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Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

100 % ALL INCLUSIVE

TURKIET 
RHODOS
BULGARIEN 
NYHET!
MALLORCA

Flexibel reslängd
Barnklubbar ingår i priset
Captain Nemo nu också på Rhodos
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• Kiotari

Ialyssos •
Ixia
•

• Faliraki
• Kalithea

Rhodos

✈

RHODOS

• Nessebar
• Sunny Beach

✈

BULGARIEN

Burgas

• Pomorie
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Vi vill så gärna vara 
familjernas favorit!

På en bra familjesemester ska det fi nnas 
fantasti ska stränder, stora pooler, god mat, 
massor av glass, spännande utf lykter, bra 
rum, barnakti viteter och underhållning, 
samt massor av ti d ti llsammans.

Det är exakt sådana hotell vi handplockar 
ti ll dig i Turkiet, på Rhodos, i Bulgarien – 
och nu också på Mallorca!

Välkommen till Nazars lilla värld
Vi flyger från en flygplats 
nära dig
✈ Antalya – Turkiet 

Från Stockholm, Göteborg, Halmstad,  
 Luleå, Skelleft eå, Umeå, Växjö, Örebro,  
 Östersund, Köpenhamn och Oslo

✈ Rhodos – Grekland 
Från Stockholm, Göteborg, Luleå, 

 Sundsvall, Visby, Köpenhamn och Oslo

✈ Burgas – Bulgarien
Från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn 

 och Oslo  

✈ Palma de Mallorca – Spanien
Från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn 

 och Oslo

✈

MALLORCA

• Sa Coma

• Alcudia

Palma
Magaluf • ✈

• Lara • Belek

• Side
• Incekum

• Alanya

Antalya

✈

TURKIET

Okurcalar •
Türkler •

NYHET!
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 NAZAR COLLECTION
et givna valet för barnfamiljen. 

 åra egna skandinaviska barn
 akti viteter ingår!

Turkiet
22 Pegasos World
26 Pegasos Resort & Royal

PREMIUM COLLECTION
Några av Medelhavets vackraste 

 och ly igaste hotell

Turkiet
34 Land of Legends Kingdom
38 Rubi Plati num
40 Susesi Luxury Resort
42 Concorde de Luxe NYHET!
44 Selectum Luxury Resort
46 IC Residence
48 Delphin Be Resort
50 Rixos Premium Belek

Rhodos
52 La Marquise Luxury Resort

HOLIDAY COLLECTION
Ett  stort utbud av hotell i hög klass 

  och för varje smak

 Bulgarien
30 Aqua Paradise
68 Wave Resort NYHET!
70 Diamant Residence
72 Barcelo Royal Hotel

Rhodos
54 Lindos Imperial
56 Filerimos Village
60 Akti  Imperial
62 Rhodes Bay NYHET!
64 Sun Beach
66 Kresten Royal

Turkiet
76 Sherwood Suites NYHET!
80 Eft alia Village
80 Eft alia Aqua
82 Eft alia Ocean
84 Sueno Side
86 IC Santai
88 IC Green Palace
90 Starlight Resort
90 Sunrise Resort
92 Side Star Elegance
94 Ramada Plaza
96 Avena Resort

VALUE COLLECTION
enna kategori består av prisvärda,

 mindre hotell med bra standard

Rhodos
58 Sun Palace

Turkiet
74 Aqua Fun City NYHET!
98 Gardenia Hotel NYHET!

Hitta det 
perfekta hotellet

Ikonöversikt

Ikonerna ger dig snabbt överblick 
över särskilt att rakti va att ribut 
på hotellen. Vi hoppas att  dett a 
underlätt ar för dig att  hitt a det 
rätt a hotellet ti ll din semester.

Ligger vid stranden

Rum med havsutsikt

Se fi lmer av våra gäster 
på nazar.se eller YouTube

Vatt enpark

I ovanstående exempel kan det bo
max nio personer i samma boende.

Familjerum

Det är härligt att  kunna resa ti ll-
sammans, allihop. Hos Nazar har 
vi rum där man kan bo så många 
som nio personer ti llsammans. 
Denna ikon visar hur många som 
kan bo i rummet.

18 NYHET!  
Baka med Captain Nemo!   
Ingår på Nazar Collecti on
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Från denna sommar kommer Captain Nemo och hans pirater även underhålla och akti vera 
barnen i våra barnklubbar på Filerimos Village. Våra skandinaviska akti vitetsguider arrangerar 
spännande skatt jakter, roliga lekar och akti viteter och självklart vår nyhet Mini Chefs, där 
barnen bakar kakor. Missa inte heller Dance Stars, där barnen dansar ti ll populära hits och lär 
sig nya danssteg ti ll minidiscot.

Captain Nemo kommer nu också hålla ti ll på det mysiga familjehotellet Filerimos Village på 
Rhodos, och vi hoppas att  ni kommer fram och säger hej ti ll honom!

Mini Chefs
CAPTAIN NEMO PRESENTERAR

NYHET! Låt barnen lära sig baka kakor och andra 
godsaker under ledning av våra dukti ga akti vitets-
guider. När de är färdigbakade ska de naturligtvis 
ätas upp på picknicken ti llsammans med 
Captain Nemo och hans pirater.

Dett a nya ti lltag erbjuder vi utan extra kostnad i vår barnklubb på 
Pegasos World, Pegasos Planet och Filerimos Village. 

Läs mer om akti viteterna på nazar.se/barn

NYHET: Captain Nemo kommer till Rhodos!
Wohoo! Vi är så glada över att Captain Nemo och hans 
pirater kommer till Rhodos!

Allt dett a erbjuder Captain Nemo:

 Mini Chefs NYHET!
Swim a’hoy simskola
Dance Stars dansskola
Chill Out Club för ungdomar

 Barnklubb
 Piratakti viteter
 Minidisco 

NYHET: Captain Nemo kommer till Rhodos!
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Ska du ti ll ett  av våra Pegasos-hotell? 
Boka då resan redan i januari och få en 
megastor unicorn på köpet!

Du får unicornen levererad på hotellet 
– det kommer garanterat bli en hit! När 
semestern är över, bestämmer du själv 
om du vill ta med den hem eller om du vill 
donera den ti ll barnklubben. Skynda dig att  
boka din resa, för dett a erbjudande gäller 
endast de första 500 bokningarna, max 
en per bokning.

500 söta unicorns väntar på dig

Få en mega-unicorn på köpet!

Så här fungerar erbjudandet: När du 
bokar en resa ti ll någon av nedanstående 
hotell, och minimum två personer betalar 
fullpris i rummet, kostar det första barnet 
endast 998 kronor. Några rumstyper kan 
ha högre krav på antalet fullprisbetalande, 
vilket tydligt framgår på vår hemsida under 
respekti ve hotell. 

På dessa hotell betalar ditt  barn 
(t.o.m. 17 år) endast 998 kronor:
Turkiet: Eft alia Ocean, Eft alia Aqua,
Eft alia Village

På dessa hotell betalar ditt  barn 
(t.o.m. 15 år) endast 998 kronor:
Turkiet: Pegasos World, Pegasos Royal, 
Pegasos Resort

På dessa hotell betalar ditt  barn 
(t.o.m. 11 år) endast 998 kronor:
Turkiet: Rubi Plati num, Sueno Side, 
Susesi Luxury Resort, Delphin Diva, Aqua 
Fun City
Rhodos: Lindos Imperial, Filerimos Village, 
Sun Palace, Rhodes Bay
Bulgarien: Aqua Paradise, Wave Resort, 
Melia Sunny Beach
Erbjudandet gäller om du bokar din resa senast 
31 januari 2020, och det är ett  begränsat antal 
platser på utvalda avgångar.

arn reser allti d billigt hos Nazar men om du är 
snabb och bokar din resa så ti digt som i januari, 
har du möjlighet att  ta med barnen för  kronor. 

Stora barnrabatter 
när du bokar i januari

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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vilket tydligt framgår på vår hemsida under 
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998:-
om du bokar i januari
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Vi har fl ytt at och vårt nya kontor är inrett  endast 
med secondhand-möbler! 

Dett a betyder att  vi dels håller nere våra kostnader 
(det gynnar också våra gäster) men också att  vi bidrar 

ti ll ett  hållbart samhälle, där allt gammalt inte bara 
slängs och blir ersatt  med nytt .

Nazar har endast ett  kontor i Norden och det 
ligger i Malmö. Här arbetar medarbetare från 
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Nu kan du ta del av hur våra hotell bidrar ti ll en hållbar 
turism. Under 2019 har vi bett  alla våra hotell berätt a lite 
för oss om vad de gör för miljön, klimatet och samhället. 
Dett a har vi sammanfatt at under respekti ve hotell på vår 
hemsida.

Det som förvånade oss mest var att  många av våra hotell 
gör otroligt mycket utan att  ha en tanke på att  de fakti skt 
bidrar ti ll ett  hållbart resande. Ett  par exempel på dett a 
är våra Pegasos-hotell som planterar skog och Sealine 
Hotel som skickar överbliven All Inclusive-mat ti ll ett  
hundhärbärge. Alla hotell gör fakti skt något – litet eller 
stort! 

De kommande åren kommer vi att  ha mer fokus på 
dett a, och kommer löpande uppdatera vår hemsida med 
hotellens fi na ti lltag för miljön. Vi tycker att  det är ett  
mycket spännande projekt, och vi tror att  vi är de första i 
Norden som gör en sådan kartläggning över sina hotell. 

Vi har fl yttat
Vårt nya hållbara kontor

Håller du på att  planera en resa för hela 
familjen? För var ti onde person kan en person 
resa med helt grati s.

Läs mer på nazar.se/resti llsammans 
eller kontakta oss på info@nazar.se 
eller ring ti ll oss på 0770 777 888

BETALA FÖR 9
RES 10 

Mer hållbarhet

Våra hotell gör mycket 
för miljön

Vi är 25 personer på kontoret, 
och här är delar av marketing-teamet
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All Inclusive-nyheter hos:

Sveriges All Inclusive-specialist

Visste du att…
  av Nazars gäster väljer

ett ll nclusive hotell

 var tredje Nazar gäst i Turkiet 
väljer Pegasos orld

 var tredje Nazar gäst är ett barn 
som reser för barnpris

 Nazar är en del av världens  
största resebolag T

 Nazars enda kontor ligger i Malmö  

37 hotell

v dessa är

37 med ll nclusive

37 med familjerum med plats 
för minst fyra personer

35 med fyra eller fem stjärnor

31 med skandinaviska eller  
internationella barnklubbar

29 med placering direkt vid stranden

29 endast bokningsbara hos Nazar

DETTA RESEMAGASIN 
INNEHÅLLER

ven i år har vi varit ute och sett en massa fina ll nclusive hotell och vi har handplockat hela nio nya,  
fina hotell till er! Samtliga är naturligtvis med ll nclusive. Här är tre av dem

Aqua Fun City 
Prisvärt hotell nära Alanya med 

massor av vattenplask

Wave Resort 
Helt nytt femstjärnigt hotell för de 

kräsna, nära Sunny Beach

Rhodes Bay 
Fantastiskt femstjärnigt hotell direkt 

vid stranden, nära Rhodos stad

All Inclusive från

5 900:- 
Barn t.o.m. 12 år  

från 3 900:-

All Inclusive från

6 900:- 
Barn t.o.m. 12 år  

från 3 200:-

All Inclusive från

8 100:- 
Barn t.o.m. 11 år  

från 3 900:-
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Om ni funderar på en träningsresa, kontakta oss först! Vi har 
handplockade hotell som är perfekta för ändamålet och vi kan 

hjälpa er att  göra er träningsdrömresa ti ll verklighet.

Vi har stor erfarenhet med att  planera träningsresor, 
och ti llsammans med er kan vi sätt a samman och skräddarsy 

er resa precis som ni vill ha den.

Skriv eller ring ti ll våra specialister för träningsresor, 
för ett  samtal om era önskemål. 
Kontakta oss på 0770-777 888

eller på training.groups@nazar.se

Skräddarsydda träningsresor
Gruppträning, 

löpning och yoga!

Alla Captain Nemo’s sånger som du dansade ti ll på 
 minidiscot på våra Pegasos-hotell kan du nu lyssna på, 
på Spoti fy – nu även förra sommarens hit ”Shake da boom”.

Du hitt ar Captain Nemo’s minidisco och våra andra 
 spellistor genom att  söka på Nazar Nordic.

Mer från Captain 
Nemo på Spotify

Topp 10 hotell
Dessa hotell är hitti  lls de mest 
populära för sommaren 2020:

1  Pegasos orld, Side Se sida 22

2  indos mperial, Kiotari indos Se sida 54

3  Pegasos oyal, ncekum Se sida  26

4  Pegasos esort, ncekum Se sida  26

5  ilerimos illage, alyssos Se sida  56

6  ua Paradise, Nessebar Se sida  30

7  Sun Palace, Faliraki Se sida  58

8  E  alia cean, T rkler lanya Se sida  82

9  Susesi u ury esort, elek Se sida  40

10 ubi Plati num, vsallar Se sida  38

Yoga i solnedgången 
på Rhodos

Mer från Captain 
Nemo på Spotify



9nazar.se

5, 10 eller 
21 dagar!

Hos Nazar har vi få, handplockade hotell, som vi bygger en nära  
relation med för att säkra att våra gäster får bästa möjliga service. 

En gång om året belönar vi de hotell som utmärker sig.  
Baserat på våra gästers betyg och vår destinationspersonals  

bedömningar avgörs det vilka hotell som får den fina  
bekräftelsen och Nazar Quality Award-diplomet. 

 
Läs mer på nazar.se/awards

Nu kan du resa till ntalyakusten, hodos eller nyheten 
Mallorca med reguljär yg och själv bestämma vilken 
 veckodag du vill resa och hur länge du vill vara borta!

u reser till stora delar på egen hand men du kan kontakta 
våra guider när du än behöver och är garanterad nästintill 
samma service som när du reser på charterresa med Nazar.

Vinnarna 2019 
Mest rekommenderade hotell 

E PH N   se nazar.se/delphindiva

Bästa All Inclusive-hotell
S SES   ES T  se sida 40

Bästa Premium Collection-hotell
SE E T M  ES T  se sida 44

Bästa Nazar Collection-hotell
PE S S   se sida 26

Bästa -hotell
S E ST  E E N E  se sida 92

Bästa -hotell
 P SE  se sida 30

Bästa -hotell
S N P E  se sida 58

2019

Din röst är  
med och avgör

Flexibelt flygprogram till  
Antalya, Rhodos och Mallorca

NYHET!
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När vi säger att  vi har familjerum för stora familjer, så menar vi verkligen för stooora familjer: 
så många som nio personer i samma boende.

Vi rekommenderar: Om ni är en stor familj, boka resan i god ti d, då de största familjerummen 
tar slut ti digt. Vi har familjerum för 4-9 personer.

Läs mer på nazar.se/familjerum

Resemagasin
Sommar 2020
”Dream Team”

Nazar Nordic AB
Malmö, Sverige

Projektledare
Tina Toft 

Kemal Yamanlar

Författ are
Tina Toft 

Kemal Yamanlar

Redakti on
Tina Bengtsson Pyk

Vigdis Engenes
Jenna Niemi

Research
Tina Toft 

Kemal Yamanlar
Nazars desti nati onsteam

Omslagsbild framsida, original
Mia Macom

miamacomphotography.com

Fotografer
Mia Macom

Stefan Modigh
Kemal Yamanlar
Erman Duymaz
Dimitry Evti mov

Arkiv

Design och tryck
Graphica Printmedia
Düsseldorf, Tyskland

Ansvarig utgivare
Kemal Yamanlar

Resemagasinet är producerat 
i november 2019

Kontakti nformati on
Nazar Nordic AB
Öresundshuset

Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö, Sverige

Contact Center: 0770-777 888
Administrati on: 040 699 88 30

E-mail: info@nazar.se
Hemsida: nazar.se

Instagram: NazarNordic
Facebook: NazarSverige
YouTube: NazarNordic
Spoti fy: Nazar Nordic

Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel 
och ändringar som ti llkommer eft er 

resemagasinsprodukti onen.

MEDVERKANDE

Stora familjerum för 
stooora familjer

SVERIGES ALL INCLUSIVE-SPECIALIST

 S
O

M
M

A
R 

20
20

nazar.se ✆ 0770 - 777 888

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

100 % ALL INCLUSIVE

TURKIET 
RHODOS
BULGARIEN 
NYHET!
MALLORCA

Flexibel reslängd

Barnklubbar ingår i priset

Captain Nemo nu också på Rhodos

Här är våra största familjerum:

IC Residence  Lara

Med terrass eller balkong med direkt ti llgång 
ti ll den stora poolen och med All Inclusive

+ Eftalia Ocean  Türkler

Stora rum fördelade på två våningar, med direkt 
ti llgång ti ll pool och All Inclusive

+ Aqua Fun City Okurcalar

Nyhet hos Nazar: All Inclusive-hotell med 
massor av vatt enakti viteter

Upp till nio 
personer

Upp till åtta 
personer

Upp till åtta 
personer

All Inclusive från 

8 500:-
Barn t.o.m. 11 år från 3 900:-

All Inclusive från 

6 900:-
Barn t.o.m. 17 år från 3 600:-

All Inclusive från 

5 900:-
Barn t.o.m. 12 år från 3 900:-
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Vi har  
ännu fler  

All Inclusive- 
hotell!

i har er hotell än de vi fick plats med 
i detta resemagasin. äs mer om dessa 

härliga hotell på vår hemsida.

   Lara

Delphin Diva
En sann familjefavorit med avslappnad 

elegans och avkopplande semesterstämning. 
nazar.se/delphindiva

    Side

Dosi Hotel
Mysigt familjeägt hotell, där personalen gör 

allt för att säkra en bra semester. 
nazar.se/dosi

   Lara

Delphin Imperial
Magnifikt familjehotell med ett  

överväldigande All Inclusive-utbud. 
nazar.se/delphinimperial 

    Faliraki

Stamos Plus
Nyhet: Fina, gröna omgivningar  

och äkta, grekiska charm. 
nazar.se/stamos

   Sunny Beach

Das Club
Nyhet: Familjehotell centralt i Sunny 

Beach, med fina poolområden. 
nazar.se/dasclub

    Alanya

Melissa Hotel
Prisvärt hotell med fantastiskt läge vid den 

berömda Kleopatrastranden i Alanya.  
nazar.se/melissa

  +  Sunny Beach

Wela Hotel
Prisvärt familjehotell med många stam-
gäster, nära både strand och centrum. 

nazar.se/wela 

 +  Sunny Beach

Melia (Iberostar)
Familjehotell med livfull stämning mitt i Sunny 
Beach, endast ett par minuter från stranden. 

nazar.se/melia

All Inclusive från

7 900:- 
Barn t.o.m. 11 år  

från 3 900:-

All Inclusive från

5 900:- 
Barn t.o.m. 12 år  

från 3 200:-

All Inclusive från

8 500:- 
Barn t.o.m. 11 år  

från 3 900:-

All Inclusive från

5 700:- 
Barn t.o.m. 11 år  

från 3 200:-

All Inclusive från

5 900:- 
Barn t.o.m. 11 år  

från 3 200:-

All Inclusive från

5 900:- 

All Inclusive från

5 800:- 
Barn t.o.m. 11 år  

från 3 200:-

All Inclusive från

6 400:- 
Barn t.o.m. 12 år  

från 3 200:-
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100% All Inclusive! 

Mallorca
NYHET!
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Du bestämmer 
själv reslängden

Från sommaren 2020 kan du resa 
ti ll Mallorca med Nazar. Alla våra 
resor ti ll denna härliga ö är med 
reguljärfl yg, vilket innebär att  
du helt och hållet själv kan välja, 
bestämma och sätt a samman din 
semester. Om du vill resa 3, 6, 10 
eller 21 dagar är helt upp ti ll dig! 
Självklart kan du även välja ”stan-
dard” reslängd på 7 eller 14 dagar 
om du hellre vill det!

åra hotell är noga utvalda och 
de är alla fyra  eller fem stjärniga 
och naturligtvis med ll nclusive!

Mallorca är ett stort 
smörgåsbord av upplevelser

En semester på Mallorca kan 
ti llfredsställa även den mest kräsna 
resenärens behov. 

Vad sägs om härliga stränder, 
vacker natur, kultur och historia, 
läcker mat och bra shopping?

Här kan du njuta av solen och 
värmen på Mallorcas berömda 
stränder, men även på mindre 
kända, nästi nti ll orörda små 
stränder vid öns bukter och vikar.

Mallorca bjuder på en rik kultur 
och historia; en imponerande 
katedral, fi na kloster och kyrkor, 
fascinerande arkitektur och 
spännande museum.

Den vackra naturen bjuder in 
ti ll en akti v semester. Det fi nns 
många vandringsleder, cykel-
rutt er och kajakutf lykter. På fl era 
ställen på ön fi nns imponerande 
droppstensgrott or som verkligen 
är värda ett  besök.

Det fyrstjärniga, familjevänliga 
All Inclusive-hotellet 

Alcudia Pins i Playa de Muro

Läs mer på nazar.se/alcudiapins
Det populära All Inclusive-hotellet 

Viva Blue i Alcudia har fyra stjärnor

Läs mer på nazar.se/vivablue

Den charmiga byn Valldemosa

Paella är populärt 
på Mallorca

Upplev några av Mallorcas 
berömda kännetecken
En vistelse på Mallorca är inte 
fulländat utan ett  besök vid den 
imponerande katedralen La Seu i 
huvudstaden Palma de Mallorca.

Konstnärsbyn Deia
Deia är inte enbart känt för sin konst 
och vackra omgivningar, utan även på 
grund av de många rika och kändisar 
som semestrar eller har hus här.

Alla stränder är inte lika berömda 
och lika lätti  llgängliga, men stränder 
fi nns det massor av, så utf orska 
dem och hitt a din favorit!

Inspiration till upplevelser på Mallorca 

Utforska den vackra 
Drakgrottan

Hitta din egen strand

Ett par av våra fina hotell på Mallorca

Ett  besök i den imponerande 
droppstensgrott an med sina många 
stalagmiter och stalakti ter, upplyst 
i vackra färger, är en alldeles unik 
upplevelse.

Testa på en tågresa 
med vacker rutt
Det anti ka tåget åker mellan 
Palma och Sóller, och denna 
lilla utf lykt är med rätt a väldigt 
populär bland öns besökare. 

Läs mer på nazar.se/mallorca
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Hej! Jag heter Captain Nemo och här bor jag!
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De små 
piraternas 

land
När du semestrar på våra härliga Nazar 

Collection-hotell får du fantastiska stränder 

– och inte minst imponerande pooler! 

I barnklubben säkerställer våra duktiga, 
passionerade aktivitetsguider att de yngsta 
gästerna underhålls från morgon till kväll. 

På Nazar Collection får du en perfekt semester 
som du kan tillbringa med de du tycker om.

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

Nu kan du även träffa 
Captain Nemo och hans 
pirater på Filerimos 
Village på Rhodos!

NYHET!
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Temarestauranger
”Gå ut och ät” på hotellets 

mysiga temarestauranger. Välj 
mellan italiensk, asiati sk och 

turkisk. Kom ihåg att  
boka bord!

Buffé
De inbjudande, färgglada 
buff éerna lockar med allt 

mellan himmel och jord ti ll 
huvudmålti derna.

Massor av glass
Vad vore en semester utan 
glass? Det hör liksom bara 
ti ll. Njut av härlig mjukglass 

– och se hur många du 
orkar äta. Här fi nns fl era 

smaker och även 
laktosfri glass.

Snacks
Hamburgare, kebab, 

pizza, pommes 
frites, turkiska 

pannkakor – you 
name it!

All Inclusive
– en härlig semester 

för varje plånbok!
Bufféerna svämmar nästan över med 

läckerheter, såväl morgon som middag och 
kväll, och utbudet är enormt. Under dagen 

serveras snacks och lättare måltider, 

så du hinner aldrig bli hungrig 

– kanske bara sugen på något sött!
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Dryck
Juice ti ll frukosten, en 

kall öl ti ll lunchen och ett  
glas rödvin ti ll middagen, 

eller en fi n drink ti ll 
kvällsunderhållningen?

VEGANSK, VEGETARISK, 
LAKTOSFRI OCH 
GLUTENFRI KOST

Specialkost
Buff éerna har ett  brett  utbud av special-
kost för dig som har särskilda krav, behov 

eller önskemål. Här fi nns välsmakande 
grytor, mumsiga grönsaksrätt er och en 

stor, välsorterad salladsbuff é med massor 
av färska, goda grönsaker.

Barnbuffé
Barnen har sin alldeles 

egna barnbuff é där de kan 
välja och vraka bland alla 

sina älsklingsrätt er!
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Mini Chefs – 
baka med Captain Nemo

Som ett  nytt , spännande 
ti lltag i vår barnklubb kan 
nu barnen baka kakor och 
sötsaker med Captain Nemo 
och hans coola pirater. Det 

kommer garanterat vara en 
höjdpunkt som barnen sent ska 
glömma! Och pssst… kakorna är 
rikti gt smarriga, vi har fakti skt fått  
provsmaka!

Skapa minnen och få nya vänner 
i barnklubben!

Captain Nemo’s populära barnklubb 
med våra dukti ga akti vitetsguider är en 
garanterad succé. Nazar arrangerar också 
mängder av andra roliga akti viteter, ti ll 
exempel ett  poppigt minidisco med pira-
terna. Genom alla de roliga akti viteterna, 
och särskilt i vår populära barnklubb, 
knyts vänskaper tvärs över de nordiska 
gränserna – vänskaper som oft a varar 
mycket längre än semestern i sig.

Turkiets bästa 
familjeresorter 
– endast med 
Nazar

Barnklubb i världsklass
– inkluderad i priset!

Mini Chefs – 
baka med Captain Nemo

Som ett  nytt , spännande 
ti lltag i vår barnklubb kan 

sötsaker med Captain Nemo 
och hans coola pirater. Det 

kommer garanterat vara en 
höjdpunkt som barnen sent ska 
glömma! Och pssst… kakorna är 
rikti gt smarriga, vi har fakti skt fått  
provsmaka!

NYHET!

1 Captain Nemo och hans pirater 
arrangerar roliga aktiviteter för 
och med våra allra viktigaste 
gäster - som här, där de bakat 
kakor tillsammans!

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Barnklubb – de bästa 
semesterminnena

I våra barnklubbar busar och 
leker barnen dagarna i ända. 
En dag med våra skandinaviska 
aktivitetsguider bjuder på allt 
från skattjakt till roliga lekar och 
vattenplask.

Barnklubbarna är öppna maj- 
oktober och är uppdelade i två 
grupper: en för barn mellan 4-6 
år och en för barn mellan 7-11 år.

Captain Nemo’s 
överraskningspaket

Få besök av Captain Nemo 
på rummet, där han dansar 
och har med sig en liten 
kaka. Ett härligt minne och 
en bra fotomöjlighet med 
den populära piraten!

Läs mer på  
nazar.se/captainnemo

Chill Out Club – en hit 
bland ungdomarna

I vår egen, mysiga ungdoms-
klubb arrangerar vi roliga 
aktiviteter, sport och quiz, 
samtidigt som det finns 
möjlighet att bara hänga med 
jämnåriga kompisar från hela 
Norden.

Chill Out Club är öppen 
juni-oktober och är för unga 
mellan 12-16 år.

Dance Stars – för 
dansglada barn

På Pegasos World lär barnen 
sig tuffa och häftiga dans-
steg till de bästa och mest 
populära semesterhitsen, och 
en kväll i veckan får de vara 
stjärnorna i showen på den 
stora scenen. 

Dance Stars är öppen juni- 
oktober och är för barn mellan 
7-14 år.

Swim a’hoy simskola – 
vattenfantasternas favorit

Här lär barnen sig att bli 
trygga i vattnet, eller kanske 
till och med att simma. 
Barnen är i trygga händer 
hos de duktiga instruktö-
rerna, som alla har officiell 
siminstruktörsutbildning. 

Swim a’hoy är öppen juni- 
oktober och är för barn mellan 
4-12 år.

Läs mer om våra barnaktiviteter på nazar.se/barn
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Fartfylld vattenpark eller utmanande 
wipeout-bana?

Önskar du skoj och spänning finns det massor 
av fartfyllda vattenaktiviteter att välja mellan 
på våra Nazar Collection-hotell. Lockar den 
häftiga wipeout-banan vid stranden på Pegasos 
Resort och Pegasos Royal? Eller föredrar du 
Pegasos World med sin 10 000 m² stora pool 
och en toppmodern vattenpark med 13 roliga 
vattenrutschbanor?

På alla våra härliga Nazar Collection-hotell finns 
också pooler och små vattenrutschbanor för våra 
minsta gäster!

Ett hav av 
badmöjligheter!

1
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1. Vem skulle inte vilja 
ligga här på Pegasos World 
och ta det lugnt?
2. Det arrangeras massor 
av roliga aktiviteter i den 
enorma poolen
3. Hoppa, studsa och 
plaska er igenom wipeout-
banan på Pegasos Resort 
och Pegasos Royal!
4. Även de mindre barnen 
kommer att trivas som fi sken i 
vattnet här på Pegasos World!

3

4

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

2
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Medelhavets största pool 
och en enorm vattenpark

1 Den stora, inbjudande poolen 
är verkligen helt gigantisk,  
och här finns områden för  
både stora och små.  
Utöver att slappa vid pool-
kanten och bada, kan du delta  
i de många roliga aktiviteterna  
som anordnas, till exempel  
det festliga skumpartyt!

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Pegasos World
10 000 m² vattenparadis

Pegasos World är verkligen ett helt unikt och sagolikt hotell! Det 
är vår absoluta bestseller med många glada och lojala stamgäster. 
Här får du inte bara Medelhavets största pool på hela 10 000 m2, 
utan också en rolig vattenpark, ett perfekt läge direkt vid stranden, 
stora familjesviter och ett brett All Inclusive-utbud.

Det är bara att  luta dig ti llbaka och njuta!

Läs mer på nazar.se/pegasosworld

All Inclusive från

7 500:-
Barn t.o.m. 15 år från 3 600:-

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 5,0
um 4,0  kti viteter 4,5 · Strand 4,5

2012 · 2017

max 5
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Wow – alltså bara WOW!

Pegasos Worlds kännetecken är den giganti ska 
poolen på hela 10 000 m²! Här fi nns både djupa 
och grunda områden, så att  även de mindre 
barnen kan bada, plaska och leka. Det fi nns också 
ett  populärt piratskepp med vatt enrutschbanor 
för de minsta. Mitt  i den stora poolen ligger en ö 
med bland annat en poolbar, där du kan hämta 
kalla förfriskningar.

10 000 m² pool – bara med Nazar

World of Waters

Hotellets fartf yllda vatt enpark lockar vatt enfan-
tasterna och våghalsarna med sina 13 stora, roliga 
vatt enrutschbanor. Lekfulla vuxna och äldre barn 
kommer att  älska de adrenalinframkallande, blöta 
åken. Här fi nns slingriga, snirklande rutschbanor 
med oväntade kurvor, svindlande höjder samt 
överraskande slut, och såväl leenden som höga 
tjut garanteras. 

Vid sidan om poolområdet ligger den 600 meter 
långa, privata sandstranden med solsängar, para-
soller och strandbar. Sti gen ner ti ll stranden är en 
fi n liten allé med höga, vajande palmer.

POOL OCH STRAND

1

1. Den enorma poolen är 
en imponerande syn 

på alla tider av dygnet
2. Eftersom att hotellet ligger 

direkt vid stranden kan du 
naturligtvis även ta ett dopp här

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

2
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 Pegasos World

Sviter för upp till fem personer

På Pegasos World handlar allt om familjen, 
och därför är många av rummen familjesviter. 
Rummen är rymliga och funktionella, och  
har en ljus, fräsch och modern inredning  
i skandinavisk stil. 

Aktiv eller avslappnad

Utöver de olika barnklubbarna som Nazar har 
på hotellet finns ett stort utbud av aktiviteter att 
välja mellan. Här finns bland annat tennisbanor, 
basket, biljard, pingis, beachvolleyboll och gym. 
För att slappna av kan du besöka det stora spaet, 
där det finns en läcker inomhuspool, jacuzzi, 
ångbad, bastu och inte minst ett traditionellt 
turkiskt bad, hamam.

Under dagen arrangeras olika aktiviteter omkring 
poolen och efter middagen erbjuds underhållning 
i utomhusamfiteatern. Därefter kan du fortsätta 
kvällen med drinkar, kortspel och kvalitetstid vid 
poolbaren.

Här finns också en mindre bazar med olika butiker 
och ett par spelmaskiner.

AKTIVITETER

RUM

Side - Turkiet 

3. Varför inte börja  
dagen med lite yoga? 
4. Huden blir len som en bebis  
och du blir totalt avslappnad  
efter ett besök i det traditionella 
turkiska badet 

Här kan hela 
familjen bo 

tillsammans

3

max 5

Den gigan-
tiska poolen 
används också 
till shower 
och festliga 
aktiviteter!

MISSA INTE!

4

bit.ly/
pegasos-world-nazar

S E  F I L M E N
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1

2Pool, vattenpark och 
häftig wipeout-bana

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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1

2

Pegasos Royal

Pegasos Resort

Två fantastiska hotell till priset av ett!

Pegasos Resort och Pegasos Royal delar hotellområde, 
och du har därför ti llgång ti ll en otroligt stor och härlig yta. 
Här får du en gyllene, barnvänlig och långgrund sandstrand,
fl era olika pooler, wipeout-bana, vatt enrutschbanor, ett  stort
och brett  All Inclusive-program, sportf aciliteter och mycket mer! 

Läs mer på nazar.se/pegasosplanet

Pegasos Planet:
Resort & Royal

All Inclusive från

7 200:-
Barn t.o.m. 15 år från 3 600:-

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,5
um 4,5  kti viteter 4,5 · Strand 5,0

2010 · 2016
Resort2010 · 2016 · 20

18Resort
2011 · 2015

Royal
2011 · 2015

Royal

2018

Resort

2019

Royal

max 8
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Captain Nemo’s Castle

Vatt enparken är väldigt fi nt utf ormad som ett  
piratslott , varifrån den ena härliga vatt enrutsch-
banan eft er den andra slingrar sig ner mot poolen. 
Här fi nns kurviga och vågade åk för de modiga, 
men också ett  antal mindre utmanande vatt en-
rutschbanor. Det fi nns även ett  område för de 
minsta, med vatt enrutschbanor anpassade ti ll dem.

Utmanande wipeout-bana

Finkornig sandstrand

Vi har korat stranden vid Pegasos Resort och 
Pegasos Royal ti ll vår absoluta favoritstrand. 
Den är över en kilometer lång, och med sin 
vackra, fi nkorniga och gyllene sand är den 
något alldeles särskilt. 

Det är en otroligt barnvänlig strand där barnen 
tryggt kan leka i vatt enbrynet, då det är mycket 
långgrunt. Stranden bjuder in ti ll lek, bollspel 
och många ljuvliga ti mmar i vatt enkanten och 
de böljande vågorna.

POOL OCH STRAND

1. Captain Nemo’s häftiga 
piratslott med roliga 

vattenrutschbanor
2. Den härliga stranden bjuder 

in till uppfriskande dopp
1

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

2
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Moderna rum

Rummen på de två hotellen är moderna och 
fräscht inredda i ljusa nyanser och här är en 
trevlig atmosfär. Alla rum har balkong, och det är 
möjligt att boka rum med vacker havsutsikt. På 
Pegasos Royal kan ni bo upp till åtta personer i 
samma rum.

Spännande wipeout-bana

Vid stranden finns något så ovanligt som en 
actionspäckad, tvättäkta wipeout-bana – en 
hinderbana bestående av stora, uppblåsbara 
kuddar, berg och hala hinder som flyter på 
vattnet. Utmana dina resekamrater och hoppa, 
klättra, plaska, lek och skratta er igenom denna 
fantastiskt roliga aktivitet, som med fördel kan 
upplevas flera gånger under semestern!

Här finns massor av aktiviteter som kan väcka 
din tävlingsinstinkt; allt från beachvolleyboll till 
roliga aktiviteter vid poolen. Välj din favorit bland 
tennis, bordtennis och bordfotboll, testa din 
precision i dart eller delta i ett pass tempofylld 
vattenaerobics. 

Det finns flera härliga poolområden på hotellen, 
och du kan enkelt hitta en pool som passar ditt 
humör och din energi, oavsett om du vill ha livlig 
och glad stämning eller slappna av i lugn och ro 
vid den lugna poolen.

AKTIVITETER

RUM

Incekum/Alanya - Turkiet  Pegasos Resort+Royal

3. Delta i de många  
roliga aktiviteterna i poolen

Pegasos Royals 
familjerum  

Här kan ni bo upp 
till åtta personer 

tillsammans

3

max 8

Ni kan få många roliga 
timmar att gå på den 
fantastiska och utmanande 
wipeout-banan!

MISSA INTE!

bit.ly/pegasos-planet

S E  F I L M E N
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Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Enorm 
vattenpark 
med hotell!

I Aqua Paradises helt fantastiska vattenpark kan 
hela familjen tillbringa flera timmar på att susa 
ner för de vattensprutande, roliga och fartfyllda 
vattenrutschbanorna. Bo i moderna omgivningar 

på det nybyggda hotellet, som ligger  
i förlängning av vattenparken.

Den imponerande vattenparken  
är en av de bästa vi provat  
- och vi har provat många!

2019
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Paradis för badfantaster 
och våghalsar!

All Inclusive från

6 400:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 200:-

Vem vill du åka tillsam-
mans med på denna 
- eller en av de många 
andra magkittlande 
vattenrutschbanorna?

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

MISSA INTE!



nazar.se 33

Fenomenal vattenpark med   
massor av vattensprutande aktiviteter

Aqua Paradise är ett nytt All Inclusive-hotell som 
byggts i anslutning till en enorm och spektakulär 
vattenpark. Som gäst på hotellet har du fri och 
obegränsad tillgång till alla de roliga vattenrutsch-
banorna och de vattensprutande aktiviteterna, 
som hela familjen kommer att älska!

Vi på Nazar är vattenparksspecialister, och Aqua 
Paradise är helt klart en av de största och bästa 
vattenparkerna vi har sett! Här finns inte mindre 
än 40 spännande och roliga aktiviteter. Med 
namn som Kamikaze, Tornado, Volcano, Anaconda 
och Wild Cobra avslöjas att just dessa vatten-
rutschbanor främst är för våghalsar, men det finns 
även en lazy river, en vågpool och flera rutsch-
banor för mindre äventyrliga och yngre barn.

Stor buffé, snackbar, fri bar och  
glass hela dagen

När du semestrar med All Inclusive är allt betalt 
hemifrån! Huvudmåltiderna serveras som buffé, 
och det finns ett stort utbud att välja från. Under 
dagen serveras snacks, du kan äta all glass du 
orkar – och det är till och med All Inclusive i 
vattenparken! 
 
Läs mer på nazar.se/aquaparadise

Nessebar - Bulgarien

Aqua Paradise

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,0  Pool 5,0 
um 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

1. Nazars guider 
hoppar av lycka när 
de välkomnar dig!
2. Dubbelrum
3. Du har fri tillgång 
till vattenparken, så 
passa på att njuta av 
att du kan komma 
dit först av alla och 
stanna längst. Då är 
här en lite lugnare 
och mer avslappnad 
stämning än mitt på 
dagen

3

2

1

max 6
bit.ly/aqua-paradise

S E  F I L M E N



34 ✆ 0770 - 777 888



35nazar.se

Land of Legends
Land of Legends är en enorm och fullständigt 

fantastisk nöjespark med en gigantisk 
vattenpark, galna berg- och dalbanor samt 

roliga karuseller, extravaganta shower i 
världsklass, superbra shoppingmöjligheter 

och utsökta restauranger. 

Klara, 
färdiga, gå!

Du kommer kanske inte ända upp i 
molnen, men det är inte långt ifrån! 
Denna vilda berg- och dalbana når 
svindlande höjder och bjuder på 
megastora loopar och hög fart!
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Mer än bara ett lyxhotell

Det är verkligen en upplevelse att gå runt på 
hotellet, som genomsyras av lekfullhet och tanken 
om att sammanföra familjen. Det är roligt att bo 
här och kunna utforska, underhållas, le och leka. 

Land of Legends 
Kingdom

Land of Legends
Fartfylld och rolig vattenpark

I vattenparken finns det riktigt många magkitt-
lande vattenrutschbanor, en härlig lazy river, en 
vågpool, flera häftiga pooler, sandstrand och ett 
akvarium som du kan dyka i. Du kan antingen 
besöka Land of Legends med en endagsbiljett 
eller tillbringa semestern här och bo på det även-
tyrliga Land of Legends Kingdom.

Inget för fegisar

Här finns ett hav av härliga och spännande attrak-
tioner – branta, snirkliga berg- och dalbanor som 
garanterat får det att kittla i magen på våghal-
sarna, samt karuseller, flygande mattor och många 
svindlande, snurrande karuseller.

Läs mer på nazar.se/landoflegends

Gör dig  
redo för 
underhållning!

HOTELL

NÖJESPARK

1
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Belek - Turkiet 

Allt är inrett efter barnens vildaste fantasier – tänk att 
det till och med finns en godisbuffé i hotellobbyn!

Allt är fantasifullt och kreativt inrett med en ofattbar 
idérikedom. Här är färgglatt och roligt med stora 
interaktiva skärmar, kulörta luftballonger och roliga 
karaktärer som underhåller barnen. Hela nedervåningen 
är en enda stor barnklubb med spelhall, PS4-spel samt 
lekrum, där ditt inre barnasinne snabbt gör sig påmint. 

Läs mer på nazar.se/kingdom

Kombinationsresa
Du kan välja att bo tre nätter 
på Land of Legends Kingdom 
och fyra nätter på antingen 
populära Pegasos World 
eller lyxiga Rixos Premium 
Belek.

Spektakulär show i världsklass  
Missa inte den fängslande och 
imponerande showen – det 
kommer utan tvekan bli en 
upplevelse du sent glömmer!

All Inclusive från 

9 900:-
Barn t.o.m. 11 år från 3 900:-

1. Vågar du?
2. Rummen är en upplevelse  
i sig, och man blir så glad  
när man ser färgerna och de 
många detaljerna!
3. På den exklusiva restaurangen 
Nemo äter du sagolik mat i 
äventyrliga miljöer, omgiven av 
fina akvarium

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,0  Pool 5,0 
um 4,5  ktiviteter 4,5 · Strand 4,0

2
3

Upplev semes-
tern uppifrån! Du 
får en fantastisk 
utsikt över hela 
nöjesparken från 
deras luftballong

MISSA INTE!

max 7
bit.ly/land-of- 

legends-kingdom

S E  F I L M E N
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Avslappnad lyx i eleganta omgivningar! 

Rubi Platinum är ett väldigt elegant hotell med 
en avslappnad, behaglig atmosfär och ett utsökt, 
välsmakande All Inclusive-utbud. Njut av de vackra 
omgivningarna på den stora terrassen, varifrån du 

Vackert familjehotell nära 
populära Alanya

kan se det mesta av hotellet, den stora poolen, de 
gröna omgivningarna, den gulliga lilla barnvänliga 
stranden och det turkosa, inbjudande Medelhavet. 
Hotellet är vårt enda Premium Collection-hotell 
i närheten av Alanya, och är dessutom vårt mest 
prisvärda hotell i sin klass.

Maten är ytterst delikat och snyggt presenterad, 
och restaurangen är charmigt inredd som en liten 
gata med butiksfasader. Dagen lång finns här 
massor av läckerheter att välja mellan, och små fina 
oaser där du kan njuta av maten.

Rubi Platinum

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Fantastisk barnklubb på två våningar 

Här finns en alldeles fantastisk internationell 
barnklubb på två våningar, en härlig utomhus-
lekplats, ett minitivoli och en egen amfiteater 
– så det kan hända att det blir svårt att övertala 
barnen att följa med hem vid resans slut! 

Läs mer på nazar.se/rubi

Incekum/Alanya - Turkiet 

All Inclusive från 

7 900:-
Barn t.o.m. 11 år från 3 900:-

1. De härliga poolerna är 
verkligen fascinerande
2. Den barnvänliga stranden 
ligger i en gullig, liten vik
3. Njut av den fantastiska 
utsikten från Grand Svit  
med havsutsikt  

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,5 
um 4,5  ktiviteter 4,5 · Strand 4,5

2

3

1

Upplev de imponerande 
showerna som hotellet 
arrangerar med pompa 
och ståt!

MISSA INTE!

max 6
bit.ly/rubi-nazar

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88840

Populärt lyxhotell med många stamgäster

Susesi Luxury Resort är ett av våra mest populära 
lyxhotell – och vi kan verkligen förstå varför!  
Här är en underbar stämning, en magnifik strand, 
ljuvliga pooler, utmärkt kvällsunderhållning samt 

Favorithotell med vackra pool-
områden och härlig stämning

ett mycket delikat och överdådigt All Inclusive- 
utbud. Du kan bo ett i rum med direkt tillgång till 
den uppfriskande poolen precis utanför din dörr – 
perfekt för ett morgondopp!

Underbar, avslappnad stämning

Med ett fantastiskt läge precis vid en härlig sand-
strand med klart, turkost vatten och en trevlig pir 
där du kan ligga och varva ner, finns alla förutsätt-
ningar för en avslappnande strandsemester. 

Susesi Luxury 
Resort

1 Det är en härligt avslappnad 
lounge-stämning som råder vid  
de vackra poolområdena

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Den stora, inbjudande poolen, de många lounge-
områdena och de mysiga oaserna på hotellet 
utstrålar stämning och ti d för att  skämma bort 
sig själv. Du kan njuta av läckra behandlingar i 
det fi na spaet, och vill du vara mer akti v fi nns det 
också goda möjligheter för det. Barnen kommer 
älska den härliga vatt enparken med sex olika 
vatt enrutschbanor.

Läs mer på nazar.se/susesi

Belek - Turkiet 

All Inclusive från

8 500:-
Barn t.o.m. 12 år från 3 900:-

2. På den härliga stranden 
kan du känna sanden 
mellan tårna och ta ett 
uppfriskande dopp
3. Du kan simma 
mellan byggnaderna 
i detta fi na område

Era betyg 2019:   bäst  Mat 5,0  Pool 4,5
um 4,5  kti viteter 4,5 · Strand 5,0

2012 · 2014 · 20
15

2

3

2019

Den stora, fi na lobbyn 
renoveras och står
klar till säsongen

MISSA INTE!

max 6
bit.ly/susesi-resort

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88842

Frodiga omgivningar, storslagna 
poolområden och bred sandstrand

Concorde de Luxe har ett markant utseende och 
är fräscht och stilrent efter en genomgripande 
renovering. Här råder en härlig, avslappnad 
semesterstämning och hjärtat av hotellet är den 
grönskande trädgården med de praktfulla pool-
områdena. Helt unik är den lugna poolen,  
där skuggande palmer står direkt i själva poolen.

 

Magnifikt, nyrenoverat All Inclusive- 
hotell, format som ett Concorde-flyg

Du kan njuta av solen på den breda stranden, 
hämta förfriskningar i baren på den härliga piren, 
och ta ett dopp i det sköna Medelhavet.

Utsökt och brett All Inclusive-utbud

Mitt i hotellets vackra och frodiga trädgård ligger 
den imponerande food court som under dagen 
serverar ett överflöd av lättare rätter såsom 

Concorde 
de Luxe

Den läckra rumstypen 
Grand Svit bjuder på en 
fantastisk havsutsikt!

MISSA INTE!
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stenugnsbakad pizza, kebab, hamburgare och 
sallader. Missa inte den mysiga snackbaren som 
serverar gözleme och det fina patisseriet som  
har ett stort utbud av kakor och delikata bakverk.  
Om du går och lägger dig hungrig har du dig  
själv att skylla!

Läs mer på nazar.se/concorde

Lara/Antalya - Turkiet

All Inclusive från 

7 900:-
Barn t.o.m. 11 år från 3 900:-

1. Upplev total ”zen”  
på den praktfulla piren
2. Hotellet är perfekt för en romantisk 
semester på tu man hand, men är även 
fantastiskt för barnfamiljer

Vår värdering:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,5 
um 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

NYHET!

2020 1

2

max 5
bit.ly/concorde-nazar

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88844

All Inclusive i sagolika omgivningar

Ett All Inclusive-hotell med sin helt egna stil och 
karaktär som är både extravagant, finurlig och 
elegant. Här finns en otroligt läcker pool, en härlig 
strand, en fenomenal barnklubb, en rolig vatten-
park och ett överväldigande All Inclusive-program.

Lyxigt och helt unikt hotell

Överallt finns oväntade detaljer såsom den 
iögonfallande röda poolen samt konstgräsbeklädda 
väggar och gungor i lobbyn. Stilen är extravagant  
och exklusiv, men det råder samtidigt en av- 
slappnad stämning och allt handlar om att njuta 
och skämma bort sinnena. 

Barnen kommer älska detta finurliga hotell 
med alla de roliga detaljerna!

Familjeområdet är ett sant paradis för barn och 
lekfulla själar – bara föreställ dig att kunna åka 

Selectum  
Luxury Resort
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rutschbana direkt från rummet ner i trädgården! 
Här finns en spännande vattenpark med lazy river, 
en äventyrlig barnklubb med massor av inter-
aktiva och kreativa aktiviteter, ett minitivoli, en 
familjerestaurang och ett härligt poolområde  
i vackra, gröna omgivningar. 

Läs mer på nazar.se/selectum

Belek - Turkiet 

All Inclusive från 

9 900:-
Barn t.o.m. 12 år från 3 900:-

1. Den fina huvudrestaurangen är, 
liksom resten av hotellet, inredd med 
både stil, finess och glimten i ögat
2. I den festliga vattenparken 
kan du tillbringa många 
semestertimmar
3. Åk rutschbana direkt från 
ditt rum till den stora, gröna 
trädgården!

Era betyg 2019:   bäst  Mat 5,0  Pool 4,5 
um 5,0  ktiviteter 4,5 · Strand 4,5

1

2

3

Det festliga skumpartyt i den karak-
täristiska och iögonfallande röda pool

2019

MISSA INTE!

max 4
bit.ly/selectum-resort

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88846

Lyxiga villor med egen pool

På IC Residence bor du i läckra villor i exklu-
siva och idylliska omgivningar. Alla villorna har 
antingen privat pool eller direkt tillgång till ett 
härligt poolområde. Här råder ett härligt lugn 
och en harmonisk, avslappnad stämning, och 
den serviceinriktade personalen gör allt för att 
du ska få en oförglömlig semester. Från det 
att du blir upphämtad på flygplatsen i privat 
VIP-transfer tills det att du ska hem igen kommer  
du verkligen känna dig bortskämd och trivas.

Härliga villor för  
upp till nio personer

Du får ett utsökt All Inclusive-program, och utöver 
de härliga poolerna kan du njuta av ett privat 
strandområde.

Tjusig inredning och massor av plats

I de lyxiga villorna är inredningen otroligt vacker 
– särskilt i Fendi-villorna, som har möbler från det 
berömda, italienska modehuset Fendi. Dessa villor 
har en härlig pool och till och med ett eget hamam.

IC Residence

1 Det blir inte mycket bättre 
än så här - med en pool 
precis utanför dörren!
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Njut av alla faciliteter på systerhotellet

När du bor på IC Residence får du fri ti llgång ti ll 
det stora urvalet av faciliteter, pooler och inte 
minst All Inclusive-utbudet på systerhotellet 
IC Green Palace. Se sida 88.

Läs mer på nazar.se/icresidence

Lara/Antalya - Turkiet

All Inclusive från

8 500:-
Barn t.o.m. 11 år från 3 900:-

2. Lägg dig tillrätta i den härliga 
hängmattan med en bra bok och 
njut av att ha din privata pool 
i rumstypen Bali Villa
3. Hotellet ligger direkt vid 
denna förstklassiga strand 

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,5
um 4,5  kti viteter 4,5 · Strand 5,0

2011 · 2014

2

Den roliga och färgglada 
vattenparken på systerhotellet 
IC Green Palace

MISSA INTE!

3

max 9
bit.ly/ic-residence

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88848

Fantastiskt och elegant familjehotell

En populär familjefavorit precis vid stranden med 
två härliga vattenparker, minitivoli, fantastiska 
sportfaciliteter, flera pooler samt ett läckert och 
överväldigande All Inclusive-program. Hit är det 
endast 20 minuters transfer från flygplatsen. 

Alla huvudmåltider serveras som stora, inbju-
dande och varierande bufféer med olika teman.  
Mellan måltiderna kan du njuta av läckra kak- 
bufféer, god glass, färsk frukt och svalkande dryck.

Hela två roliga vattenparker!

Massor av aktiviteter för både  
stora och små

På Delphin Be Resort finns mängder av möjlig-
heter för uppfriskande dopp; flera härliga pooler, 
hela två roliga vattenparker med fartfyllda vatten-
rutschbanor samt en populär lazy river, och inte 
minst en ljuvlig strand med finkornig sand.

Det stora och välutrustade gymmet erbjuder 
många olika träningsformer och har duktiga 
tränare som kan guida och hjälpa dig med att 

Delphin Be 
Resort

1 Med hela 16 vattenrutschbanor finns det 
gott om underhållning för både små och 
stora vattenfantaster och våghalsar!
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få ut så mycket som möjligt av träningen. Om 
du behöver ro, harmoni och ny energi kan du 
skämma bort dig själv i hotellets spa.

Läs mer på nazar.se/delphinbe

Lara/Antalya - Turkiet 

All Inclusive från 

8 600:-
Barn t.o.m. 11 år från 3 900:-

2. Det häftiga minitivolit  
är en garanterad hit  
bland barnen!
3. Stora, rymliga  
och ljusa rum

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 5,0 
um 4,5  ktiviteter 4,5 · Strand 5,0

3

Den stora, fina barnklubben 
där barnen kan få många 
timmar att gå!

MISSA INTE!

2

max 5
bit.ly/delphin-be

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88850

Imponerande och elegant hotell med fri 
tillgång till Land of Legends

Rixos Premium i Belek är ett fashionabelt och 
stilfullt hotell som utstrålar avslappnad lyx.  
All Inclusive-utbudet är överväldigande och 

Fullkomligt lugn och  
fantastiskt lyxiga omgivningar

ytterst delikat, och även den mest kräsne kan få 
sina behov tillfredsställda här. 

Här får du stora vidder, gröna omgivningar,  
skuggiga oaser och en härlig loungestämning.  
Här finns även en imponerande pool och en 
underbar 700 meter lång sandstrand.

Utöver traditionella sporter erbjuder det fantas-
tiska aktivitetsteamet även undervisning i bland 
annat pole dance och aerial yoga – och du kan till 
och med lära dig att twerka!

Kombinationsresa 
Njut av fyra nätter i dessa lyxiga, 
stilrena omgivningar kombinerat 
med tre nätter på det magnifika 
och äventyrliga Land of Legends 
Kingdom.

Rixos Premium
Belek

1 Det  känns aldrig trångt,  
för här är så gott om plats  
och massor av luft!
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För barnfamiljer är den absolut största bonusen 
med att bo på Rixos att ha fri tillgång till den 
fantastiska nöjes- och vattenparken Land of 
Legends.

Eleganta rum med direkt pooltillgång

Välj en poolsvit där du kan hoppa direkt i 
den långa, härliga poolen precis utanför din 
terrassdörr.

Läs mer på nazar.se/rixos

Belek - Turkiet 

All Inclusive från 

9 900:-
Barn t.o.m. 11 år från 3 900:-

2. Området vid poolsviterna 
är verkligen magiskt
3. Träna utomhus

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,0  Pool 4,5 
um 4,0  ktiviteter 3,5 · Strand 5,0

3

2

Barnklubben är helt nyrenoverad och 
fenomenal för lekglada barn

MISSA INTE!

max 4
bit.ly/rixos-nazar

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88852

Lyxigt hotell i vackra omgivningar

La Marquise är ett  av Rhodos fi naste och mest 
eleganta hotell – en härlig oas som ligger väldigt 
vackert omgiven av böljande kullar och välskött a 
gräsmatt or. 

Praktfullt och elegant hotell 
som utstrålar elegans

Här får du en hög servicenivå, en avslappnad 
atmosfär i lyxiga omgivningar, ett  läckert och 
välsmakande All Inclusive-utbud, fl era pooler och 
fi na rum, och det ligger endast 250 meter från 
stranden. 

En grekisk pärla av absolut högsta kvalitet

De fi na och unika poolkanalerna, som slingrar sig 
mellan byggnaderna i familjeområdet, är perfekta 
för svalkande dopp. 

La Marquise 
Luxury Resort

2017

1 Du har aldrig långt till 
ett uppfriskande dopp
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Här finns massor av plats och eftersom att det 
samtidigt är så härligt fridfullt och lugnt märks det 
inte när det är många människor här. 

På La Marquise kommer All Inclusive-konceptet 
verkligen till sin rätt. Skäm bort dig själv och 
dina smaklökar med grekiska specialiteter och 
ett Medelhavsinspirerat kök, som även serverar 
internationella rätter.

Läs mer på nazar.se/lamarquise

Kalithea - Rhodos

All Inclusive från 

9 400:-
Barn t.o.m. 11 år från 3 900:-

2 Njut av den 
vackra utsikten 
vid stranden
3. Familjesvit
4. Ät frukost  
vid poolkanten

Era betyg 2019:   bäst  Mat 5,0  Pool 4,5 
um 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

2

3

4

Barnen älskar att plaska  
och bada i den halvt 
övertäckta barnpoolen

MISSA INTE!

4

max 5
bit.ly/la-marquise

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88854

Storslaget läge och 
vackra omgivningar

All Inclusive från 

6 900:-
Barn t.o.m. 11 år 
från 3 900:-

2

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

1 En av de många  
härliga poolerna
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Fantastiskt läge inte långt från den  
antika staden Lindos

Lindos Imperial är ett elegant och barnvänligt 
familjehotell med ett allsidigt All Inclusive-utbud. 
Hotellet ligger precis vid stranden i Kiotari och har 
en förtrollande utsikt över Medelhavet.

Det är ett stort hotell med inte mindre än fyra 
poolområden, flera vattenrutschbanor, barnklubb, 
massor av aktiviteter och underhållning, tränings-
lokaler, sportfaciliteter samt ett härligt spa.

Fina hus i lugna, harmoniska färger

Rummen är fina och rymliga och ligger i charmiga 
pastellfärgade hus. Du kan välja en familjesvit 
med egen pool på terrassen – perfekt för 
morgondoppet!

Hotellet ligger endast 10 kilometer från den histo-
riska hamnstaden Lindos, som inte får missas. 
Det är en charmig by med små, snirkliga gränder, 
mysiga butiker och fina, lokala restauranger.

Läs mer på nazar.se/lindos

Kiotari/Lindos - Rhodos

Lindos Imperial

2. Roliga 
vattenrutschbanor 
med fin utsikt
3. Boka ett rum  
med egen pool

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,5 
um 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

3

Gå upp tidigt och njut av att ha stranden 
nästan för dig själv - ett morgondopp är 
den perfekta starten på dagen!

MISSA INTE!

max 4
bit.ly/lindos-imperial

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88856

Äkta, grekisk semesterstämning 
och nytt område med 
vattenrutschbanor

All Inclusive från

5 200:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 200:-

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Vackra, gröna omgivningar och  
härliga pooler

Det råder en härlig semesterstämning på File-
rimos Village, där du bor i frodiga omgivningar 
med palmer och färgglada blommor. Det finns två 
fina pooler på hotellet – den ena ligger omgiven 
av grönskande gräsmattor och den andra vid 
restaurangen, där bougainvillean slingrar sig upp 
längs pelarna vid sidan om poolen.

Det finns ett nytt och roligt område med flera 
vattenrutschbanor, skojigt vattenplask och en 
liten lazy river, som är väldigt populärt.

Hotellet genomgår en omfattande uppfräschning 
och det är många nya tilltag på väg till sommaren. 
Läs mer på vår hemsida från och med till våren.

Upplev den vackra grekiska ön

Med omkring 700 meter till stranden, två kilo-
meter till de mysiga byarna Ialyssos och Kremasti 
samt knappt åtta kilometer till Rhodos stad med 
sin charmiga gamla stadsdel, finns alla förutsätt-
ningar för att uppleva den trevliga, grekiska ön.

Rummen är ljust inredda i behagliga nyanser och 
har antingen balkong eller terrass. 

Läs mer på nazar.se/filerimos

Ialyssos - Rhodos

Filerimos Village

1. Roa dig en 
stund i det nya 
området med 
vattenrutschbanor 
och vattenplask
2. Bungalow 
med utsikt mot 
trädgården

Era betyg 2019:   bäst  Mat 3,5  Pool 4,0 
um 4,0  ktiviteter 3,5 · Strand 3,0

2

Captain Nemo och hans pirater kommer  
nu också att hänga på Filerimos Village!

CAPTAIN NEMO PÅ RHODOS!
NYHET!

1

max 4

bit.ly/filerimos

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88858

Rhodos största 
vattenparkshotell

All Inclusive från 

6 800:-
Barn t.o.m. 11 år 
från 3 600:-

1

Först åker du neråt 
och sen uppåt... och 
neråt igen... och uppåt 
igen... Är du redo?

MISSA INTE!

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Tolv roliga vattenrutschbanor

När du bor på det familjevänliga Sun Palace har 
du tillgång till den fantastiska vattenparken med 
inte mindre än tolv vattenrutschbanor och massor 
av skoj för hela familjen. I vattenparken finns 
såväl fartfyllda, magkittlande vattenrutschbanor 
som en rolig vågpool, en avslappnande lazy river 
och ett plaskområde för familjens minstingar. 
Det finns flera trevliga poolområden på hotellet, 
och här råder en behagligt avslappnad semester-
stämning. Faliraki Beach ligger en kort promenad 
från hotellet, för dig som gärna tar ett dopp i 
Medelhavet.

Enkelt och bekvämt med All Inclusive

En semester med All Inclusive är bekväm och 
smidig, för du behöver inte tänka på var nästa 
måltid ska ätas eller vad det kostar – allt är betalt 
hemifrån, så det är bara att luta sig tillbaka och 
njuta! Måltiderna på Sun Palace serveras som 
bufféer, och All Inclusive ingår även i vattenparken, 
där vi kan rekommendera den goda pizzan.

På kvällarna bjuds det ofta på underhållning med 
olika teman, som till exempel den traditionella och 
populära grekiska aftonen.

Läs mer på nazar.se/sunpalace

Faliraki - Rhodos

+

Sun Palace

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,0  Pool 4,5 
um 3,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

1. Äkta 
semesterstämning 
vid ett av hotellets 
poolområden
2. Njut av god  
All Inclusive-mat
3. Dubbelrum 

3

4

2

2019

max 6
bit.ly/

sun-palace-nazar

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88860

Bra familjehotell med  
All Inclusive dygnet runt

All Inclusive från 

6 900:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 900:-

Njut av den fantas-
tiska solnedgången 
och en drink från 
den välsorterade 
drinkmenyn

MISSA INTE!
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Härligt poolområde med vacker utsikt

Akti Imperial ligger perfekt i Ixia, precis vid 
stranden, nära Rhodos stad och med en vacker 
utsikt över havet. Det stora poolområdet är 
hotellets hjärta, och här råder en trevlig semester-
stämning. Det finns två stora pooler, där den ena 
är uppdelad i två nivåer. 

Här finns massor av faciliteter och aktiviteter för 
både par och familjer; ett stort utbud av sport- 
faciliteter, ett fint spa, gym, samt kvällsshower, 
lekar och gruppaktiviteter, barnklubb, minidisco, 
escape room och en 7D-biograf.

All Inclusive dygnet runt

Du får ett brett All Inclusive-utbud dygnet runt 
och kan välja mellan flera olika restauranger och 
barer, som erbjuder lokala samt flera internatio-
nella drycker, snacks, desserter och naturligtvis 
glass. Maten i huvudrestaurangen serveras som 
buffé med både grekiska specialiteter och inter- 
nationella klassiker.

Du bor i ljusa, moderna rum där många har en 
underbar utsikt över det vackra, blåa Egeiska 
havet.

Läs mer på nazar.se/akti

Ixia - Rhodos

Akti Imperial

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,0 
um 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

1. Den ena poolen är 
uppdelad i två nivåer
2. Njut av att bo  
så nära stranden
3. Stora bufféer
4. Dubbelrum  
med havsutsikt

4

2

1

3

max 6
bit.ly/akti-imperial

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88862

Nyrenoverat All Inclusive-hotell  
precis vid stranden

All Inclusive från 

8 100:-
Barn t.o.m. 11 år 
från 3 900:-

NYHET!

2020

1 Du kan också sitta och  
dingla med benen i vattnet 
vid poolbaren

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Avslappnad atmosfär, härligt lugn  
och hög servicenivå

Rhodes Bay ligger helt perfekt precis vid stranden 
och bjuder på en betagande och oöverträffad 
utsikt! Från hotellets huvudrestaurang på tionde 
våningen är utsikten verkligen i en klass för sig 
själv. Så passa på att sitta här länge och njuta, inte 
bara för de läckra bufféernas skull men även för 
den fantastiska utsikten!

Rooftop-pool och strand precis vid hotellet

Du kan ta dina dopp antingen i den stora huvud-
poolen, där poolen gradvis blir djupare, i den 
härliga rooftop-poolen på elfte våningen eller på 
stranden precis nedanför hotellet. Här kan du 
också iaktta de många kitesurfarna och vind- 
surfarna som susar och svävar förbi.

Välj ett rum med havsutsikt

Du kan antingen bo i en av de fina bungalowerna 
som ligger vackert på elfte våningen, eller så 
kan du välja ett hotellrum med en fantastisk 
havsutsikt.

Läs mer på nazar.se/rhodesbay

Ixia - Rhodos 

Rhodes Bay

2. Deluxerum  
med havsutsikt
3. Det råder en 
fantastisk stämning 
vid rooftop-poolen 
på elfte våningen

Vår värdering:   bäst  Mat 4,0  Pool 4,5 
um 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

Njut av en lugn stund här, med palmer,  
träd och inte minst ett tvättäkta vattenfall!

MISSA INTE!

2

3

max 5



✆ 0770 - 777 88864

Mysigt familjehotell 
med fantastiskt läge

All Inclusive från

7 700:-
Barn t.o.m. 11 år 
från 4 800:-

1
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Familjevänligt strandhotell nära Ialyssos

Sun Beach är ett fint, klassiskt semesterhotell med 
väldigt bra läge. Här bor du precis vid stranden 
och du har även tre härliga pooler att välja mellan, 
så det finns goda möjligheter för uppfriskande 
dopp under semestern. För de minsta gästerna 
finns en separat barnpool med mindre vatten-
rutschbanor. Det är endast 300 meter till Ialyssos, 
där det är hålligång, trevlig stämning samt massor 
av mysiga caféer och restauranger. 

Om du vill vara aktiv på semestern finns det både 
beachvolleyboll, bordtennis, minigolf och biljard, 
och du kan även vara med när aktivitetsguiderna 
arrangerar tävlingar om dagarna.

Rum med vacker havsutsikt

Du kan välja mellan rum och lägenheter, varifrån 
du verkligen kan njuta av det fina läget och den 
vackra utsikten över det turkosa havet. Välj mellan 
inga måltider, halvpension eller njut av för  delarna 
med All Inclusive – så är ju allt redan betalt 
 hemifrån! Prisexemplet är med All Inclusive.

Läs mer på nazar.se/sunbeach

Ialyssos - Rhodos

Sun Beach

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,0 
um 4,0  ktiviteter 3,5 · Strand 4,0

1. Du kan välja att  
bo med denna  
vackra utsikt
2. Aktivitetsguiderna 
leker med barnen
3. Njut av en härlig 
stund i skuggan

2

Den lugna poolen byggdes i fjol  
och hela området totalrenoverades, 
och här är verkligen mysigt!

MISSA INTE!

3

max 5

bit.ly/
sun-beach-nazar

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88866

Semestra i vackra,  
idylliska omgivningar

All Inclusive från 

7 900:-
Barn t.o.m. 11 år 
från 3 900:-

1
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Modernt hotell med underbart läge

Kresten Royal är ett elegant och stilrent hotell 
som ligger idylliskt med en helt fantastisk utsikt. 
Här får du en semester med fullständigt lugn och 
ro, och eftersom det finns massor av plats och 
möjlighet för privatliv märker du knappt när här  
är mycket folk.

Överallt på hotellet finns stora terrasser och 
områden där du kan njuta av den betagande 
utsikten. Här finns två härliga poolområden och 
en charmig liten strand.

All Inclusive-programmet är läckert med tema-
restauranger, en snackrestaurang och flera barer, 
där du kan njuta av alla fördelarna med en All 
Inclusive-semester. Hotellet erbjuder bland annat 
tennis, volleyboll, basket, spa, gym samt roliga 
aktiviteter arrangerade av aktivitetsguiderna.

Stora rum med egen pool

Du bor i moderna rum som ligger antingen  
i huvudbyggnaden med havsutsikt eller utspridda 
i den stora, vackra trädgården. 

Läs mer på nazar.se/kresten

Kalithea - Rhodos

Kresten Royal

1. Den charmiga lilla 
stranden är lite rustik, 
och här kan du bada 
i kristallklart vatten 
omgivet av vackra 
klippformationer
2. Det är också 
vackert när mörkret 
faller på

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,0  Pool 4,0 
um 3,5  ktiviteter 3,5 · Strand 3,0

2

Hade det inte varit fantastiskt 
att ha en egen pool?

MISSA INTE!

max 4
bit.ly/kresten-royal

S E  F I L M E N



68 ✆ 0770 - 777 888

Splitternytt, läckert och  
ljust All Inclusive-hotell

All Inclusive från 

6 900:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 200:-

NYHET!

2020

2

1 Den imponerande poolen är 
inte som vilken pool som helst

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Imponerande stor pool med  
inbyggd jacuzzi 

Wave Hotel är ett splitternytt hotell med höga 
ambitioner. Det är skapat med fokus på detaljer, 
välbefinnande och gott om plats. Mitt i den iögon-
fallande och långa huvudpoolen, som breder ut 
sig över en ansenlig del av hotellets område, finns 
till och med en jacuzzi.

Det finns också en aktivitetspool, ett område med 
vattenrutschbanor och skojigt vattenplask, samt 
ett härligt område med avslappnad stämning vid 
den lugna poolen. 

All Inclusive dygnet runt

På Wave Resort har du All Inclusive hela dygnet 
runt! Du kan njuta av buffén tre gånger om 
dagen och däremellan äta massor av snacks! På 
kvällen kan du se den vackra fontänshowen från 
den stora terrassen, medan du avnjuter ett glas 
bubbel eller en svalkande drink – som självklart 
ingår i ditt All Inclusive-program.

Under dagen arrangeras olika gemensamma 
 aktiviteter, exempelvis vattenpolo, Zumba,  
yoga och bågskytte.

Läs mer på nazar.se/wave

Pomorie  - Bulgarien 

Wave Resort

2. Välj bland 
massor av skojiga 
vattenaktiviteter
3. Man kommer 
snabbt ner i varv  
vid den lugna poolen

Vår värdering:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,5 
um 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

Fokusera på ditt välbefin-
nande hos den trevliga och 
erfarna personalen i spaet

MISSA INTE!

3

max 6
bit.ly/wave-resort

S E  F I L M E N



70 ✆ 0770 - 777 888✆ 70 80 80 60

Charmigt familjehotell  
med känsla för detaljer

All Inclusive från 

5 900:-
Barn t.o.m. 11 år 
från 3 200:-

1 Solsken + solsängar 
+ pool = äkta 
semesterstämning!



71nazar.senazar.dk

Unik stil och massor av charm

Diamant Residence har sin alldeles egna stil med 
draperade pelare, ornamenterade väggar och 
namnet ”Diamant” går igen i flera detaljer – som 
den stora iögonfallande ljuskronan. Hotellet är 
familjeägt och det märks att familjen tyckt om att 
inreda med sin egen stil och charm.

Avslappning och underhållning

Hjärtat av hotellet och den naturliga samlings-
platsen är vid poolen i trädgården. Här råder en 
härlig semesterstämning, där barn och vuxna 
njuter av semestern tillsammans. Här har man inte 
långtråkigt för det finns massor med underhåll-
ning och mysiga aktiviteter som du naturligtvis 
själv bestämmer om du vill delta i – och annars är 
det ju alltid underhållande att iaktta andra.

Våfflor och popcorn

All Inclusive ingår på din semester och under 
dagen är speciellt snackbaren – och i synnerhet 
popcornen och de belgiska våfflorna – ytterst 
populära, speciellt bland barnen.

Läs mer på nazar.se/diamant

Sunny Beach - Bulgarien 

+

Diamant 
Residence

2. Varför inte ta en 
tur i hotellets spa?
3. I restaurangen 
finns också fina 
detaljer och en  
härlig stämning

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,0 
um 4,0  ktiviteter 3,5 · Strand 4,0

Inredningen får kanske de 
flesta att le en aning, men 
den har verkligen själ och 
en otrolig detaljrikedom

MISSA INTE!

max 6

2

3



72 ✆ 0770 - 777 88872

Supercentralt läge 
och vackra omgivningar 

All Inclusive från 

8 400:-
Barn t.o.m. 11 år 
från 4 700:-
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Smakfullt, stilrent och nära stranden

Barcelo Royal Hotel är ett väldigt fint hotell 
med känsla för detaljer och en härlig, fridfull 
atmosfär.

Du bor mycket centralt och med få minuters 
promenad till den populära sandstranden i 
Sunny Beach. I direkt förbindelse till hotellet 
ligger ett shoppingcenter med flera butiker. 

Det finns också massor av shopping, mysiga 
caféer, barer och restauranger längs den livliga 
strandpromenaden som ligger ett stenkast från 
hotellet.

 
Fint och mysigt poolområde

Det fina poolområdet har stora, härliga pooler 
och i poolbaren serveras lättare snacks samt 
glass. Halvpension ingår i priset, men du kan 
också boka All Inclusive – du väljer själv! 
Prisexemplet är med All Inclusive.

Läs mer på nazar.se/barcelo

Sunny Beach - Bulgarien

Barcelo  
Royal Hotel

Barcelo Royal 
Apartments 

Bo i en fin, rymlig 
lägenhet och 
nyttja hotellets 
alla faciliteter. 
nazar.se/ 
barceloapartments 

Era betyg 2019:   bäst  Mat 3,5  Pool 4,0 
um 4,0  ktiviteter 3,0 · Strand 4,0

1. Den snygga lobbyn 
bjuder in till en lugn stund 

och en svalkande drink
2. Koppla av  

på din balkong
1

Gå upp tidigt, gå till stranden, ta ett 
dopp och njut av det härliga lugnet 
som råder här på morgonen!

2

MISSA INTE!

max 3
bit.ly/barcelo-royal

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88874 ✆ 70 80 80 60

Prisvärt familjehotell - 
helt perfekt för den stora familjen

All Inclusive från

5 900:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 900:-

Upplevelser fi nns det gott 
om – vad sägs om en tur i 
båtarna som mest av allt 
påminner om radiobilar?

MISSA INTE!
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Familjevänligt All Inclusive-hotell

Aqua Fun City är perfekt för den stora familjen, 
för här finns rum för upp till åtta personer! Här får 
du ett brett underhållningsprogram, flera pooler 
och ett fint läge precis vid stranden. Det stora 
dragplåstret för vattenfantasterna är vattenparken 
med sex roliga vattenrutschbanor, vattenplask och 
roliga, sprutande hinder!

All Inclusive dygnet runt

All Inclusive ingår dygnet runt, så även sent på 
natten kan du njuta av fördelarna med All Inclu-
sive. Härliga bufféer dukas upp till både frukost, 
lunch och kvällsmat, och utöver det finns det 
flera snackbarer med både pizza, hot dogs och 
hamburgare, och till den sötsugna finns det både 
glass och våfflor.

Massor av underhållning

Det är aldrig tråkigt på Aqua Fun City! Både under 
dagen och kvällen bjuds du på festliga inslag och 
shower med bland annat salsa, kubansk dans 
och inte minst populära karaktärer från Ice Age, 
Madagascar och Transformers. 

Läs mer på nazar.se/aquafuncity

Okurcalar/Alanya - Turkiet 

+

Aqua Fun City

1. Var med på det 
festliga skumpartyt 
som äger rum  
varje dag
2. Den lugna 
poolen, sedd från 
restaurangens 
terrass
3. Passa på att ta 
ett kort tillsammans 
med dessa häftiga 
Transformers
4. Dubbelrum med 
våningssäng

Vår värdering:   bäst  Mat 3,5  Pool 4,0 
um 3,0  ktiviteter 4,5 · Strand 4,0

NYHET!

2020

1

2

3

4

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

max 8
bit.ly/aqua-fun

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88876

Nyöppnat hotell med vattenpark 
och stora rum

All Inclusive från 

6 900:-
Barn t.o.m. 13 år från 3 900:-
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Tre härliga pooler och färgglad vattenpark

Hotellet, som slog upp dörrarna 2019, har en 
splitterny, färggrann vattenpark med sju roliga 
vattenrutschbanor och ett skojigt vattenplask- 
område med flera mindre rutschbanor för famil-
jens minsta. Det finns hela tre härliga pooler,  
så du kan själv välja om du vill sola och bada i 
livfulla eller lite lugnare omgivningar. 

Moderna rum på upp till 85 m²

Rummen är stora, rymliga och snyggt inredda i 
en stilren design med många grafiska detaljer och 
fina lösningar i en modern stil. I familjesviterna 
finns det till och med tvättmaskin, så att du kan 
komma hem med resväskan full av rena kläder.

Kom fram snabbt

Om du vill sätta igång semestern så snabbt som 
möjligt, så är Sherwood Suites ett lysande val, 
eftersom att transfern från flygplatsen endast tar 
15-20 minuter.

Läs mer på nazar.se/sherwood

Lara/Antalya - Turkiet

+

Sherwood  
Suites

1. Barnen älskar den 
fina och färgglada 
barnklubben
2. Njut av en god 
drink i den ljusa 
och välkomnande 
lobbybaren, där 
det råder en härligt 
avslappnad stämning 

Vår värdering:   bäst  Mat 4,0  Pool 4,5 
um 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

NYHET!

2020
Det finns massor av 
plats att breda ut sig 
på i de stora, rymliga 
familjesviterna!

MISSA INTE!

1

2

max 5
bit.ly/

sherwood-suites

S E  F I L M E N



78 ✆ 0770 - 777 888

1

3
2

En hel värld av upplevelser!

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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4

Eftalia Island
Eftalia Islands fantastiska och fartfyllda 

beach club ligger på ett gigantiskt område 
längs stranden nedanför de populära 

Eftalia-hotellen.

3

4

1

2

Eftalia Island

Eftalia Village

Eftalia Ocean

Efalia Aqua



✆ 0770 - 777 88880

En värld full av fart, nöjen, 
njutning och familjetid!

Eftalia Island
I beach clubben finns flera pooler samt en 
stor vattenpark med elva roliga, magkittlande 
vattenrutschbanor. För de minsta barnen finns 
massor av vattenplask i barnområdet där det 
också finns en liten lazy river och ett roligt 
piratskepp med små vattenrutschbanor.

Beach clubben omfattas av ditt All Inclusive- 
program, och här finns flera butiker, restau-
ranger, barer och ett spa. Det är enkelt att ta 
sig från hotellet till detta vattenparadis via en 
tunnel eller en gångbro.

Läs mer på nazar.se/eftaliaisland

BEACH CLUB

1

Massor med skoj  
- även för de minsta!

3

5

4

2

bit.ly/island-eftalia

S E  F I L M E N
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Supermysig semesterstämning

De frodiga och grönskande områdena mellan 
byggnaderna bidrar till den trevliga semester- 
stämningen som stamgästerna älskar. Det  
charmiga All Inclusive-hotellet har renoverade 
rum och familjesviter för upp till sju personer  
och ligger endast en halvtimme från Alanya.

Läs mer på nazar.se/eftaliavillage

Familjehotell med massor av plask!

På Eftalia Aqua finns flera trevliga pooler, elva 
roliga vattenrutschbanor, en övertäckt barnpool 
och en härligt avslappnad semesterstämning.  
På detta populära familjehotell ingår All Inclusive 
dygnet runt, så det är bara att njuta! Här finns 
familjesviter med plats för upp till sju personer.

Läs mer på nazar.se/eftaliaaqua

Türkler/Alanya - Turkiet 

Eftalia Village

Eftalia Aqua

2. Full fart neråt!
3. Hyr din egen 
paviljong för en dag!
4. Full rulle vid 
aktivitetspoolen
5. Slappna av  
och njut

Era betyg 2019:   bäst  Mat 3,5  Pool 4,5 
um 3,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

Era betyg 2019:   bäst  Mat 3,5  Pool 4,5 
um 3,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

All Inclusive från 

6 200:-
Barn t.o.m. 17 år 
från 3 600:-

All Inclusive från 

5 900:-
Barn t.o.m. 17 år 
från 3 600:-

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari

max 7

max 7
bit.ly/village-eftalia

S E  F I L M E N

bit.ly/aqua-eftalia

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88882

Ni kommer inte ha tråkigt på 
detta häftiga familjehotell

All Inclusive från 

6 900:-
Barn t.o.m. 17 år 
från 3 600:-

1. Besök en av temarestaurangerna 2. Även på själva hotellområdet finns det massor av vattenaktiviteter

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Vattenparkshotell med plats för  
den stora familjen

Eftalia Ocean är ett läckert, nyare All Inclusive- 
hotell. Både på själva hotellet och på den närlig-
gande beach clubben Eftalia Island finns massor 
av pooler, vattenrutschbanor, vattenplask och 
roliga aktiviteter för alla badfantaster.

All Inclusive ingår i priset, och det finns flera 
restauranger och barer både på hotellet och på 
beach clubben. Besök till exempel Burger Land, 
som är inrett som en äkta amerikansk diner, eller 
njut av festliga temakvällar såsom turkisk afton.

Familjesviter med plats för upp till åtta 
personer och direkt tillgång till pool

Rummen är stora, ljusa och modernt möblerade 
och det finns rumstyper för de flesta familje- 
konstellationer. I duplex-sviterna kan det bo upp  
till åtta personer. Dessa är fördelade på två 
våningar och har direkt tillgång till en härlig pool. 
Barnpriserna på hotellet gäller till och med 17 år. 

Eftalia Ocean ligger endast en halvtimmes bilväg 
från den populära och livliga semesterorten 
Alanya.

Läs mer på nazar.se/eftaliaocean

Türkler/Alanya - Turkiet

+

Eftalia Ocean

Era betyg 2019:   bäst  Mat 3,5  Pool 5,0 
um 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

1

2

Finns det en bättre start  
på dagen än ett dopp 
direkt från terrassen?

MISSA INTE!

max 8

bit.ly/ocean-eftalia

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88884

Fantastiskt familjehotell med 
mängder av härliga aktiviteter

All Inclusive från 

7 700:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 900:-

1 Villa-delen på Sueno Side 
 är en underbar liten oas

Barn reser från

998:-
om du bokar i januari
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Populärt familjehotell med  
fantastisk barnklubb

Sueno Side är ett trevligt All Inclusive-hotell med 
hela sex pooler, en härlig vattenpark med nio 
roliga vattenrutschbanor, en fin sandstrand, en 
helt otrolig barnklubb, ett stort minitivoli samt ett 
hav av aktiviteter för hela familjen.

Den fenomenala barnklubben är uppbyggd som 
en liten ministad med små, fina, pastellfärgade 
lekstugor med bland annat café, livsmedelsbutik, 
bank och frisör, och det kan nog bli svårt att få 
med sig barnen hem härifrån! 

All Inclusive med oändliga möjligheter

Sueno Side har ett brett All Inclusive-program 
med läckra bufféer, många barer och spän-
nande matplatser. Helt unik är den stora food 
courten, som till och med utgör en hel liten 
restauranggata. 

Familjerum med direkt pooltillgång

Villadelen av Sueno Side är en vacker, grön oas 
i lugna, behagliga omgivningar där den stora 
poolen slingrar sig mellan villorna.

Läs mer på nazar.se/suenoside

Side - Turkiet

Sueno Side

2. Dubbelrum Villa
3. Den fantastiska 
piren är helt 
vidunderlig

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,0 
um 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

2

När brandlarmet i barn-
klubben går, rycker barnen 
ut med brandbilen för att 
släcka branden

MISSA INTE!

3

max 6
bit.ly/sueno-side

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88886

Medelhavsinspirerade villor  
i otroligt vackra omgivningar

All Inclusive från 

7 600:-
Barn t.o.m. 11 år 
från 3 900:-

Det råder en alldeles unik 
och rofylld stämning i villa-
delen, med poolen i princip 
direkt utanför dörren!

MISSA INTE!
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Superläckert och familjevänligt  
All Inclusive-hotell

IC Santai är ett vackert och familjevänligt hotell 
med en avslappnad stämning. All Inclusive- 
utbudet är verkligen delikat med inbjudande 
och allsidiga bufféer, och ibland är det svårt att 
bestämma sig för vilka godheter man ska välja!

Det finns massor av plats och gröna omgivningar 
vid de två stora poolerna, och den 300 meter 
långa sandstranden bjuder in till dopp i  
de böljande vågorna.

Barnen kommer att älska den fantastiska 
barnklubben med roliga aktiviteter såsom pizza-
bakning, ansiktsmålning och kreativa lekar, för att 
inte tala om det härliga vattenplaskområdet. 

Villaområdet är helt enkelt hänförande! 

Tankarna förs till små sydeuropeiska byar med 
pastellfärgade hus, där bougainvillean slingrar sig 
upp längs byggnaderna. Villaområdet är väldigt 
idylliskt och lugnt, med palmer, gräsmattor och 
färgglada blommor. Framför villorna breder den 
enorma poolen ut sig, och det är svårt att inte bli 
sugen på ett uppfriskande dopp.

Läs mer på nazar.se/icsantai

Belek - Turkiet

IC Santai

1. Den mäktiga 
300 meter långa 
stranden
2. Ät under bar 
himmel i en av 
temarestaurangerna
3. Barnen älskar de 
roliga aktiviteterna i 
barnklubben
4. Susa ner för en 
av de många fina 
vattenrutschbanorna

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,0  Pool 4,0 
um 4,0  ktiviteter 4,5 · Strand 4,5

1

3

2

3

4

max 5
bit.ly/ic-santai

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88888

Fint familjehotell med färgglad 
vattenpark och fin barnklubb

All Inclusive från 

7 900:-
Barn t.o.m. 11 år 
från 3 900:-

1
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Hela fyra vackra poolområden

IC Green Palace är ett populärt och familjevänligt 
hotell som ligger i vackra, gröna miljöer. Med 
ett brett och läckert All Inclusive-utbud, fyra 
poolområden, en härlig sandstrand och en ny, fin 
vattenpark kan hela familjens önskemål för en 
perfekt semester uppfyllas!

Som en del av det inbjudande All Inclusive- 
programmet kan du njuta av stora bufféer med 
spännande turkiska specialiteter och välkända 
internationella rätter. Dagen lång erbjuds läck-
erheter som du kan njuta av helt fritt – glass, 
välsmakande kakor, läckra chokladbitar, turkiska 
pannkakor och mycket mer. 

Barnen kommer att älska barnklubben  
och vattenparken

IC Green Palace har en fantastisk barnklubb där 
det arrangeras kreativa och roliga lekar såsom 
pizzabakning och sandslottsbyggning. Här finns 
även en skuggig barnpool för familjens minsta, 
samt ett härligt plaskområde! Den fina, färgglada 
vattenparken har sju fartfyllda vattenrutschbanor 
och är en garanterad hit hos såväl stora som små!

Läs mer på nazar.se/icgreen

Lara/Antalya - Turkiet

IC Green Palace

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,0 
um 4,0  ktiviteter 4,5 · Strand 4,5

1. Känn den 
mjuka sanden 
mellan tårna
2. Rummen är 
ljusa och smakfullt 
inredda i beiga 
och blåa nyanser
3. Avnjut  
dina måltider  
utomhus

Den fina, nybyggda 
vattenparken i fina 
färger med sju 
roliga och fartfyllda 
vattenrutschbanor

MISSA INTE!

2

3
max 5

bit.ly/ic-green

S E  F I L M E N
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Aktiviteter och avslappning 
på två hotell

Få två hotell – betala för ett!

Här kan du se fram emot en härlig All Inclusive- 
semester med massor av aktiviteter för hela 
familjen. Du har tillgång till faciliteterna och  
restaurangerna på båda hotellen, som ligger  
sida vid sida.  
 
Med de många poolerna, ett brett All Inclusive- 
program och hela tolv temarestauranger samt 
vattenpark, barnklubb och strand, är hotellen ett 
utmärkt val för en bra familjesemester.

Här finns en värld av aktiviteter såsom squash, 
klättervägg, minigolf och tennis, samt undervis-
ning i bland annat yoga, aerobics, vattenpolo och 
vattenaerobics. På kvällen bjuds det på trevlig 
underhållning, och det finns till och med en 
utomhusbiograf.

Sunrise Resort

3

1 
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Semesterstämning i vackra omgivningar

På Sunrise Resort bor du i frodiga omgivningar 
med palmer, blommor, exotiska växter och träd. Bo 
i huvudbyggnaden där det finns rum med antingen 
havs- eller landutsikt, eller i de trevliga villorna, som 
ligger utspridda på området. 

Läs mer på nazar.se/sunrise

Härligt familjehotell med All Inclusive

Överallt på området finns fina, gröna miljöer samt 
möjlighet för både avslappning och aktiviteter. 
Hotellet har en sagolik spaanläggning där du kan 
skämma bort dig själv ordentligt. Du har möjlighet 
att välja ett rum med havsutsikt och njuta av den 
hänförande utsikten. 

Läs mer på nazar.se/starlight

Side - Turkiet

+

Sunrise Resort

+

Starlight Resort

1. Det är en härlig 
stämning som råder 
vid den lugna poolen
2. Avnjut din mat i 
vackra omgivningar
3. De två syster-
hotellen ligger i 
direkt anslutning till 
varandra, och du kan 
använda faciliteterna 
på båda hotell

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,0 
um 3,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,0 
um 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

All Inclusive från 

7 300:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 900:-

All Inclusive från 

7 500:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 900:-

2

Starlight Resort

max 5

max 5

bit.ly/sunrise-nazar

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88892

Populär pärla med 
magnifik atmosfär

All Inclusive från 

7 700:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 900:-

1 Njut av de vackra  
poolområdena på  
Side Star Elegance
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Smakfullt All Inclusive-hotell 
i vackra omgivningar

Side Star Elegance är ett  ytt erst populärt hotell 
med en härlig stämning och många stamgäster. 
Hotellet ligger precis vid stranden i fi na, gröna 
omgivningar med trevliga poolområden – och 
du kan se fram emot en förstklassig semester i 
romanti ska miljöer.

Hotellet ligger strax utanför Sides historiska och 
charmiga centrum, som enkelt kan nås via strand-
promenaden som sträcker sig nedanför hotellet. 
Strandpromenaden är perfekt för en romanti sk 
kvällspromenad eller en löprunda på morgonen.

Här erbjuds ett  läckert All Inclusive-program med 
både turkiska specialiteter och internati onella 
rätt er. Utöver huvudmålti derna serveras ett  utbud 
av snacks, gözleme, bakverk och inte minst glass.

Rum med direkt pooltillgång

Rummen är elegant inredda och här har du 
möjlighet att  boka ett  poolrum, där du direkt från 
terrassen kan hoppa i den läckra poolen, som 
delas med 5-7 andra rum.

Läs mer på nazar.se/sidestar

Side - Turkiet

Side Star 
Elegance

2. Dubbelrum
3. Avnjut dina 
måltider i fi na 
omgivningar

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,5  Pool 4,0
um 4,5  kti viteter 4,0 · Strand 4,5

2
2019

2009
· 2015 · 2016 · 20

17
· 2
01
8

Det är inte långt från 
rummet till ett uppfris-
kande dopp, när du bor 
i ett rum med pool!

MISSA INTE!

3 max 6

bit.ly/
sidestar-elegance

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88894

Cityhotell med  
Antalyas bästa utsikt

All Inclusive från 

7 500:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 900:-

Det är verkligen helt 
fantastiskt att sola och 
bada i dessa unika och 
vackra omgivningar

MISSA INTE!
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Fridfullt och centralt

Även om Ramada Plaza ligger centralt och endast 
några hundra meter från den gamla stadsdelen 
med dess många shopping- och kulturupplevelser, 
råder det en lugn och avslappnad stämning. 
Omgivningarna och den slående utsikten ger 
dig känslan av att  vara i en fridfull oas långt från 
vardagens stress och höga tempo.

Oöverträffad utsikt

Det är omöjligt att  inte bli överväldigad av den 
vackra utsikten från Ramada Plazas poolområde! 
Härifrån kan du beundra det glitt rande Medel-
havet med Taurusbergen i bakgrunden, medan du 
njuter av solens varma strålar.

Sola och bada vid den härliga flotten

Det fi nns ingen strand vid hotellet eft ersom 
att  det ligger vid en klippvägg, men man har 
verkligen lyckats utnytt ja det unika läget ti ll fullo. 
Hela vägen ner ti ll havet har man byggt härliga 
terrasser på olika plan, där du slappna av, sola och 
gång på gång slås av utsikten. Från terrasserna 
fortsätt er trapporna ända ner ti ll havet, där du kan 
bada och simma ut ti ll hotellets fl ott e.

Läs mer på nazar.se/ramada

Antalya - Turkiet 

Ramada Plaza

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,0  Pool 4,0
um 4,0  kti viteter 3,5 · Strand 4,0

1. Det blir inte mycket vackrare än så här
2. Dubbelrum
3. Antalyas gamla stadsdel väntar på dig 
nästan direkt utanför hotellet

3

1

2

max 4

2014

bit.ly/ramada-nazar

S E  F I L M E N



✆ 0770 - 777 88896

Superhärligt läge – nära 
strand och hålligång

All Inclusive från

5 900:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 200:-

2014 · 2015 · 20
16

1

Det är inte långt från hotellet 
till ett uppfriskande dopp vid 
den populära Östra stranden

MISSA INTE!



nazar.se 97

Populärt familjehotell i Alanya 

Avena Resort är ett All Inclusive-hotell i den 
mysiga stadsdelen Oba i Alanya. Här finns ett 
trevligt poolområde med en livlig stämning, stora 
rum med balkong, och hotellet ligger endast en 
kort promenad från stranden.

Hotellets hjärta är området kring poolen, där det 
råder en härlig semesterstämning med lekande 
barn som åker ner för den populära vattenrutsch-
banan, och solande gäster som njuter av solen, 
uppfriskande dopp och svalkande drinkar.

Brett All Inclusive-program 

Du kan njuta av allt det goda med All Inclusive 
i den stora, inbjudande huvudrestaurangen och 
dess stora terrass, i baren och inte minst vid 
poolens snackbar, där det serveras burgare, pizzor 
och läckerheter under dagen. Huvudmåltiderna 
serveras som stora bufféer.

Här finns ett fint spa med bland annat turkiskt 
bad samt ett gym. Här har du nästan allt du  
kan tänkas behöva för en härlig semester –  
och annars finns det direkt utanför dörren.

Både läget och det rimliga priset gör hotellet till 
en perfekt bas för en härlig semester i Alanya.

Läs mer på nazar.se/avena

Alanya - Turkiet

Avena Resort

1. Avena Resort 
ligger i den mysiga 
stadsdelen Oba i 
Alanya
2. Poolområdet är 
hjärtat av hotellet 
och här råder en 
livfull stämning
3. Familjesvit

Era betyg 2019:   bäst  Mat 4,0  Pool 4,0 
um 4,5  ktiviteter 3,5 · Strand 3,5

3

2

max 5



✆ 0770 - 777 88898

Läget blir inte mycket 
bättre än så här!

All Inclusive från 

6 200:-
Barn t.o.m. 12 år 
från 3 200:-

Njut av restaurangens  
fantastiska utsikt över 
Kleopatrastranden

Gardenia

MISSA INTE!
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Nära den berömda Kleopatrastranden!

All Inclusive-hotellet Gardenias läge är verkligen 
helt fantastiskt! Här bor du direkt vid Alanyas 
berömda strand, Kleopatrastranden – och med 
utsikt mot stadens kännetecken, en stor klippa 
som stoltserar med en vacker borg.

För att ta sig de 50 meterna från hotellet till 
stranden, ska du bara ta dig förbi den lilla mysiga 
parken som ligger precis framför hotellet.

Det råder en mysig och avslappnad semester-
stämning på hotellet, där du kan slappna av vid 
poolen och njuta av kontrasten till det livliga 
hålligång du hittar i Alanyas centrum, en kort 
promenad härifrån.

Restaurang med härlig utsikt

Gardenias huvudrestaurang ligger på femte 
våningen och härifrån kan du flera gånger om 
dagen njuta av den fina utsikten, som är särsklit 
vacker vid solnedgången. Alanyas solnedgångar, 
när solen går ner i havet i ett fantastiskt färgspel, 
är ofantligt populära. Här har du verkligen utsikt 
från första parkett!

Läs mer på nazar.se/gardenia

Alanya - Turkiet 

Gardenia Hotel

1. Solnedgången över 
Kleopatrastranden
2. Precis bredvid 
hotellet ligger 
linbanan som går till 
toppen av klippan, 
varifrån du bjuds på 
en slående utsikt 
över hela Alanya
3. Dubbelrum

Vår värdering:   bäst  Mat 4,0  Pool 3,5 
um 4,0  ktiviteter 3,5 · Strand 5,0

NYHET!

2020

1

2

3
max 4

bit.ly/gardenia-hotel

S E  F I L M E N



Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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0Savner du også sommer, 

sol og sand mellem tæerne?
Hos Nazar har vi alti d lave børnepriser, og hvis du besti ller i januar er der også rigti g gode rabatt er!
Tag et kig her i rejsemagasinet og fi nd det hotel, som passer ti l jeres ønsker og drømme.

Skynd dig! Tilbuddet gælder et begrænset antal pladser på udvalgte afgange.




