä ja kysyvät uudestaan 
ja uudestaan milloin he voivat taas ta-
vata. Nemo osaa lähes kaiken. Hän osaa 
hyppiä sängyssä, tanssia, taikoa pois 
karkkisi tai kutittaa sinua. Hän on niin 
hauska! Maskotti, josta kaikki pitävät! 
 
Søren Lund Knudsen,  
Pegasos World

Captain Nemo on uusi 
perheenjäsenemme. Minkä-
laisen vastaanoton hän on 
saanut pienten vieraidemme 
keskuudessa?

Ammattilaisten vinkkejä hotellivalintaasi

Facebookissa voit kysyä todellisilta osaajilta: muilta 
vierailtamme ja Nazarin työntekijöiltä, jotka ovat 
testanneet kaikki hotellimme. 
facebook.com/NazarSuomi

Hae inspiraatiota

Katso ihastuttavia Instagram-kuvia!
@NazarNordic  #NazarNordic

NAZAR TÄYTTÄÄ NYT 10 VUOTTA SUOMESSA JA OLET OLLUT MUKANA ALUSTA 
ASTI. MILLÄ TAVALLA NAZAR ON MUUTTUNUT NÄIDEN VUOSIEN AIKANA?

Kun aloitimme, olin ainoa 
suomenkielinen opas Anta-
lyassa, ja nyt meitä on viisi. 
Meillä oli Suomesta vain 
pari lentoa viikossa, kun 
nyt niitä on välillä yli 10.  
Yhä useampi tietää 
Nazarin, eikä minun 

tarvitse enää selventää kenellä olen töissä. 
Nazarin konseptista on tullut parempi ja 
parempi. Hyvänä esimerkkinä on Captain 
Nemon merirosvokerho! 

Nina Hahto, Supervisor Antalya

Nazar on kehittynyt ja 
kasvanut paljon 10 vuoden 
aikana. Ennen kysyttiin 
”missä Nazar-maailma 
sijaitsee?”. Nyt tapaan 
vieraita, jotka ovat matkus-
taneet Nazarilla 10 kertaa 
tai jotka sanovat kuulleensa 

meistä paljon hyvää. Nykyään meillä on lähes eniten 
suomalaisia vieraita, joka lämmittää suomalaista 
sydäntäni! Olemme ylpeitä palvelustamme mm. 
ilmaisen suomenkielisen lastenkerhon merkeissä.

Tiia Dilek, Nordic Customer & Service Manager

Lennämme nykyään useilta 
lentokentiltä ympäri Suomea! 
Palvelumme lähtökohta, 
korkea asiakastyytyväisyys, 
on edelleen toiminnassamme 
ensisijalla, ja hyödynnämme 
esimerkiksi saatua asiakas-
palautetta yhä enemmän. 

Olemme onnistuneet kohdepalveluidemme 
kehittämisessä ja eläneet ajan hermoilla, joka 
näkyy myös hyvässä asiakaspalautteessa sekä 
asiakasmäärämme tasaisessa kasvussa.

Johanna Kamiloglu, Turkey Area Manager

Aika on mennyt todella nopeasti, ja 2016 
täytämme Suomessa jo 10 vuotta. Aloitimme matkat 
Skandinaviasta 2004 ja Islannista 2014. Olemme 
aito pohjoismaalainen matkanjärjestäjä, ja teemme 

kaikkemme toteuttaakseemme perheiden lomaunelmat.

10 VUOTTA NAZARILLA 

- KIITOS, ETTÄ  
VALITSET MEIDÄT!

ME JUHLIMME:

Pegasos World Royal Alhambra Side Star Elegance

VUOTTA

Nazarin suomalaisia oppaita.
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600 KUVAA - YKSI VOITTAJA!
Kiitos kaikille osallistujille valokuvakilpailuumme 2015, ja onnea voittajalle,  

Dennis Mogvallille!

Lue voittajahaastattelu ja kuinka kilpailla osoitteesta nazar.fi/foto.
Odotamme innolla, että saamme teiltä entistä enemmän hienoja kuvia - voittajalle lahjoitetaan  

1000€ matkalahjakortti!

Kuinka All Inclusive on 
muuttanut elämäsi (ja 
kroppasi)?

Sinut valittiin kuukauden 
”Dream Provideriksi” 
heinäkuussa 2015. Mitä teit 
saadaksesi tämän tittelin?

Vähintään kolme 
kertaa päivässä 
juon limua, syön 
jäätelöä tai jotain 
muuta hyvää, 
joita hotelleis-
samme tarjotaan, 
ja tämän lisäksi 
nautin 2-3 pääate-

riaa päivässä. On aivan ihanaa syödä 
yhtenä päivänä sushia, ja seuraavana 
tacoja.  
 
Näen, miten myös vieraamme rakas-
tavat tätä ja asenteeni All Inclusiveen 
on muuttunut täysin. On myös TOSI 
hyvä, että hotellin kuntosali kuuluu All 
Inclusiveen...

Joel Geneback,  
Pegasos Planet

Kello oli noin neljä 
aamulla, kun bussi 
uusia vieraitamme 
saapui Pegasos 
Worldiin. Silloin 
yksi vieraistamme 
huomasi, ettei 
hänen matka-

laukkunsa ollut missään. Koska 
hän oli varma, että matkalaukku oli 
tullut lentokentältä mukaan bussiin, 
otin selvää, mihin hotelleihin bussi oli 
pysähtynyt. 
 
Soitin näihin hotelleihin, jotta laukku 
löytyisi. Kyseinen hotelli, mistä laukku 
löytyi, ei ehtinyt juuri silloin toimitta-
maan sitä meille, joten ajoin sinne itse. 
Tämän takia vieraiden ei tarvinnut 
odottaa seuraavaan päivään, vaan 
saivat kaikki tavarat paikalleen saman-
tien. Oli mukavaa tehdä vieraat iloisiksi 
etenkin kuin he eivät odottaneet sitä! 
 
Anna Runmark,  
Pegasos World

TÄMÄ 
MATKAESITE 
SISÄLTÄÄ

27
HOTELLIA
NÄISTÄ OVAT:

 27 All Inclusivella

 24 rannan vieressä

 24 vesiliukumäillä

 27 perhesviiteillä vähintään 
neljälle hengelle

 27 edullisilla lapsihinnoilla

 27 suomenkielisellä 
opaspalvelulla

 27 tilattavissa vain  
Nazarin kautta

Tervetuloa Beldibiin - luonnonkauniiseen lomakohteeseen Antalyan ulkopuolelle, vain tunnin matkan päähän lentokentältä.

Uutuus
    2016

Nirvana 
Lagoon Villas 
Premium-hotelli upeilla 
bungaloweilla!
Aikuinen alk 890€
Lapsi alk 480€
nazar.fi/nirvana
Kts s. 4 Premium Collection

Crystal 
Flora Beach
Tunnelmallinen All Inclusive-
hotelli rannan vierellä.
Aikuinen alk 770€
Lapsi alk 440€
nazar.fi/flora
Kts s. 30

   Beldibi
Uusi kohde hienoilla rantahotelleilla

kaikki   :t ovat suhteutettuja 
Me luokittelemme hotellimme 1-5 

 :llä jokaisessa ”Collection”-luokassa.

Nazar Collection 
- omia perhehotellejamme
Premium Collection 
- ehdotonta huippuluokkaa
Holiday Collection 
- jotain jokaiselle 

5  :ää yhdessä Collectionissa ei ole 
vertailukelpoinen toisen  :n kanssa, 
joka edustaa eri Collectionia.

Lue lisää  -luokituksestamme 
osoitteessa
nazar.fi/collections 
 
Vierasarvostelut
Vierasarvostelut, jotka näet 
hotellisivuiltamme, tehdään 
kyselykaavakkeiden pohjalta, jotka 
vieraamme täyttävät matkansa 
jälkeen.

60% Nazarin vieraista vastaa näihin 
kysymyksiin, joten arvostelut ovat 
luotettavia. Vuoden uutuuksilla ei 
luonnollisesti ole arvosteluja.

Lue lisää vierasarvosteluista osoitteesta
nazar.fi/vierasarvostelut

POHDITTAVAA, KUN 
VARAAT MATKASI

Parhaista 
parhaimmat!

Nazarilla on vain muutamia, mutta tarkkaan  
valittuja hotelleja. Näiden joukosta valitsemme  
joka vuosi voittajat, jotka palkitaan arvostetuilla  

Nazar Quality Awardeilla.

Voittajat vuonna 2015 ovat:
Paras Nazar Collection-hotelli 

Pegasos Royal kts s .18

Suositelluin hotelli 
Regnum Carya Resort kts s. 12 Premium Collection

Paras Premium Collection-hotelli 
Delphin Diva kts s. 16 Premium Collection

Paras All Inclusive 
Susesi Luxury Resort kts s. 18 Premium Collection

Paras  hotelli  
Side Star Elegance kts s. 35

Paras  hotelli 
Avena Resort kts s. 34

FINALISTIT
VOITTAJA

Kesäesite
Nazar 2016 
Baklava

Nazar Nordic AB
Malmö, Ruotsi
 
Projektipäällikkö
Kemal Yamanlar
 

Toimittajat
Tina Bengtsson Pyk
Kemal Yamanlar

Kääntäjät
Jenna Niemi
Tiia Dilek
Tina Bengtsson Pyk
Anders Møller Mortensen
Kristín Lind Andrésdóttir
Andrea Hanken Blindheim

Laufey Björk Svansdóttir
Agnes Bergþórsdóttir
Johanna Persson
Vivian Hartvigsen
 
Uutistiimi
Nazarin kohdetiimi
 

Valokuvaajat
Stefan Modigh
Nadi Öneren
Kemal Yamanlar
Nazarin vieraat ja oppaat
Arkisto
 
Suuri kiitos osallistujille 
Nazarin valokuvakilpailuun 
2015
 
Tuotanto ja paino
Graphica Printmedia
Düsseldorf, Saksa
 
Esite on tuotettu marras-
kuussa 2015
 
Vastaava julkaisija
Kemal Yamanlar

Yhteystiedot
Nazar Nordic AB
Slagthuset 
211 20 Malmö
Ruotsi
 
Puhelin: +46 40 699 88 30
E-mail: info@nazar.fi
Kotisivu: nazar.fi
Instagram: @NazarNordic
facebook.com/NazarSuomi 
 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin 
painovirheisiin ja muutoksiin, jotka 
esiintyvät esitteen tuottamisen 
jälkeen.

YHTEISTYÖSSÄ:LUKSUSLOMIA KAIKILLE

KESÄ 

2016
TURKKI 

NAZAR.FI · 0306 - 227 575

Nazar 10 vuotta!

Uutuus: Tunnelmallinen Beldibi

6 uutta perhehotellia

100%
All Inclusive

Kysy oppaalta!

Valokuva: Dennis Mogvall
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ALL INCLUSIVE

Hampurilaisia, kebabia, 
ranskalaisia, pizzaa, 
turkkilaisia lettuja -  
you name it!

Houkuttelevia ja värikkäitä 
seisovia pöytiä pääaterioilla, 
missä on kaikkea maan ja  
taivaan väliltä.

ALL
INCLUSIVE.

BUFFE

ERIKOISRUOKAVALIOILLE
Meidän Pegasos-hotelleissamme on oma 
osio, jossa on ruokalajeja erikoisruokavalioita 
noudattaville. Täällä on maittavia patoja ja 
jännittäviä seoksia samalla, kuin salaattibuffetissa 
on esillä tuoreita vihanneksia.

SNACKS

Nam!

JUOMIA
Tuoremehua aamiaiselle,
kylmä olut lounaalle,
punaviinia illalliselle
tai tyylikäs cocktail
iltaesitystä katsellessa?

Jälkiruokapöydät notkuvat 
ilmavista leivonnaisista, 
turkkilaisesta baklavasta 
ja jännittävistä koristeista. 
Regnumin konditoriassa on 
mm. värikkäitä macaroneja, 
jotka suorastaan sulavat 
suussa!

Mitä olisikaan aurinkoloma ilman 
viileää jäätelöä? Hotelleillamme 

tarjotaan kaikkea pehmiksestä 
(myös laktoosittomana) 

puikkojäätelöihin ja turkkilaiseen 
jätskiin. Nirvanassa ja Regnumissa 

voi nauttia jotain niin ylellistä, 
kuin Mövenpick-jäätelöä!

Lähde "ulos syömään" mukavaan 
teemaravintolaan tai ylelliseen á la carte-

ravintolaan. Delphin Imperialissa on esimerkiksi 
kokonaiset kahdeksan á la carte-ravintolaa, jotka 

kuuluvat matkan hintaan!

MITÄ VOIN 
ODOTTAA?
Tämä sivu antaa hieman esimakua, 
mitä All Inclusive on käytännössä. 
Tarjonta, laatu ja  tarjoiluajat 
riippuvat paljon siitä kuinka monta 

 :ää hotelli on saanut. Tähän 
vaikuttaa myös mistä Collectionista 
on kyse - Premium Collectionin taso 
on kaikista korkein ja kattavin! 

VEGAANIA, 

KASVISTA, 

LAKTOOSITONTA 

& 

GLUTEENITONTA

Mukavin loma matkakassaa ajatellen

A LA CARTE

MAKEAA

JATSKIA



Pegasos World:

"Ei se voi olla 
uima-allas, vaan sen 
on pakko olla meri!"
Erik 6 vuotta



Aqua Fantasy:

31 vesiliukumäkeä ja 22 
uima-allasta



Pegasos Resort & Pegasos Royal:

Wipeout
-ainutlaatuinen vesiesterata



Pegasos Resort & Pegasos Royal:

Uima-altaita, vesipuisto  
ja paras ranta
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Pegasos World
 Side - Turkki

10 000 m² vesiparatiisi
Pegasos Worldin kaltaista hotellia on vaikea löytää, ja täällä 
avautuukin aivan omaa luokkaansa oleva lomamaailma. 
Hotellilla on Välimeren suurin uima-allasalue ja vesipuisto, 
joka takaa kutituksen mahanpohjassa, ja sijainti on loistava 
leveän hiekkarannan äärellä. Nojaa taaksepäin ja nauti!

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/pegasosworld 
Instagram #pegasosworld

Pegasos Royal
 Incekum - Turkki

Vauhtia täynnä oleva wipeout-rata
Pegasos Royalilla on yhteiset ulkoalueet Pegasos Re-
sortin ja Clubin kanssa, eli täällä saat käyttöösi kolmen 
hotellin liikuntatilat, uima-altaat, baarit ja aktiviteetit 
yhden hinnalla! Hotellit sijaitsevat upean hiekkarannan 
äärellä, jossa on myös loistava wipeout-rata!

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/pegasosroyal 
Instagram #pegasosroyal

Pegasos Resort
 Incekum - Turkki

Turkin ehkä paras hiekkaranta
Pegasos Resort jakaa ulkotilansa kahden naapurihotellin 
kanssa, joita vieraat voivat käyttää vapaasti. Kolmella 
hotellilla on tarjota lapsiystävällinen hiekkaranta, 
vesiliukumäkiä, urheilua, wipeout-rata ja paljon muuta!

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/pegasosresort 
Instagram #pegasosresort

Aqua Fantasy
 Kusadasi - Turkki

Välimeren suurin vesipuisto hotellilla
31 vesiliukumäellä ja 22 uima-altaalla sinulla on 
loistavat mahdollisuudet upeaan lomaan uinnin ja veden 
merkeissä. Täällä voi myös nauttia hotellin rannasta, 
tai osallistua esimerkiksi johonkin aktiviteettiin, joita 
tarjotaan runsain määrin! Lapsihinta 12-vuotiaaseen asti.

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/aquafantasy 
Instagram #aquafantasy

R All Inclusive
R Lapsihinta 15-vuotiaaseen asti
R Captain Nemon merirosvokerho
R Uimakoulu
R Tanssikoulu 

R Nuorisoklubi 
R Vesipuisto
R Vierekkäiset huoneet*

R Perhesviittejä 
R Yksityinen perhekuljetus*

R Family Day
R Kids Comfort*

R Pehmistä Pegasos-hotelleissa  
R	Wipeout-rata Pegasos Resortissa  
 ja Royalissa

Kaikki tämä kuuluu Nazar Collectioniin…

…ja vielä nämäkin: 

Suomenkielinen opaspalvelu · Jätskiä · Comfort Class* · Rantapyyhkeet · Ohjelmaa · Minidisco · Wellness-keskus* · Aktiviteetteja aikuisille ja lapsille ·  
Wifi · Erityisruokavalio-tarjontaa Pegasos-hotelleissa · Teemaravintolat* · Pinnasängyt · Erikoishinta yhdelle aikuiselle ja yhdelle lapselle Pegasos-hotelleissa 
* pientä lisämaksua vastaan

 1 viikko All Inclusive alk. 690€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 420€15

Tarkkaan valittuja  
hotelleja parhaille  
perhelomille!

    Parhaat Nazar Collection-videot osoitteessa

nazar.fi/video
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Maittavia leivoksia, 
suussa sulavia kakkuja 
ja aitoa turkkilaista 
baklavaa 

Lukuisia uintimahdollisuuksia

Rakastatko tunnetta, kun sinulla on 
lämmintä hiekkaa varpaidesi välissä? 
Tässä tapauksessa on hyvä sattuma, 
että kaikki Nazar Collection-hotellit 
sijaitsevat upeiden hiekkarantojen 
äärellä! Sinulle, joka haluat vauhtia 
ja läiskettä, on tarjolla runsaasti jänniä 
vesiliukumäkiä, kun taas altaista  
pitäville on taatusti tarjolla useita 
altaita eri makuihin.

ALL INCLUSIVE SITÄ  
PARHAIMMILLAAN!

 Seisovat pöydät pääaterioilla

 Myös laktoositonta, gluteenitonta  
ja kasvista Pegasos-hotelleissa

 Jännittäviä teemaravintoloita

 Kaikki paikalliset juomat

100 % 
ALL INCLUSIVE

Pehmistä (myös 
laktoosittomana) 

Pegasos-hotelleissamme

 #aquafantasy #pegasosresort 
#pegasosworld #pegasosroyal

Pegasos Resort & Royal

Vesiparatiisi, Pegasos World, ylpeänä esittää
modernin vesipuistonsa 

13 hauskalla vesiliukumäellä.

Aqua Fantasy

Pegasos World on 
aivan loistava hotelli, 
kun lapset ovat mu-
kana! Matkustamme 
aina Nazarin kanssa, 
mutta tämä hotelli 
on itse asiassa paras, 
missä olemme olleet! 

Hyvä opaspalvelu 
on tärkeää juuri 

lasten takia, ja oppaat ovatkin aina nopeasti 
tavoitettavissa, joka on suuri plussa! Rakas-
tamme uimista valtavassa uima-altaassa, sekä 
meressä, ja tämä paikka onkin meille todellinen 
paratiisi. Ruoka on myös tosi hyvää ja valin-
nanvaraa on laidasta laitaan! 

Lapsilla on ollut tosi hauskaa minidiscossa. 
Sinne pitää mennä tänäänkin! Mihin aikaan 
se olikaan?

Lapsiperheelle parem-
paa hotellia saa etsiä

Perhe Kuivala, 
Oulu

Vieraat  kertovat

Me valittiin Aqua 
Fantasy vesipuiston 
takia, koska se on 
lapsiystävällinen, 
sijaitsee rannan 
äärellä ja All Inclu-
sive on niin helppoa 
matkustaessa 
lasten kanssa. Myös 
lentoajat sopi meille 
täydellisesti, joka 

myös vaikutti valintaan. 
 
Pienimmät lapset ovat olleet mukana las-
tenkerhossa ja Nazarin henkilökunta on tosi 
osaavaa ja ammattimaista. 

Minidisco on myös suuressa suosiossa las-
temme keskuudessa, josta etenkin Emilia on 
tykännyt. Olemme olleet vesipuistossa lähes 
puolet lomastamme ja pidämme tästä kokonai-
suudessaan! 

Olemme viettäneet 
puolet lomastamme 
vesipuistossa!

Perhe Montonen, 
Jyväskylä

Turkin parhaat perhekohteet - vain Nazarilla

Pegasos World

Aqua Fantasy Pegasos Resort & Royal
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Pegasos Royal 
Jopa 8 hengelle

Perhehuone

Pegasos Resort
Jopa 6 hengelle

Perhesviitti

Aqua Fantasy
Jopa 5 hengelle

Deluxe-huone

R Minidisco
R Kuntosali
R Vesijumppaa
R Rantapalloa
R Tennistä

R Pelihalli
R Iltaesityksiä
R Vesiliikuntaa
R Tikanheittoa
R Pöytätennistä

R Wifi
R Wellness-keskus
R Biljardia

Paljon aktiviteetteja

Kun matkustatte yhdessä, tulee teidän voida myös asua yhdessä! Perheille suunnatuissa Nazar Collection-hotelleissa on 
tietenkin otettu tämä huomioon! Pegasos Royalissa voi esimerkiksi asua jopa kahdeksan henkeä yhdessä Perhehuone 
Connectionissa. Täällä on luonnollisesti myös kahden hengen huoneita, sekä muita vaihtoehtoja näiden väliltä.

Huoneita iiissooillle perheille

Lisämukavuutta  
lomallesi

Comfort  
Class-paketilla
Mitä sanot tästä:
R ilmainen wifi huoneessa
R varatut aurinkotuolit rannalla
R à la carte-aamiainen kolme kertaa viikossa
R ja paljon muuta
Vain rajoitettu määrä paketteja. Varaa siis mahdollisimman 
pian taataksesi lisämukavuuden!

Hinta per viikko: aikuinen 90 €, lapsi: 25 € 

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/comfortclass

Pidä tauko aurinkotuoliltasi!

Side-by-side-takuu

Kaikissa Nazar Collection-hotelleissamme voit taata perheellesi ja ystävillesi huoneet maksimissaan kolmen oven päästä 
toisistaan. Tämä on ainutlaatuinen takuu – täydellistä suurille perheille tai ystäväperheille, jotka matkustavat yhdessä.

Hinta: alkaen 39€ per huone. Lue lisää osoitteesta nazar.fi/lisavalinnat

PEGASOS  
ROYAL
Incekum

Ruoka 4,0
Allas 4,5
Huoneet 4,0
Aktiviteetit  4,0
Ranta 5,0

AQUA  
FANTASY 
Kusadasi

Ruoka 4,0
Allas 5,0
Huoneet 4,0
Aktiviteetit 4,0
Ranta 4,0

5 = paras

PEGASOS  
WORLD
Side

Ruoka 4,0
Allas 5,0
Huoneet 4,0
Aktiviteetit 4,5
Ranta 4,5

PEGASOS  
RESORT
Incekum

Ruoka 4,0
Allas 4,5
Huoneet 4,5
Aktiviteetit  4,0
Ranta 5,0

TAKUU!
HUONEET 
SIDE-BY-SIDE

Perhesviitti

Pegasos World  
Jopa 5 hengelle

20 000 vieraspalautetta - tässä on teidän 
arvosananne Nazar Collectionista 2015:

 #nazarnordic

Aktiviteetteja ja liikuntapuitteita 
on tarjolla toinen toisensa 
perään Nazar Collection-

hotelleissamme. 

Voit osallistua johonkin 
animaatiotiimin turnaukseen, 
tai haastaa matkakumppanisi. 

Parasta kaikessa on, että sinä itse 
määräät tahdin! 

Ilman lisämaksua Pegasos Resortissa & Royalissa
Ilmatäytteisiä esteitä, jotka kelluvat vedessä

– ota haaste vastaan ja leiki gladiaattoria 
tässä ainutlaatuisessa ympäristössä!

Aqua Fantasyn Super Combon
 sisällä on upeita väriefektejä!

Liikuntaa ja viihdettä vai 
rentoutumista wellness-keskuksessa?

Uutuus
    2016

Kuka voittaa allaskilpailun?

Päästä sisäinen lapsesi valloilleen

Minidisco on suursuosikki lasten ja myös 
monien aikuisten keskuudessa

100%

Nazarin Antalya-tiimi.
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Maailmanluokan lasten- 
kerho kuuluu hintaan

Captain  
Nemon  
yllätyspaketti
Captain Nemo vierailee lapsesi 

luona huoneessanne, jossa hän 
tanssii ja tuo mukanaan pienen 

leivoksen. Tämä on täydellinen tilaisuus 
upean lomakuvan ottamiselle!

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/captainnemo

Chill Out Club – nuorison suosikki

Omassa nuorisoklubissamme järjestetään liikuntaa ja tietovisoja, mutta 
aikaa on myös runsaasti hengailulle ja juttelulle oman ikäisten kanssa.
Chill Out Club on suunnattu 12-16-vuotiaille nuorille.

Swim a’hoy uimakoulu – vesipetojen lempipaikka

Täällä osa lapsista oppii tuntemaan olonsa turvalliseksi vedessä,  
kun taas toiset oppivat uimaan. Ohjaajat ovat läpäisseet virallisen  
uimaopetuskoulutuksen. Uimakoulu on suunnattu 4-12-vuotiaille.

Dance Stars – täällä viihtyvät tanssista tykkäävät

Lapset oppivat tanssiaskeleet parhaiden lomahittien tahdissa, ja kerran 
viikossa järjestetään tanssiesitys lavalla, jossa he saavat olla illan tähtiä!
Dance Stars on suunnattu 4-12-vuotiaille lapsille.

Family Day – koko perheen päivä

Perhepäivänä järjestetään kilpailuja ja leikkejä koko perheelle, ja on  
huomattu, että vanhemmilla on vähintään yhtä hauskaa kuin lapsilla! 
Family Day on suunnattu kaiken ikäisille.

Täällä lapsista tehdään  
aitoja merirosvoja!
Oma Captain Nemomme ja hänen hurja miehistönsä 
ovat valmiita hauskuutteluun ja leikkiin kaikissa Nazar 
Collection-hotelleissamme. 

Päivä merirosvokerhossa 4-6-vuotiaille lapsille voi olla 
kaikkea aarteenmetsästyksen ja eri tehtävien, sekä leikkien 
väliltä, kun taas 7-11-vuotiaille suunnatussa ryhmässä 
järjestetään liikuntaa ja muuta viihdykettä. Suomalaiset 
aktiviteettioppaat ovat tietenkin mukana!

Kampaajamme suo-
sitteli matkaa Naza-
rin kanssa, ja olemme 
hyvin tyytyväisiä. 

Me valittiin tämä 
hotelli, koska  
Pegasos Royal 
sopii niin hyvin 
lapsille ja täällä on 
liikuntarajoitteisille 

tarkoitettuja huoneita, joka 
on tärkeää, koska meidän mummo käyttää 
rullatuolia. Ranta on loistava! Aina puhdasta 
niin päivällä kuin illalla. 

Tämä on täydellinen paikka lapsille ja mukava 
paikka kävelyille. Jätski on hyvää! Me ollaan 
myös testattu turkkilaista hamamia, joka oli 
miellyttävä ja rentouttava kokemus. Mummo 
on saanut monia eri hoitoja wellness-keskuk-
sessa.

Lapsiystävällistä ja 
liikuntarajoitteisille 
tarkoitettuja huoneita!

Perhe Huovinen, 
Vaasa

Vieraat  kertovat

Turkkilaiset ystäväm-
me ovat kehuneet 
tätä rantaa Turkin 
parhaimmaksi ja me 
olemme ehdottomasti 
samaa mieltä! 

Hiekka on hienoa, 
laineet hauskoja 
ja tykkäämme tosi 
paljon uimisesta 

sekä rantapallon pelaami-
sesta. Pegasos Resort on kuin toinen kotimme. 
Täällä on kaikki mitä tarvitsee ja kaikki on 
samassa paikassa.  
 
Tämä on paras paikka lapsillemme, ilmapiiri 
on loistava ja täällä voimme olla omissa olois-
samme. Lapset ovat innoissaan lastenkerhosta 
ja Captain Nemosta. Olemme myös mukana 
minidiscossa joka ilta!

Turkkilaiset ystäväm-
me ovat sanoneet, että 
tämä on Turkin paras 
ranta!

Perhe Saltevo, 
Jyväskylä

Lapset ovat tärkeimpiä 
vieraitamme ja teemme 
parhaamme, jotta heidän 
lomaunelmistaan 
tulee totta.

 #piratenemo

 #nazarpirateclub

Turkin parhaat perhekohteet - vain Nazarilla

LASTEN AKTIVITEETTEJA  
KAIKEN IKÄISILLE!
Captain Nemon lastenkerhon lisäksi täällä on monta muuta Nazarin järjestämää aktiviteettia, 
joista valita, kuten minidisco merirosvojen kanssa. Lisänä hauskoille aktiviteeteille, täällä 
solmitaan ystävyyssuhteita muiden pohjoismaalaisten vieraiden kanssa - ystävyyksiä, jotka 
usein kestävät koko elämän. Kaikki hauskuutemme kuuluvat hintaan, eikä näitä tarvitse varata 
ennen matkalle lähtöä!
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Uutuus
    2016

 #royaltajmahal

Perhehotelli laajalla All 
Inclusive-tarjonnalla

Täällä perhe on etusijalla

Taj Mahal avasi ovensa 2015. Hotellin perustamisessa 
ketju on käyttänyt hyväkseen erityisosaamistaan,  
jota on saatu menestyksekkäistä sisarhotelleista,  
Royal Alhambrasta (s.21) ja Royal Palacesta 
(s.20). Täällä on käytössäsi yksi Siden suurimmista 
hotellivesipuistoista.

11 vesiliukumäellä, sekä iso minitivoli sähköautoilla, 
maailmanpyörällä ja karuselleilla. Lapset nauttivat 
olostaan lastenklubissa, joka on hyvä hetki vanhemmille 
vierailla hotellin wellness-keskuksessa hakien 
hieman rentoutumista.

Paljon aurinkoa ja uimista

Hotelli sijaitsee eturivissä lapsiystävällisen hiekkarannan 
äärellä, ja itse hotellialueella on kolme erilaista uima-al-
lasta. Taj Mahalissa tarjotaan maittavia ruokalajeja, 
juomia ja snackseja vuorokauden ympäri, ja eri ravin-
toloiden joukosta on jokaisella hyvät mahdollisuudet 
löytää juuri itselleen jotain mieluista. Amfiteatterin 
snackravintoloissa tarjoillaan myös kaikkea maittavaa 
turkkilaisista erikoisuuksista pizzaan ja jäätelöön. 
Huoneet ovat uusia ja raikkaita, ja näissä voi asua 
yhdessä enimmillään neljä henkeä. 

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/tajmahal 
Instagram #royaltajmahal

 ROYAL TAJ MAHAL Side - Turkki

Royal Taj Mahal
Inspiraatiota satujen maailmassa
- isolla minitivolilla ja vesipuistolla

Meidän oli tarkoitus asua naapurihotellissa, 
mutta sisäänkirjautuassamme meiltä kysyttiin, 
jos me haluamme kokeilla uutta Royal Taj  
Mahal-hotellia. Tämä kuulosti jännittävältä 
vaihtoehdolta. Niinpä kiitimme ja otimme 
tarjouksen vastaan. 
 
Huone on todella hieno, iso, ilmava ja valoisa, 
sekä sisustus on kaunista. Tämän on ensimmäi-
nen kertamme All Inclusive-hotelliissa. 

Vieraat kertovat

Huoneet ovat upeita!

Perhe Moinafshari, 
Ruotsi

Hotellin sisustus on värikästä 
ja eksentristä näyttävillä 
lampuilla ja huonekaluilla.

Kahden hengen huone

Tässä vastavalmistuneessa 
hotellissa on kaikki mahtavan 
näyttävää ja tehty viimeisen päälle!

 1 viikko All Inclusive alk. 950€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€11
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Valtava tarjonta 
liikuntapuitteita ja 
aktiviteetteja

Rentouttavassa ilmapiirissä viheralueiden 
ympäröimänä

Club Mega Saray on loistava valinta lapsiperheille, jotka 
kaipaavat paljon aktiviteetteja, laajaa All Inclusive-tar-
jontaa ja suuria, viihtyisiä viheralueita. Täällä on tarjolla 
kaikkea minigolfista ja jousiammunnasta tennikseen, 
tanssitunteihin ja turkinkielen opetukseen. Iltaisin voi 
seurata esityksiä ja muita ohjelmanumeroita, jonka 
aikana koko hotellialueelta hehkuu upea lomatunnelma 
musiikin soidessa ja vieraiden rentoutuessa, nauttien 
hyvistä ruoista ja juomista.

Eri huonevaihtoehtoja

Täällä on useita eri huonerakennuksia, jotka ovat toinen 
toistaan värikkäämpiä ja viihtyisämpiä. Osa huonetyy-
peistä on hyvin yksinkertaisia ja hieman vanhempia, 
mutta täällä on myös aivan uusi rakennus, jossa on 
tarjolla moderneja ja tyylikkäitä huoneita, ja joissain 
näistä on jopa suora pääsy uima-altaalle. Club Mega 
Sarayn tarjonta on hyvin kattava verraten muuhun 
Holiday Collection-luokkaan. All Inclusive-tarjonta on 
käytössä vuorokauden ympäri, ja kaikki paikalliset, sekä 
osa tuontijuomia kuuluu hintaan. Täällä on myös snack-
baari, jossa tarjoillaan kebabia ja jäätelöä, sekä kuusi 
teemaravintolaa, joiden väliltä valita.

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/clubmegasaray 
Instagram #clubmegasaray

Club Mega Saray
Runsaasti aktiviteetteja ja huoneita  
suoralla pääsyllä altaaseen

 CLUB MEGA SARAY Belek - Turkki 

Club Mega Sarayssa on lämmin ja viihtyisä tunnelma, ja henkilö-
kunta on hyvin ystävällistä ja palvelualtista. Hotelli on yleisesti 
tunnettu hyvästä asiakaspalvelutasostaan. Täällä on erilaisia 
huonetyyppejä, joista suosikkini on Deluxe-rakennus. Huoneet 
ovat uusia ja raikkaita ja pohjakerroksen huoneiden terassilta 
pääsee suoraan uima-altaalle.  
 
Täällä on useita, kauniita viheralueita kauniilla kukkaistutuk-
silla ja palmuilla, ja vieraat voivat ottaa aurinkoa nurmikentil-
lä viihtyen ja rentoutuen.

Nazar kertoo

Hotelli on tunnettu asiakaspalvelustaan

Laura Ogan, 
Teamleader Antalya

 #clubmegasaray

Deluxe-huone

Uutuus
    2016

Hotelli sijaitsee leveän 
hiekkarannan vierellä, 
jossa on aurinkovuo-
teita, aurinkovarjoja ja 
laituri.

 1 viikko All Inclusive alk. 860€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 440€11
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Luonnonkaunis 
keidas, jossa koko 
perhe viihtyy

All Inclusive-hotelli  
kauniissa ympäristössä

Crystal Flora Beach on idyllinen perhehotelli viihtyi-
sillä viheralueilla ja korkeilla männyillä, jotka tekevät 
tunnelmasta uniikin ja antavat rentouttavan vapauden 
tunteen. Crystal Flora Beachissa asut yksinkertaisissa, 
mutta tunnelmallisissa pikkuhuoneissa, jotka sijaitsevat 
nurmikenttien ja värikkäiden kukkien läheisyydessä. 
Täällä on useita pieniä rakennuksia kolmessa eri kerrok-
sessa, ja perhehuoneita on tarjolla jopa neljälle hengelle.

Täällä viihtyvät niin urheiluhullut  
kuin auringonottajat!

Kauniimpaa ympäristöä uimiselle ja auringonotolle saa 
etsiä! Jylhä vuoristo ja loputon meri taustalla tekevät 
auringonsäteistä erityisen mukavia. Hotellilla on myös 
useita uintimahdollisuuksia. Täällä voi uida joko rannalla 
kirkkaassa vedessä, tai useissa eri uima-altaissa. Tarjolla 
on paljon aktiviteetteja ja laaja All inclusive-tarjonta 
vuorokauden ympäri. Lapset pitävät kovasti lastenklu-
bista, minidiscosta ja vesiliukumäistä, kun taas aikuiset 
voivat rentoutua wellness-keskuksessa. 

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/flora 
Instagram #crystalflorabeach

Crystal Flora Beach
Perhehotelli vihreässä ympäristössä kallioiden  
ja meren ympäröimänä

 CRYSTAL FLORA BEACH Beldibi - Turkki 

Näyttävältä terassilta 
rantaa kohden on kaunis 
näkymä, jota voi katsella 

ruoasta nauttien.

Florasta tekee erityisen upea sijainti, mahtava 
vuoristo taka-alalla ja sininen meri edessä. 
Täällä on uskomattoman kaunista! Hotellilta 
huokuu aito lomatunnelma, ja täällä on hyvin 
rento olo. 

Oma suosikkini on ranta, joka on lähes 
kilometrin pituinen. Meri on nimittäin aivan 
kristallinkirkasta!

Nazar kertoo

Paljon tunnelmaa

Victoria Möller Norling
Antalyan opas

 #crystalflorabeach

Uutuus
    2016

Flora sijaitsee 
puiden peittämien 
Taurusvuorien 
ja majesteettisen 
Välimeren syleilyssä.

 1 viikko All Inclusive alk. 770€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 440€12
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All Inclusive-klassikko 
Kleopatra-rannan äärellä

Keskellä suomalaisten turistiparatiisi-Alanyaa

Täällä asut valtavan suositun Kleopatra-rannan äärellä, 
keskellä Alanyan sykkivää keskustaa. Alanyassa on 
paljon ostosmahdollisuuksia, markkinoita ja bazaareja, 
mitkä saavat monet shoppailijat iloisiksi.

Uutuus: Huoneita merinäköalalla

Nyt voit taata itsellesi huoneen rakennuksesta, joka 
viettää rannalle päin, ja josta sinulla on upea panorama-
näköala turkoosille Välimerelle.

Paljon vastinetta rahoillesi

All Inclusive-tarjonta pitää sisällään mm. seisovan 
pöydän, snackseja ja paikalliset juomat. Uima-allas-
alueella näkee elämää ja liikettä, ja täällä voit nauttia 
drinkistä, ja osallistua loman viettoon, josta moni turisti 
nauttii ulkopuolella olevan rantapromenaadin varrella. 
Täällä voi pelata mm. pöytätennistä ja biljardia, ja 
monien lasten suosikkina on pieni vesiliukumäki.

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/sultansipahi 
Instagram #sultansipahi

Sultan Sipahi
"Sijainti, sijainti ja sijainti!"
Asu Alanyan parhaassa osoitteessa

 SULTAN SIPAHI Alanya - Turkki 

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 3,5
Allas 3,5
Huoneet 3,5
Aktiviteetit 3,0
Ranta 5,0

5 = paras

Tämä on meidän toinen kerta Sultan Sipahissa, ja olemme 
valinneet hotellin keskeisen sijainnin ja rannan läheisyyden 
vuoksi. Täällä palvelu on hyvää ja henkilökunta mukavaa. 
Ruokailu hotellilla on helppoa, ja valinnanvaraa on riittävästi. 
Hotellin uima-allas on juuri sopivan kokoinen.  
 
Ei siis liian iso, eikä pieni. Olemme suunnitelleet Dim Cay-jo-
kiretkeä, jonka aikana pääsemme näkemään muun muassa 
tippukivimuodostelmat! Voi hyvin olla, että me tullaan tänne 
uudestaan, koska hotelli on hyvä ja sijainti keskeinen!

Vieraat kertovat

täydellinen sijainti rannan lähellä!

Perhe Jakola, 
Oulu

 #sultansipahi

Kahden hengen huone

Parempaa sijaintia saa etsiä! 
Täällä asut Alanyan tunnetun 
Kleopatra-rannan vierellä.

Merinäköala hotellin 
ylimmästä kerroksesta.

 1 viikko All Inclusive alk. 570€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 440€12
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Suosittu klassikko  
uudessa muodossa

Ylellistä lomailua kauniilla näköalalla

Tämä todellinen suosikki Nazarin ohjelmassa täysremon-
toitiin vuonna 2015, jolloin hotellille rakennettiin lisää 
uima-altaita ja uusia huoneita suoralla pääsyllä uima-al-
taalle. Hotelli on sekoitus monivuotista kokemusta 
uudistetussa ympäristössä.  
 
Tämä korkean luokan romanttinen hotelli sopii parhaiten 
aikuisille pareille, mutta täällä on myös kaikki mahdol-
liset puitteet perheille ja lapsille. All Inclusive-tarjonta 
hotellilla on loistava ja ympäristö todella kaunis. Hotellin 
ulkopuolella on rantapromenaadi, jota pitkin pääset 
lomaparatiisi Sideen asti.

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/sidestarelegance 
Instagram #sidestarelegance

 SIDE STAR ELEGANCE (ASTERIA SIDE) Side - Turkki  

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,5
Allas 4,0
Huoneet 4,5
Aktiviteetit 4,0
Ranta 5,0

5 = paras

 AVENA RESORT Alanya - Turkki 

Täysremontoitu 
kaupunkihotelli tyytyväisillä 
vierailla
 
Hyvä lomapaikka, jossa jokaiselle on jotakin 
 
Avena Resort uudistettiin lattiasta kattoon vuonna 2014, 
ja tarjoaa nyt raikkaan ympäristön ja suuria huoneita. 
Hotelli sijaitsee Alanyan tunnelmallisessa kaupunginosassa, 
Obassa. Täältä on lyhyt matka yöelämään ja shoppailulle. 
Hotellin ulkopuolella järjestetään markkinat viikottain, jossa 
myydään mm. matkamuistoja ja hedelmiä. 
 
Tämä monipuolinen hotelli sopii yhtä hyvin perheille ja 
rakastuneille pareille, kuin kaveriporukoille. All Inclusive-
tarjonta sisältää seisovat pöydät, yhden teemaravintolan, 
snacksejä ja paikallisia juomia. Uima-altaan luona on 
tunnelmallista ja täällä soitetaan usein musiikkia.

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/avenaresort 
Instagram #avenaresort

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,0
Allas 4,0
Huoneet 4,5
Aktiviteetit 3,5
Ranta 3,5

5 = paras

 1 viikko All Inclusive alk. 590€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 380€12

Side Star Elegance 
(Asteria Side)

Hienolta terassilta on upea näkymä 
rannalle, merelle ja jopa Sideen asti.
Yhtä kaunista iltaisin kuin päivisin.

Avena Resort
Täydellinen yhdistelimä 
kaupunki- ja rantalomaa - 
Täällä saat molemmat!

 #avenaresort

 1 viikko All Inclusive alk. 870€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 440€12

Perhesviitti

Kahden hengen huone

Uusi uima-allasalue
rakennettiin 2015.
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Valitsimme Nazarin hienojen All Inclusive-hotellien takia. All Inclusive-tarjonta on hyvää,
helppoa ja kätevää, joka on tärkeää etenkin lasten kanssa matkustaessa. Hotellin pääallas  
on iso ja sopivan rauhallinen ja välillä siellä järjestetään aktiviteetteja. Beach club taas on  
hieno ja tunnelmallinen! 

EFTALIA BEACH CLUB Türkler/Alanya - Turkki 

Eftalia Village 
 Türkler/Alanya - Turkki

Perhesuosikki viihtyisällä tunnelmalla

Mukavien kaksi- ja kolmikerroksisten rakennusten, 
sekä ruohokenttien välissä on helppo aistia erityinen 
lomatunnelma, jota kaikki kantavieraat rakastavat.
Tämä All Inclusive-helmi tarjoaa lapsihintoja jopa 
17-vuotiaaseen asti, remontoituja huoneita ja perhe- 
sviittejä jopa kuudelle hengelle. 
 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/eftaliavillage 
Instagram #eftaliavillage

Lukuisien vesiaktiviteettien lisäksi 
täällä on wellness-keskus rantapa-
viljongeilla, lastenklubi, baareja ja 
ravintoloita, sekä ulkoilmadisco ja 

useita kauppoja.

Vesiaktiviteettien 
maailma rannan 

äärellä
 

Eftalia Aqua
 Türkler/Alanya - Turkki

Suurin vesipuistohotelli Alanyassa 
 
Tämän pidetyn perhehotellin alueella on myös 11 
vesiliukumäkeä ja useita uima-altaita. All Inclusive on 
maksutta käytössä vuorokauden ympäri, ja tämä moderni, 
kantavierasmagneetti sijaitsee puolen tunnin päässä 
Alanyasta. Hotellin perhesviiteissä on tilaa seitsemälle ja 
lapsihinnan voi saada jopa 17-vuotiaaseen asti. 
 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/eftaliaaqua 
Instagram #eftaliaaqua

Eftalia  
Beach 

Club

Eftalian ainutlaatuinen ja vauhtia täynnä 
oleva beach club levittäytyy valtavalle 
alueelle rannan vierelle, Eftalia-hotellien 
ulkopuolelle.

Täällä on uima-altaita toinen toisensa vieressä, 
ja jättimäisessä vesipuistossa on 11 vauh-
dikasta vesiliukumäkeä. Pienimpien lasten 
käytössä on useimpia matalia altaita, sekä 
merirosvoalus ja kiipeilyteline.  
 
Hotellilta pääsee helposti tähän vesiparatiisiin 
tunnelia pitkin tai kävelysillan kautta. Beach 
club kuuluu Eftalian All Inclusive-ohjelmaan 
lisämaksutta.

Vieraat kertovat

Beach club on hieno ja tunnelmallinen

Perhe Hiltunen, 
Hämeenlinna

 #eftaliaisland

 1 viikko All Inclusive alk. 620€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 440€17
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Uskomattoman suosittu 
kantavierashotelli laajalla 
tarjonnalla 
 
Rauhaa ja rentoutumista vai vauhtia ja 
vipinää?

Aktiviteetit kuten jousiammunta, minigolf, vesijumppa, 
keilaus ja step antavat hyvän idean Sueno Siden laajasta 
tarjonnasta. Lastenklubilla näytetään leffoja, järjeste-
tään aktiviteetteja ja kilpailuja, ja iltaisin järjestetään 
minidisco. Vesipuistossa pääsee laskemaan alas upeita 
vesiliukumäkiä uudelleen ja uudelleen. Etteikö tämä olisi 
tarpeeksi, on Sueno Sidessä myös minitivoli, joka on yksi 
tarjontamme suurimpia. 
 
 
Huoneita uima-altaalla vihreässä saarekkeessa

Ainutlaatuisen kauniissa villaosiossa voi päästä ovelta 
suoraan uima-altaaseen, joka kiemurtelee rakennusten 
välissä, ja jota reunustavat vihreät saarekkeet. Huoneita 
on myös päärakennuksessa, jossa tilaa on jopa kuudelle 
hengelle samassa huonetyypissä. Lapsiystävällisellä hiek-
karannalla on hieno laituri aurinkotuoleilla, sekä varjoja 
ja baareja. All Inclusive-tarjontaa on vuorokauden 
ympäri, mihin kuuluu houkuttelevia seisovia pöytiä, 
kuusi teemaravintolaa ja paljon eri snacksejä.

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/suenoside 
Instagram #suenoside

Sueno Side
Koko perheen lempikohde  
lähellä lomaparatiisi Sideä

 SUENO SIDE Side - Turkki 

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,5
Allas 5,0
Huoneet 4,0
Aktiviteetit 4,0
Ranta 5,0

5 = paras

Tästä romanttiselta villa-alueelta 
on suora käynti tunnelmalliselle 
altaalle, jota kehystää kasvil-
lisuus. Uima-altaassa on useita 
porealtaita.

Olemme matkustaneet Nazarin kanssa jo 6-7 kertaa, ja saaneet 
paljon vastinetta rahoillemme. Hotellit vastaavat korkeaa tasoa 
ja ruoka on maittavaa. Hotellin allasalue on tosi hieno ja täällä 
tuntee olonsa turvalliseksi. Rannalla on rauhallista ja kaunista, 
josta pidämme.  
 
Olemme osallistuneet tanssitunneille, ja meillä on ollut tosi 
hauskaa! Ruoka on hyvää ja All Inclusive helppoa ja kätevää. 
Olemme käyneet myös Sidessä, joka on ihastuttava pieni 
kaupunki.

Vieraat kertovat

All Inclusive on niin helppoa!

Perhe Dagfinrud, 
Norja

 #suenoside

 1 viikko All Inclusive alk. 830€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 440€12
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Moderni All Inclusive- 
hotelli puolen tunnin  
päässä lentokentältä

Beach club viihdyttää koko perhettä

Viime vuoden uudesta tulokkaasta, Aska Larasta, tuli 
nopeasti lomamatkustajiemme keskuudessa suosikki, ja 
hotelli on saanut huippuarvostelut vierailtamme. Suosion 
syynä on ilmiömäisesti ainutlaatuinen beach club, Wet & 
Wild. Tämä levittäytyy meren vierelle, mistä löytyy myös 
oma lastenklubi, joka on kuin maalaistila. Lisäviihdyk-
keenä on minitivoli, yhdeksän vesiliukumäkeä, hurja 
seikkailurata ja monta uima-allasta.

Raikasta ja tyylikästä

Heille, jotka toivovat hieman enemmän rauhaa lomal-
laan, suosittelemme uima-allasaluetta, joka on heti 
hotellin vieressä. Täällä ei järjestetä aktiviteetteja, eikä 
soiteta musiikkia. Huoneet ovat romanttista tyyliä, ja 
näissä voi asua yhdessä jopa kuusi henkeä. Hotellilla on 
kaksi hienoa wellness-keskusta, joissa on turkkilainen 
kylpy, höyrysauna ja rentouttavia hoitoja. Matkaan 
kuuluu All Inclusive, ja käytössä onkin useita ravintoloita 
ja baareja niin päärakennuksessa kuin Wet & Wildissa.

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/askalara 
Instagram #askalara

Aska Lara
Valtava beach club
minitivolilla, vesipuistolla ja seikkailupuistolla

 ASKA LARA Lara/Antalya - Turkki

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,5
Allas 5,0
Huoneet 4,5
Aktiviteetit 4,0
Ranta 4,0

5 = paras

Kirjautuessasi hotelliin, 
saat vastaanoton elegantissa 

aulassa, jossa on monta upeaa 
yksityiskohtaa.

Me ihastuttiin heti hotelliin, kun näimme sen netissä.  
Beach club ja henkilökunta on ollut todella loistavia! Täällä 
on lapsille niin paljon tekemistä ja kun tyttäremme hieman 
kasvaa, on tämä aivan täydellinen paikka. Täällä on siistiä ja 
puhdasta, eli hygieniataso on korkealla.  
 
All Inclusive on pisteenä iin päälle, joten maksamista ei tar-
vitse ajatella ja ruokaa sekä juomaa on aina saatavilla. Täältä 
ei puutu mitään ja siitä pitää hotellin henkilökunta huolen 
hoitamalla niin ulko- kuin sisätiloja kokoajan askeleen edellä.

Vieraat kertovat

Beach club ja henkilökunta on parasta

Perhe Tuure-Jessen,
Tanska

 #askalara

Perhehuone

 1 viikko All Inclusive alk. 840€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 440€12
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Ainutlaatuinen All Inclusive-
hotelli kivenheiton päässä 
vanhasta kaupungista

Rentoutumista kauniin näköalan ympäröimänä

Maatessasi aurinkovuoteella, uima-altaan taakse levit-
täytyy uskomattoman kaunis näköala. Näyttää siltä kuin 
uima-allas jatkuisi kimaltelevaan Välimereen, jonka taus-
talla kohoaa Taurusvuoret. Näköala on niin maaginen, 
ettei tätä voi kunnolla ymmärtää, ennen kuin sen on itse 
nähnyt. Tämä on Ramada Plazan ehdoton myyntikortti. 
Tähän yhdistettynä maittava All Inclusive-tarjonta ja 
lyhyt kävelymatka sykkivän suurkaupungin, Antalyan, 
keskustaan, tekee lomastasi upean.

Ylellistä asumista erityisesti aikuisille 
lomailijoille

Hotelli tarjoaa valoisia ja moderneja huoneita vierailleen, 
joissa on monia mukavuuksia. Kaikissa huoneissa on 
oma parveke, josta on myös kaunis näköala. Hotellin 
viihtyisässä wellness-keskuksessa voi nauttia eri käsit-
telyistä, kuten kasvohoidoista ja hieronnasta. Täällä on 
myös turkkilainen hamam, höyrysauna sekä sisäallas.

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/ramadaplaza 
Instagram #ramadaplazaantalya

Ramada Plaza
Panoramanäköala parhaalla sijainnilla  
suurkaupunki Antalyassa

 RAMADA PLAZA Antalya - Turkki

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,0
Allas 4,0
Huoneet 4,5
Aktiviteetit 3,5
Ranta 4,0

5 = paras

Hotelli sijaitsee upean 
näköalan ympäröimänä. 
Rannan ja altaan välillä 
on pieniä tasanteita, joissa 
on aurinkotuoleja ja varjoja, 
ja myös täältä on henkeäsal-
paava näköala.

Tämä on täydellinen hotelli aikuisille ja sijainti lentokentän ja 
Antalyan lähellä on loistava. Me ollaan oltu Antalyan keskus-
tassa useamman kerran ja tykkäämme kaupungista tosi paljon. 
Ruoka on erityisen hyvää ja koko hotellilla huokuu loistava 
ilmapiiri.  
 
Hotellin kuntosali on korkeatasoinen ja kaikki laitteet ovat 
moderneja.  Hotellin uima-allas on miellyttävä,  josta avautuu 
kerrassaan upea näköala merelle ja Taurusvuorille. Tämä on jo 
viides matka Nazarilla, ja palvelu on aina ollut hyvää!

Vieraat kertovat

Täydellinen hotelli aikuisille

Björn Peckel, 
Norja

Perhesviitti

 1 viikko All Inclusive alk. 890€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€12
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Korkean luokan puitteet 
rentouttavassa ympäristössä

Täällä viihtyy koko perhe

Viettäessäsi lomaa Mukarnas Resortissa, on sinulla 
mahdollisuus osallistua kaikenlaisiin aktiviteetteihin ja 
leikkeihin. Täällä on paljon mistä valita. Voit mm. pelata 
minigolfia, squashia tai keilata. Lasten suosikkeja ovat 
lastenklubi, minidisco, maailmanpyörä ja vesipuisto 
upeilla vesiliukumäillä.

Hyvää ja mukavaa All Inclusivella

All Inclusivella maksat kaikki kerralla kotoa käsin, jonka 
jälkeen koko perhe voi syödä ja juoda lomallaan mielin 
määrin. Ruoka on maittavaa, ja sitä on paljon. Jokaisella 
on siis helppo löytää mieluisiaan herkkuja.

Useita uintimahdollisuuksia

Lukuisien uima-altaiden lisäksi pääset uimaan turkoo-
siin Välimereen, jonka vierellä hotelli sijaitsee. Hiekka 
rannalla on karkeaa, mikä tekee merivedestä hyvin kirk-
kaan. Rannalla on myös laituri, josta on mukava hypätä 
viilentävään veteen!

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/mukarnas 
Instagram #mukarnassparesort

Mukarnas Resort
Elämää täynnä oleva  
All Inclusive-hotelli

 MUKARNAS RESORT Okurcalar/Alanya - Turkki 

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,0
Allas 4,0
Huoneet 4,0
Aktiviteetit 4,0
Ranta 4,0

5 = paras

Tiettyinä iltoina on 
tarjolla live-musiikkia 
ja erilaista viihdettä.

Ruoka on erittäin hyvää, henkilökunta osaavaa ja vesiliuku-
mäet tosi hauskoja. Ranta on hieno, ja vesi on niin kirkasta, 
että voimme nähdä siellä kaloja. Mukarnas Resort oli meille 
hyvä valinta, koska matkustamme lasten kanssa. Me ollaan 
tykätty tosi paljon Alanyan kaupungista, jonne on ollut 
helppo päästä bussilla.  
 
Tämä on toinen matkamme Nazarin kanssa. Hotelli saa 
meiltä hyvät pisteet ja Nazarin kohdehenkilökunnan apu 
hotellilla ja lentokentällä on toiminut loistavasti.

Vieraat kertovat

Hyvä valinta lapsiperheille

Familjen Pappila, 
Ruotsi

 #mukarnassparesort

 1 viikko All Inclusive alk. 760€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 440€12
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Sealight Resort
Perhesuosikki kauniilla näköalalla -
All Inclusive rannalla

 SEALIGHT RESORT Kusadasi - Turkki

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,0
Allas 4,0
Huoneet 4,0
Aktiviteetit 3,5
Ranta 4,0

5 = paras

Sijainti on tosi hyvä! Hotelli on rannan äärellä ja samaan 
aikaan lähellä keskustaa. Hotellin henkilökunta on koko ajan 
valmis auttamaan ja he ovat myös tosi mukavia. Yleisesti 
ottaen alueella on siistiä ja hienoa. Iltaohjelma on korkeata-
soista live-musiikilla ja teatteriesityksillä.  
 
Olemme olleet katsomassa Efesosta, ja kokemus oli todella 
upea! Olemme myös tyytyväisiä Nazarin oppaisiin ja ma-
teriaaliin, jonka saimme tullessamme. Vihkosissa on paljon 
mielenkiintoista tietoa.

Vieraat kertovat

Rannan vieressä ja lähellä keskustaa!

Perhe Tirkkonen, 
Joroinen

 #sealightresorthotel

Korkealuokkainen hotelli, 
jossa kaikille jotain

Iltadrinkki majakassa?

Aivan kuten kaikki hotellilla, on All Inclusive-tarjonta 
korkeaa luokkaa ja valinnanvaraa on laajalti. Iltadrin-
kistä on tunnelmallista nauttia majakassa meren äärellä, 
jossa hotellin yksi baareista sijaitsee. Suuret ja valoisat 
huoneet sopivat hyvin perheille, ja tilaa näissä on jopa 
seitsemälle hengelle. Hotelli sijaitsee Kusadasissa, joka 
on viihtyisä kaupunki Turkin länsirannikolla. Täältä 
keskustaan on muutama kilometri, missä on tarjolla 
shoppailua, yöelämää ja kulttuuria.

Runsaasti uintimahdollisuuksia

Uima-allasalue on hotellin keskipiste, missä päivisin ja 
iltaisin järjestetään eri aktiviteetteja, leikkejä ja soitetaan 
musiikkia. Lasten suosikit ovat miniklubi ja tietenkin 
minidisco! Kallioiden alapuolella on hotellin oma 
hiekkaranta. Ranta ei ole iso, mutta tuntuu hyvin yksi-
tyiseltä ja tunnelmalliselta pienine koloineen ja jyrkkine 
kalliomuodostelmineen.

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/sealight 
Instagram #sealightresorthotel

Sealight Resort levittäytyy 
kalliolle, josta on uskomaton 
näköala Egeanmerelle.

 1 viikko All Inclusive alk. 680€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 440€12
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Vehreä paratiisi koko 
perheen viihtymiseksi

Tyylikästä ja mukavaa lomailua

Jo matkalla tähän ylelliseen kohteeseen näet henkeäsal-
paavia näkymiä. Täällä kohoavat kalliot, joita peittävät 
puut, kun samaan aikaan toisella puolella on kimal-
televa, sininen Välimeri. Tämä näkymä odottaa sinua 
myös hotellialueelta.

Nirvana koostuu eri rakennuksista, kuten ylellisen valkoi-
sista, yksikerroksisista villoista, jotka levittäytyvät kauniin 
puutarhan eri puolille, ja suurimmasta osasta näistä on 
suora käynti uima-altaalle. Tyylilinjaus on eleganttia, 
missä näkyy ripaus pohjoismaalaista designia.

Valitse sinulle sopivin VIP-paketti 

Huonetyypin valinta määrittelee VIP-paketin sisällön, 
joka näkyy All Inclusive-tarjonnassasi. Parhaaseen  
pakettiin kuuluu esimerkiksi rajaton määrä ruokailuja  
á la carte-ravintolassa ja VIP-ravintolassa, sekä huone-
palvelu vuorokauden ympäri. Lisätietoa VIP-paketista 
voi lukea allaolevan linkin kautta. 
 
Täällä on myös useita baareja ja konditoria, jossa 
tarjoillaan leivonnaisia ja Mövenpick-jäätelöä, sekä 
hedelmäbaari, jossa on  
tuorepuristettua mehua.

Tämän lisäksi on käytössä värikäs lastenklubi, 13 upeaa 
vesiliukumäkeä, runsaasti liikuntapuitteita, kauniita 
rantapaviljonkeja, kaksi laituria, wellness-keskus, 
elokuvateatteri ja kauppoja - kaikki kauniin viheriön 
ympäröimänä.

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/nirvana 
Instagram #nirvanalagoon

Nirvana Lagoon Villas
Viehättäviä luksusvilloja omalla uima-altaalla  
- rannalla, luonnon helmassa

 NIRVANA LAGOON VILLAS Beldibi - Turkki 

Nirvana Lagoon Villas on hotelli, jonka kanssa 
odotan eniten pääseväni tekemään yhteistyötä. 
Hotelli on lähes uusi rauhallisella ja rentouttaval-
la, mutta kuitenkin ylellisellä ilmapiirillä.

Täällä pääsee taatusti kokemaan luksusta ja 
tunnelma on raikas ja pohjoismaalainen samaan 
aikaan, kun voi aistia turkkilaisen vieraanva-
raisuuden.

Nazar kertoo

Eleganttia ja pohjoismaalaista

Elmo Tarén, 
Antalyan opas

Tämä upea näkymä levittäytyy useimmista Lagoon 
Villa Deluxeista - korkeiden puiden reunustama 
uima-allas houkuttelee viilentävälle aamu-uinnille. 
Altaiden vieressä on myös baari, jossa tarjoillaan 
viilentäviä juomia.

 #nirvanalagoon

Uutuus
    2016

Lagoon Villa Deluxe

 1 viikko All Inclusive alk. 890€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€12
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Ole yksi ensimmäisistä 
modernissa All Inclusive- 
hotellissa

Uusin tulokas suositussa hotelliketjussa

Trendy-ketjulla on yli 20 vuoden kokemus useista 
menestyneistä hotelleista, ja vuonna 2016 avaa Trendy 
Lara ovensa vieraillemme. Hotellilla on kaikki edelly-
tykset sopiakseen täydellisesti Nazarin hotellitarjontaan, 
ja uskomme, että kantavieraat löytävät tästä uuden 
suosikkinsa.

Hotellilla on ainutlaatuinen sijainti joen vierellä, joka 
virtaa rannan suuntaan, missä hiekka on pehmeää ja 
aurinkotuolit odottavat lomailijoitaan. Hotellialueella on 
useita uima-altaita, joiden väliltä valita, sekä kahdeksan 
upeaa vesiliukumäkeä.

Laaja tarjonta ruokaa ja puitteita

Trendy Larassa voit itse valita, mikäli haluat lomastasi 
aktiivisen vai rauhallisen lomakokemuksen rentoutu-
misen merkeissä. Voit valita ohjelmaasi aamujumppaa, 
tanssitunteja, iltaesityksiä tai spa-hoitoja. Vaihtoehtoina 
on myös turkkilaista kylpyä, tennistä ja keilausta – 
listasta voi tehdä niin pitkän kuin haluat! Lastenklubi, 
leikkipaikka ja minidisco ovat puolestaan hyvin suosittuja 
lasten keskuudessa.

Vierailu hotellilla on luonnollisesti All Inclusivella, johon 
kuuluu eri snackravintoloita, houkuttelevia buffetteja, 
baareja ja viisi á la carte-ravintolaa, jotka kuuluvat 
hintaan.

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/trendy 
Instagram #trendylara

Trendy Lara
Upouusi perhehotelli ainutlaatuisella,
luonnonläheisellä sijainnilla joen ja rannan vieressä

 TRENDY LARA Lara/Antalya - Turkki 

Trendy Laraa rakennetaan tämän 
esitteen teon aikana, jonka takia kuvat 
ovat arkkitehdin luonnoksia. 
Oikeat kuvat julkaistaan 
kotisivuillamme toukokuussa 2016.

Olen varma, että tästä tulee vieraidemme-
keskuudessa hitti – hotellilla on kaikki, jota 
toivomme perhehotelleiltamme: All Inclusive, 
perhehuoneita, paljon aktiviteetteja, vesiliu-
kumäkiä ja rannan läheisyys. Tämän lisäksi  
tänne on lyhyt lentokenttäkuljetus.

Trendy Laran sijainti on uniikki, koska aluetta 
reunustaa meri, sekä joki.

Nazar kertoo

Tästä tulee hitti!

Jenna Niemi, 
Quality Coordinator

Uutuus
    2016

Kolmen huoneen villa

 1 viikko All Inclusive alk. 970€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€12
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Paljon puitteita viihtyisän 
Lara-rannan vierellä

Viimeisin tulokas Delphin-ketjuun

Keväällä 2015 tuli Botanikista osa Delphin-ketjua. 
Hotellin menestykseen käytetään erikoisosaamista, jota 
sisarhotellit Delphin Diva (s.16) ja Imperial (s.14) edus-
tavat. Tällä kokemuksella uudistetaan Delphin Botanik ja 
lisää perhehuoneita tullaan rakentamaan.

Hotelli sijaitsee vain puolen tunnin päässä lentokentästä, 
ja kuten nimi saattaa kertoa, on täällä valtava puutarha 
sadoilla, kauniilla kasveilla, ihmeellisillä puilla ja värik-
käillä kukilla.

Useita aktiviteetteja ja jännittävä 
wellness-keskus

Botanikin suurella, vihreällä ulkoilma-alueella on monia 
mahdollisuuksia virkistävälle pulahdukselle. Voit valita 
eri uima-altaiden, vauhdikkaiden vesiliukumäkien ja 
hienohiekkaisen rannan väliltä.

Tähän voit lisätä lastenklubin, tenniksen, vesijumpat, 
minitivolin ja maittavan All Inclusive-tarjonnan, niin 
sinulla on resepti loistavaan lomaan koko perheelle!

Vierailu hotellin wellness-keskuksessa on lämpimästi 
suositeltavaa. Perinteisen hamamin ja saunomisen lisäksi 
on täällä mahdollisuus nauttia eri hoidoista, kuten Kleo-
patran maitokylvystä! 

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/botanik 
Instagram #botanikexclusiveresort

Delphin Botanik Lara
Uudistettu klassikko parhaalla sijainnilla 
Lara-rannalla 

 DELPHIN BOTANIK LARA Lara/Antalya - Turkki 

Uskomattoman suositun Delphin-ketjun 
viimeisin tulokas: Delphin Botanik Lara. 
Uskomme, että tästä tulee haluttu 
vieraidemme keskuudessa!

Hotellilla tehdään kattava ”kasvojen kohotus” talven 2015-
2016 aikana, ja täällä on sen verran lupaavan näköistä, että 
luulen tästä tulevan yhtä hienon, kuin muista Delphin-ho-
telleistamme. Täällä on suuri, lehtevä viheralue, jossa voi 
nauttia päiväunista auringon alla tai lukea kirjaa yhdellä 
riippumatoista.

Yksi Delphin-ketjun tuntomerkeistä on suuri ja hieno laituri 
rannalla, ja uskon, että myös täällä siitä tulee vieraidemme 
suosikki. Odotan innolla näkeväni Delphin Botanik Laran!

Nazar kertoo

Lupaavan oloinen hotelli!

Nina Hahto,
Supervisor Antalya

 

Perhesviitti

Hotellissa ollaan 
tekemässä kattava 
remontti. Nämä kuvat 
ovat arkkitehdin kuvit-
tamia. Oikeat kuvat 
julkaistaan kotisivuil-
lamme toukokuussa 
2016.

Uutuus
    2016

 1 viikko All Inclusive alk. 960€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€11
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Perheparatiisi omalla 
golfkentällä

Vuoden 2015 suosituin Premium-hotelli

Sueno Deluxe Belek avasi ovensa vuonna 2015, ja 
on vienyt ylellisyyttä rakastavien perheiden sydämet 
myrskyn lailla. Suuren suosion saanut hotelli on sisarho-
telli Sueno Sidelle (s.42), joka on yksi eniten myydyistä 
hotelleistamme.

Täällä asut tilavan valoisissa huoneissa, joissa sisustus on 
modernia ja lähes kaikki mukavuudet on käytössäsi useilla 
hienoilla yksityiskohdilla. Niin kahden hengen huoneissa, 
kuin perhesviiteissä on mahdollisuus aivan omaan 
uima-altaaseen parvekkeella.

Minitivoli ja lastenklubi maailmanluokkaa

Lapset tulevat ihastumaan valtavaan minitivoliin, joka 
yhdessä pelikoneiden kanssa kattaa 5000m² alueen. Upea 

lastenklubi levittäytyy kolmeen eri kerrokseen niin 
sisätiloissa, kuin ulkotiloissa, ja vesipuistossa on 
käytössä kokonaiset 23 vesiliukumäkeä!

All Inclusive-tarjonta on huippuluokkaa ja 
tarjontaa riittää vuorokauden ympäri. Ethän 
myöskään sivuta hienoa ruokatoria, jonka useissa 
eri osioissa tarjoillaan erilaisia välipaloja. Mikäli 
haluat myöhemmin polttaa hieman kaloreita, on 
täällä runsaasti aktiviteetteja ja tietenkin golfia, 
jota kannattaa kokeilla.

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/suenodeluxe 
Instagram #suenodeluxebelek

Sueno Deluxe Belek
Viime vuoden suurmenestyjä yksityisillä  
uima-altaalla parvekkeella

 SUENO DELUXE BELEK Belek - Turkki 

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,5
Allas 4,5
Huoneet 4,5
Aktiviteetit 4,0
Ranta 5,0

5 = paras

Lomaunelma turkoosin ja valkoisin sävyin! 
Lisää lomaasi ylellisyyttä vuokraamalla paviljonki, 
joita on eri puolilla hotellialuetta.

Laiturilla on useita eri vaihtoehtoja auringonottamiselle,  
kun taas minitivoli on suosittu ja hauska juttu koko  
perheellemme. 
 
Huoneet ovat uusia, moderneja ja valoisia, ja henkilökunta 
on palvelualtista, sekä auttavaista. Huoneet ovat hyvin 
valoisia ja moderneja, josta pidämme! Suuri plussa on täällä 
tarjoiltava Barrista-kahvi! Meksikolainen ja italialainen á la 
carte ovat olleet suosikkejamme.

Vieraat kertovat

Parasta on laituri!

Perhe Austvoll, 
Norja

 #suenodeluxebelek

Kahden hengen huone uima-altaalla ja 
merinäköalalla

 1 viikko All Inclusive alk. 1220€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€12
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roomtype

Korkeimman luokan 
luksushotelli 

Valtava tarjonta aktiviteetteja ja 
rentoutumismahdollisuuksia

Tämä erityisen ylellinen perhehotelli tarjoaa useita 
jännittäviä aktiviteetteja, kuten seikkailupuiston, 
värikkäitä iltaesityksiä, ensiluokkaisen lastenklubin, vesi-
puiston ja aivan oman golfkentän hotellin yhteydessä.

Mikäli loman tarkoituksena on rentoutuminen, on tämä 
paras valinta. Alueella on hyvin tilaa kaikille, ja aurin-
kotuoleja on helppo löytää niin altaalta, nurmikolta, 
rannalta kuin laiturilta.

Parhaat huoneemme ja maittava All Inclusive

Pienimmät huoneet ovat kokonaiset 50 m² ja kaikissa 
on parveke tai terassi, sekä minibaari, joka täytetään 
päivittäin.

Aivan kuten kaikki muukin hotellilla, on All Inclusiven 
taso korkealuokkaista. Snackbaareissa pääsee tilaamaan 
menusta, á la carte-elämykset ovat suoranaisia VIP-elä-
myksiä, ja kaikki paikalliset ja monet kansainväliset 
juomat kuuluvat hintaan. Ethän jää paitsi ranskalais-
tyylisestä konditoriasta, jossa tarjoillaan macaroneja ja 
Mövenpick-jäätelöä!

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/regnum 
Instagram #regnumcarya

Regnum Carya Resort
Ehkä Välimeren ylellisin hotelli - keskellä 
hiekkarantaa ja omaa golfkenttää

 REGNUM CARYA RESORT Belek - Turkki 

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 5,0
Allas 5,0
Huoneet 5,0
Aktiviteetit 4,5
Ranta 5,0

5 = paras

Tämä on ehdottomasti ylellisin hotellimme kaikkien mittapui-
den mukaan! All Inclusive-tarjonta on yli odotusten: seisovissa 
pöydissä on kaikkea maan ja taivaan välillä, baarihenkilökun-
ta sekoittaa hienoja cocktaileja ja elämys italialaisessa á la 
carte-ravintolassa oli kerrassaan upea! Koko henkilökunta on 
sitoutunut työhönsä, ja tekee kaikkensa, jotta me viihtyisimme.  
 
Hotellissa on myös Nazarin parhaat huoneet! Tämän jälkeen 
minulla ja miehelläni on vaikeaa löytää hotelli, joka vastaa 
odotuksiamme näin upean kokemuksen jälkeen!

Nazar kertoo

Ylellisin kokemuksemme!

Tina Bengtsson Pyk,
Nazarin editori

 #regnumcarya

Italialainen á la carte-ravintolaWellness-keskuksen vitamiinibaari

Konditoria "Macaroon"

Golfkentän vieressä 
olevista villoista 
on suora pääsy
uima-altaalle

 1 viikko All Inclusive alk. 1190€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€11
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Valtavan suosittu 
luksushotelli korkealuok-
kaisella All Inclusivella

Täällä on kaikkea ja vielä vähän enemmän

Tässä satulinnamaisessa hotellissa asut vain puolen 
tunnin päässä lentokentältä kauniin rannan äärellä. 
Delphin Imperial on sisarhotelli Delphin Divalle (s.16) ja 
uutuudelle, Delphin Botanikille (s.8). Myös tämä hotelli 
tarjoaa kaikkea mitä vain voit kuvitella.

Mitä sanoisit minitivolista, useista kauniista uima- 
altaista, laajasta tarjonnasta urheilumahdollisuuksia, 
upeasta wellness-keskuksesta sekä suurista, mukavista 
huoneista?

Kokonaiset kahdeksan á la cartea, jotka 
kuuluvat hintaan

Ruoka maistuu taivaalliselta, jonka lisänä voi nauttia 
paikallisia juomia ja myös useat kansainväliset brändit 
kuuluvat hintaan. Rannalla on hieno laituri aurinko-
tuoleilla ja baarilla, jossa voi nauttia kylmästä drinkistä 
panorama-näköalalla meri taustalla kimaltaen. Lisää 
tähän elokuvateatteri, kuntosali, keilausta, useita 
mahtavia vesiliukumäkiä ja tunnelmallisia paviljonkeja 
rannalla, niin sinulla on loistava konsepti ylellisyyttä, jota 
koko perhe tulee rakastamaan!

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/delphinimperial 
Instagram #delphinimperial

Delphin Imperial
Valtava luksushotelli koko perheelle ja huoneita 
suoralla pääsyllä uima-altaalle

 DELPHIN IMPERIAL Lara/Antalya - Turkki 

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 5,0
Allas 4,5
Huoneet 4,5
Aktiviteetit 4,0
Ranta 5,0

5 = paras

Koko hotellialue hohtaa 
upeasta arkkitehtuuristaan ja 

hienosta  designestaan. 
Suurien huoneiden 

yksityiskohdat vangitsevat 
katsojansa.

Tämä on meidän kolmas kerta täällä ja pidämme siitä, että ho-
tellilla on niin monta aluetta, joiden väliltä valita. Arvostamme 
myös rauhallisuutta hiljaisen altaan luona. Allasalue yleisesti on 
erittäin viihtyisä. Laituri on suosikkipaikkamme rentoutumiselle 
ja auringonotolle.  
 
Huoneiden taso on korkea ja sisustus mielenkiintoinen ja eri-
tyinen. Palvelutaso on korkeaa niin hotellihenkilökunnan kuin 
Nazarin kohdalla. Tällainen konsepti sopii tarpeisiimme täydel-
lisesti ja olemmekin jo ehtineet varata uuden matkamme!

Vieraat kertovat

Laituri on suosikkipaikkamme

Perhe Kaikkonen,
Oulu

 #delphinimperial

Uutuus 2016: Huoneita suoralla pääsyllä uima-altaaseen

Delphin Imperial, 
ja elegantti
sisarhotelli Diva 
vasemmalla

 1 viikko All Inclusive alk. 990€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€11
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Kantavierasmagneetti 
lähellä Antalyan keskustaa 
ja lentokenttää

Yksi suosituimmista Premium-hotelleistamme

Delphin Diva on sisarhotelli ja edeltäjä sisarhotelleil-
leen Delphin Imperialle (s.14), ja uudelle tulokkaalle, 
Delphin Botanikille (s.8). All Inclusive-ruoka on loistavan 
makuista, ja täällä on kaiken kaikkiaan seitsemän hienoa 
á la carte-ravintolaa eri teemoilla. Erityistä on, että 
ruokailu näissä ravintoloissa kuuluu hintaan. Muistathan 
vain varata pöytäsi!

Viehättävät huoneet ovat remontoitu, ja valoisia. 
Duplex-sviitissä voi asua yhdessä jopa viisi henkeä.

Minitivoli ja useita uintimahdollisuuksia

Tämä perheiden kultakimpale on täynnä auringonottoa, 
uimista ja urheilumahdollisuuksia. Lapset rakastavat 
minitivolia, vesiliukumäkiä, lastenklubia, minidiscoa ja 
pelihallia. Aikuisia taas saattaa kiehtoa wellness-keskus, 
aamujumppa, ihana laituri ja hienot paviljongit, jotka 
sijaitsevat niin altaan, kuin rannan lähettyvillä.

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/delphindiva 
Instagram #delphindiva

Delphin Diva
Upea perheparatiisi korkealuokkaisella  
All Inclusivella

 DELPHIN DIVA Lara/Antalya - Turkki 

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 5,0
Allas 4,5
Huoneet 4,0
Aktiviteetit 4,0
Ranta 5,0

5 = paras

Valtava uima-allas, 
pitkä hiekkaranta vai 
hauskat vesiliukumäet?

Tämä on kolmas matkamme Nazarilla, jonka valitsemme 
matkanjärjestäjäksemme korkealaatuisten hotellien takia. 
Me emme enää edes katso muiden matkanjärjestäjien 
matkoja. Seuraavalla kerralla kokeilemme luultavasti jotain 
toista Premium-hotellia, vaikka pidämmekin Delphin Divasta 
paljon! Palvelu on tosi hyvää.

Täällä meistä pidetään hyvää huolta ja henkilökunnalla on 
aina hymy huulilla. 

Vieraat kertovat

Pidämme hotellin sijainnista 

Perhe Rantala, 
Toijala

 1 viikko All Inclusive alk. 950€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€11
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Ainutlaatuista lomailua 
suoralla käynnillä altaaseen

Klassikko useilla kantavierailla

Susesi Luxury Resort on yksi suosituimmista luksus-
hotelleistamme, joka ei ole mikään ihme! Tämä 
gastronominen hotelli sai Nazarin Quality Award-pal-
kinnon 2015, jonka kriteerinä ovat vieraidemme 
hotelliarvostelut kategoriassa ’Paras All Inclusive’. 
Pääravintolassa, á la carte-ravintoloissa ja 11 baarissa 
tarjoillaan siis korkealuokkaista ruokaa ja juomia!

Eksklusiivinen Terrace House koostuu kaksi- ja kolmiker-
roksista rakennuksista, joiden välissä kiemurtelee suuri 
uima-allas, jonne asukkailla on pääsy omilta terasseil-
taan – täydellistä aamupulahdukselle! 

Runsaasti aktiviteetteja –  
niin maalla kuin meressä

Hotellin rannan vesi on kirkasta. Rannan laituri on oiva 
paikka makoilulle ja rentoutumiselle meren helmassa. 
Lastenklubissa on uima-allas, vesiliukumäkiä ja lasten 
seisova pöytä, ja vieraat voivat laskea vesipuistossa, 
jossa on kuusi vesiliukumäkeä. Tämän lisäksi aktiviteet-
teja on useita ja aikaa voi viettää urheilun, iltaesityksien 
ja wellness-hoitojen parissa.

 
Lue lisää osoitteesta nazar.fi/susesi 
Instagram #susesiluxuryresortSusesi Luxury Resort

Palkittu hotelli All Inclusive-tarjonnastaan  
- suuria huoneita jopa kuudelle hengelle 

 SUSESI LUXURY RESORT Belek - Turkki 

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 5,0
Allas 4,5
Huoneet 4,0
Aktiviteetit 4,0
Ranta 5,0

5 = paras

Uima-allas kiemurtelee 
valkoisten rakennusten 
välissä, joiden terasseilta 
pääsee pulahdukselle aina 
kuin mieli tekee.

Palvelutaso täällä Susesi Deluxessa on loistava! 
Huoneet on hienoja ja ne on kooltaan tilavia. 
Uima-allasalue on upea, jossa viihtyy useam-
mankin tunnin. Me tykätään kyllä myös istua 
rannalla ja vilvoitella varpaita meressä.  
 
All Inclusive-tarjonta on huippuluokkaa, ja 
tarjonta hyvin kattavaa!  Tämä hotelli on 
erityisesti suosikkimme siis palvelun, ruokava-
likoiman ja uima-allasalueen takia. 

Vieraat kertovat

Huippuluokan All Inclusive! 

Perhe Skov-Agerkilde,
Tanska

 #susesiluxuryresort

Royal-sviitti omalla uima-altaalla parvekkeella

Ainutlaatuinen yhdistelmä 
valtavaa ylellisyyttä samaan 
aikaan tunnelman ollessa kodikas

 1 viikko All Inclusive alk. 990€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€11
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Perhehotelli yltäkylläisellä 
ylellisyydellä

Satulinna perheystävällisessä Sidessä

Täällä asut pehmeän hiekkarannan äärellä, ja käytössäsi 
on iso uima-allasalue useilla eri syvennyksillä ja kiemuroilla, 
sekä hieno vesipuisto. Animaatiotiimi järjestää eri allasleik-
kejä, urheiluturnauksia ja iltaesityksiä.

All Inclusive-ohjelmassa tarjottava ruoka ja juoma ovat 
huippuluokkaa, mitä on tarjolla lähes vuorokauden 
ympäri. Tarjoilut järjestetään laajoissa seisovissa pöydissä, 
välipaloina ja juomatarjoiluina, joihin kuuluu paikalliset 
sekä osa tuontijuomista. Lapset viihtyvät lastenklubin, 
minidiscon ja vauhtia täynnä olevan minitivolin parissa. 
Täydelliselle rentoutumiselle suosittelemme käyntiä 
wellness-keskuksessa.

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/royalalhambra 
Instagram #royalalhambrapalace

 ROYAL ALHAMBRA Side - Turkki 

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,5
Allas 4,5
Huoneet 4,5
Aktiviteetit 4,0
Ranta 5,0

5 = paras

 ROYAL PALACE Lara/Antalya - Turkki 

Ylellinen palatsi mukavalla 
perhetunnelmalla

Paratiisi niin isoille kuin pienille

Täällä vieraille on tarjolla uskomattoman laaja ja 
maittava All Inclusive-kokonaisuus ylellisillä seisovilla 
pöydillä, maittavilla á la carte-ravintoloilla, herkullisilla 
snackseillä ja paikallisilla sekä tietyillä tuontijuomilla. 

Suurissa ja mukavissa huoneissa asut kuin kunin-
kaallinen, ja hotellilla on tarjolla sviittejä jopa  
kuudelle hengelle. 

Lapset viihtyvät lastenklubissa, upean värikkäissä 
vesiliukumäissä ja etenkin minitivolissa, jossa on useita 
eri karuselleja. Hieman vanhemmille lomalaisille on 
tarjolla mm. tennistä, keilausta, wellness-keskus ja 
värikkäitä iltaesityksiä.

Lue lisää osoitteesta nazar.fi/royalpalace 
Instagram #royalholidaypalace

V I E R A S - A R V O S T E L U T  2 0 1 5
Ruoka 4,5
Allas 4,5
Huoneet 4,5
Aktiviteetit 4,0
Ranta 5,0

5 = paras

 1 viikko All Inclusive alk. 990€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€11

Royal Alhambra

Uljaan Royal Alhambran kohdalla 
ei olla säästelty. Upea arkkitehtuuri 
ja hohtavan kauniit yksityiskohdat 
tekevät lomastasi unelmanomaisen!

Royal Palace
Loisteliasta lomailua 
sadunomaisessa ympäristössä!

 #royalholidaypalace

 1 viikko All Inclusive alk. 950€ Lapsihinta -vuoteen asti alk. 480€11




