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0 Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa

100 % ALL INCLUSIVE

TURKKI 
RODOS
BULGARIA 
UUTUUS!
MALLORCA

Joustavia matkojen pituuksia
Lastenkerhot kuuluvat hintaan!
Captain Nemo tulee myös Rodokselle
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• Kiotari

Ialyssos •
Ixia
•

• Faliraki
• Kalithea

Rodos

✈

RODOS

• Nessebar
• Sunny Beach

✈

BULGARIA

Burgas

• Pomorie
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Ialyssos •
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• Nessebar• Nessebar
• Sunny Beach• Sunny Beach

✈✈

BULGARIA

Burgas

• Pomorie• Pomorie

Haluamme olla 
perheiden suosikki

Onnistunut perheloma on upeita rantoja, 
suuria uima-altaita, hyvää ruokaa, paljon 
jätskiä, jännitt äviä retkiä sekä viihtyisiä 
hotellihuoneita, lasten akti viteett eja, 
viihdett ä ja paljon aikaa yhdessä.

Juuri tällaisia hotelleja valitsemme sinulle 
Turkkiin, Rodokselle, Bulgariaan ja nyt 
myös Mallorcalle!

Tervetuloa Nazarin pikkumaailmaan
Lennämme lähellä 
olevilta lentokentiltä
✈ Antalya – Turkki 

Helsingistä, Kokkolasta, Kuopiosta, 
 Oulusta, Porista, Tampereelta, Vaasasta, 
 Tukholmasta ja Luulajasta

✈ Rodos – Kreikka 
Helsingistä, Oulusta, Kuopiosta, Porista, 

 Tampereelta, Vaasasta, Tukholmasta ja 
 Luulajasta

✈ Burgas – Bulgaria
Helsingistä, Oulusta ja Tukholmasta 

✈ Palma de Mallorca – Espanja  
Helsingistä ja Tukholmasta

✈

MALLORCA

• Sa Coma

• Alcudia

Palma
Magaluf • ✈

• Lara • Belek

• Side
• Incekum

• Alanya

Antalya

✈

TURKKI

Okurcalar •
Türkler •

UUTUUS!
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 NAZAR COLLECTION
tsestään selvä valinta lapsiperheille. 

 Omat pohjoismaiset lastenkerhomme 
 kuuluvat hintaan!

Turkki
22 Pegasos World
26 Pegasos Resort & Royal

PREMIUM COLLECTION
Joitain Välimeren kauneimpia ja 

 ylellisimpiä hotelleja

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

Rodos
52 La Marquise Luxury Resort

HOLIDAY COLLECTION
Suuri tarjonta korkealuokkaisia hotelleja 

 – jokaisen makuun

 Bulgaria
30 Aqua Paradise
68 Wave Resort UUTUUS!
70 Diamant Residence
72 Barcelo Royal Hotel

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

Turkki
76 Sherwood Suites UUTUUS!
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
Tämän kategorian hotellit ovat 

 pienempiä hotelleja, joiden laatu 
 on hyvää ja hinnat edullisia.

Rodos
58 Sun Palace

Turkki
74 Aqua Fun City UUTUUS!
98 Gardenia Hotel UUTUUS!

Löydä 
täydellinen hotelli

Ikonien esittely

Ikonit antavat nopean silmäyksen 
houkutt elevista ja tärkeistä hotel-
liti edoista. Nämä autt avat sinua 
löytämään oikean hotellin juuri 
teidän lomalle.

Sijaitsee rannan äärellä

Huoneita merinäköalalla

Katso vierademme video 
osoitt eessa nazar.fi  
tai YouTubessa

Vesipuistolla

Esimerkin mukaan huoneessa voi 
asua enimmillään yhdeksän henkeä.

Perhehuoneita

On ihanaa voida matkustaa kaikki 
yhdessä. Nazarilla on huoneita, 
joissa jopa yhdeksän henkeä voi 
asua yhdessä. Tämä ikoni näytt ää 
kuinka monta voi asua samassa 
huoneessa.

18 UUTUUS!
Tule leipomaan Captain 
Nemon kanssa!
Osana Nazar Collecti onia
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Captain Nemo ja hänen merirosvonsa pitävät lapsia liikkeellä eri tehtävien parissa lastenker-
hoissamme tänä kesänä. Näissä pohjoismaalaiset akti viteetti  oppaamme järjestävät jännitt äviä 
aarteenmetsästyksiä, hauskoja leikkejä ja tehtävää unohtamatt a uutuutt amme, joka on Mini 
Chefs, ja jossa lapset pääsevät itse leipomaan. Osallistuthan myös Dance Starsiin, jossa lapset 
tanssivat suositt ujen hitti  en tahdissa, ja opett elevat uusia tanssiaskelia minidiscossa.

Captain Nemo tulee nyt viett ämään aikaansa myös viihtyisässä perhehotellissa, 
Filerimos Villagessa, ja toivommekin, ett ä tulett e sanomaan hänelle hei!

Mini Chefs
CAPTAIN NEMO ESITTELEE

UUTUUS! Täällä lapset voivat oppia leipomaan ja 
tekemään muuta makeaa akti viteetti  oppaidemme 
johdolla. Kun leivokset ovat valmiita, tulee nämä 
ti etenkin myös syödä piknikin muodossa yhdessä 
Captain Nemon ja hänen merirosvojensa kanssa.  

Tämä uutuus kerhojemme joukossa on lisämaksuton, ja tähän voi 
osallistua Pegasos Worldissa, Pegasos Planeti ssa ja Filerimos Villagessa. 

Lue lisää kerhosta nazar.fi /lapset

UUTUUS: Captain Nemo tulee Rodokselle!
Jipii! Meidän mielestä on kerrassaan huippua, että 
Captain Nemo ja hänen merirosvonsa tulevat Rodokselle!

Captain Nemo tarjoaa kaiken tämän:

 Mini Chefs UUTUUS!
Swim a’hoy uimakoulu
Dance Stars tanssikoulu
Chill Out Club nuorisolle
Lastenkerho
Merirosvoakti viteett eja
Minidisco
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Oletko menossa johonkin Pegasos-hotel-
liin? Varaa matkasi jo tammikuussa, niin 
saat jätti  mäisen yksisarvisen kaupan päälle!

Tämä yksisarvinen toimitetaan hotelliisi 
tuomaan lomaan lisää hauskuutt a! Loman 
ollessa ohi, valitset itse haluatko viedä 
tämän hienon yksisarvisen koti in, vai 
lahjoitt aa lastenkerholle. Kiirehdi varaamaan 
matkasi, sillä tämä tarjous koskee ainoastaan 
500 ensimmäistä varausta. Jokaista varausta 
kohden saa yhden yksisarvisen.

500 suloista yksisarvista odottavat sinua

Jättimäinen yksisarvinen kaupan päälle!

Tarjous toimii näin: varatessasi matkan 
johonkin alla oleviin hotelleihin vähintään 
kahdelle täysihintaiselle matkustajalle huonett a 
kohden, voi ensimmäinen lapsi päästä 
lomalle ainoastaan hintaan 199 €. Joihinkin 
huonetyyppeihin vaaditaan tosin useampi 
täysihintainen, mikä kerrotaan selkeästi  koti -
sivuillamme huonetyyppien kohdalla.  

Näissä hotelleissa on lapsihinta 
(17 v asti ) ainoastaan 199 €:
Turkki: Eft alia Ocean, Eft alia Aqua ja Eft alia 
Village

Näissä hotelleissa on lapsihinta 
(15 v asti ) ainoastaan 199 €:
Turkki: Pegasos World, Pegasos Royal 
ja Pegasos Resort

Näissä hotelleissa on lapsihinta 
(11 v asti ) ainoastaan 199 €:
Turkki: Rubi Plati num, Sueno Side, 
Susesi Luxury Resort, Delphin Diva 
ja Aqua Fun City
Rodos: Lindos Imperial, Filerimos Village, 
Sun Palace ja Rhodes Bay
Bulgaria: Aqua Paradise, Wave Resort 
ja Melia Sunny Beach
Tarjous koskee tehdessäsi varauksen 
31. tammikuuta 2020 mennessä, ja paikkoja 
on rajoitetusti  vain ti etyille lähdöille.

apset matkustavat aina edullisesti  Nazarilla, mutt a ollessasi 
nopea ja varaamalla matkasi jo tammikuussa, on sinulla 
mahdollisuus ott aa lapset matkalle vain  eurolla. 

Suuria lapsialennuksia  
varatessasi tammikuussa

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa

Tarjous toimii näin: varatessasi matkan 
johonkin alla oleviin hotelleihin vähintään 
kahdelle täysihintaiselle matkustajalle huonett a 
kohden, voi ensimmäinen lapsi päästä 
lomalle ainoastaan hintaan 199 €. Joihinkin 
huonetyyppeihin vaaditaan tosin useampi 
täysihintainen, mikä kerrotaan selkeästi  koti -
sivuillamme huonetyyppien kohdalla.  

Näissä hotelleissa on lapsihinta 
(17 v asti ) ainoastaan 199 €:

apset matkustavat aina edullisesti  Nazarilla, mutt a ollessasi 
nopea ja varaamalla matkasi jo tammikuussa, on sinulla 
mahdollisuus ott aa lapset matkalle vain  eurolla. 

Suuria lapsialennuksia  
varatessasi tammikuussa

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Olemme muutt aneet ja uusi toimistomme on sisus-
tett u ainoastaan käytetyillä huonekaluilla!

Olemme päätyneet tähän pitääksemme alhaalla kuluja 
(josta myös vieraamme hyötyvät), mutt a myös syystä, 

ett ä haluamme tehdä osamme ympäristöystäväl-
lisen yhteiskuntamme vuoksi, jossa kaikkea vanhaa 
ei vaan heitett äisi pois ja otett aisi uusia ti lalle.

Nazarilla on ainoastaan yksi toimisto Pohjois-
maissa, ja tämä sijaitsee Malmössä. Täällä on 
työntekijöitä Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, 
Suomesta ja Islannista.

Nyt voit saada ti etoa kuinka hotellimme osallistuvat 
kestävän kehityksen matkustamiseen. 2019 olemme 
pyytäneet kaikkia hotellejamme kertomaan meille hieman 
tarkemmin, mitä he tekevät ympäristön, ilmaston ja 
yhteiskunnan hyväksi. Nämä ti edot olemme koonneet 
koti sivuillemme jokaisen hotellin kohdalle.

Meitä yllätti   ti eto, ett ä monet hotelleistamme tekevät 
uskomatt oman paljon ajatt elematt a, ett ä he oikeasti  
vaikutt avat kestävän kehityksen matkailuun. Esimerkiksi 
Pegasos-hotellimme istutt avat puita ja Sealine 
Hotel lähett ää All Inclusive –ruokatähteet koirien 
pelastuskeskukseen. Kaikki tekevät itse asiassa jotain – 
vähän tai enemmän!

Tulevien vuosien aikana tulemme keräämään päivityksiä 
mitä hotellimme tekevät ympäristön hyväksi. Tämä on 
jännitt ävä projekti , ja luulemme olevamme ensimmäinen 
Pohjoismaista tällaisen hotelliti etokannan keräämisessä.

Olemme muuttaneet
Uusi ympäristöystävällinen toimistomme

Oletko suunnitt elemassa matkaa koko 
perheelle? Huomioithan, ett ä joka kymmenes 
voi matkustaa ilmaiseksi. 

Lue lisää osoitt eesta
nazar.fi /matkustayhdessa 
tai lähetä sähköposti a info@nazar.fi 
tai soita 0306 - 227 575

MAKSA 9
MATKUSTA  10, 

Lisää ympäristöasiaa

Hotellimme tekevät paljon 
ympäristön hyväksi

Meitä on 25 toimistolla, ja tässä on osa 
markkinointitiimiämme!
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All Inclusive -uutuuksia:

Suomen All Inclusive -spesialistilta

Tiesitkö, että…
  Nazarin vieraista valitsevat  

All Inclusive -hotellin?

 joka kolmas Nazar vieras Turkissa 
valitsee Pegasos Worldin?

 joka kolmas Nazar vieras on lapsi, 
joka matkustaa lapsihinnalla?

Nazar on osa maailman suurinta 
matkanjärjestäjää TUIta?

 Nazarin ainoa toimisto sijaitsee 
Malmössä?

37 hotellia

Näistä

37 on All Inclusivella

37 on perhehuoneilla, joissa on  
tilaa vähintään neljälle 

35 on  tai tähden hotellia

31 pohjoismaisilla tai kansainvälisillä 
lastenklubeilla

29 on suoraan rannan äärellä

29 voi Pohjoismaista matkustaa  
ainoastaan Nazarin kanssa!

TÄMÄ MATKAESITE 
SISÄLTÄÄ

Myös tänä vuonna olemme olleet matkalla keräämässä tarkkaan valittuja ll nclusive hotelleja löytäen joitain uusia helmiä!  
Meillä on tälle kaudelle yhdeksän uutta hotellia, jotka ovat luonnollisesti ll nclusivella. Tässä kolme näistä

Aqua Fun City 
Edullinen hotelli lähellä Alanyaa 

suurella vesipuistolla

Wave Resort 
Upouusi 5-tähden hotelli vaativaan 

makuun, lähellä Sunny Beachiä

Rhodes Bay 
5-tähden loistohotelli rannan äärellä 

lähellä Rodoksen kaupunkia

All Inclusive alk. 

620€
Lapsihinta  

12 vuoteen asti  
alk. 440€

All Inclusive alk. 

650€
Lapsihinta  

12 vuoteen asti  
alk. 440€

All Inclusive alk. 

830€
Lapsihinta  

11 vuoteen asti  
alk. 470€
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Mikäli suunnitt elett e treenimatkaa, ott akaa ensin meihin yhteytt ä. 
Meillä on tarkkaan valitt uja hotelleja, jotka sopivat täydellisesti  tällaisiin 

tarkoituksiin ja voimme autt aa tekemään unelmalomastanne tott a.

Meillä on runsaasti  kokemusta treenilomien toteutt amisesta,
 ja yhdessä kanssanne voimme tehdä lomastanne 

juuri teidän näköisenne.

Ole treenispesialisteihimme yhteydessä sähköposti tse tai 
puhelimitse kertomalla toiveistanne.

 Yhteydenott o puhelimitse 0306227575 tai sähköposti tse 
training.groups@nazar.fi 

Räätälöityjä treenimatkoja
Ryhmäliikuntaa, juoksua 

ja joogaa!

Captain Nemon kaikki kappaleet, jotka olet kuullut mini-
discossa Pegasos-hotelleissamme, löytyvät Spoti fysta – jopa 
vuoden hitti  kappale ”Shake da Boom”. 

Löydät Captain Nemon minidiscon ja muut 
soitt olistamme hakemalla Nazar Nordic.

Lisää Captain  
Nemo Spotifyhin

Top 10 hotellia
Näitä hotelleja on varatt u eniten tähän 

mennessä tälle kesälle:

1  Pegasos World, Side Katso sivu 22

2  Lindos Imperial, Kiotari/Lindos Katso sivu 54

3  Pegasos Royal, Incekum Katso sivu 26

4  Pegasos Resort, Incekum Katso sivu 26

5  Filerimos Village, Ialyssos Katso sivu 56

6  Aqua Paradise, Nessebar Katso sivu 30

7  Sun Palace, Faliraki Katso sivu 58

8  E  alia cean, Türkler/Alanya Katso sivu 82

9  Susesi Luxury Resort, Belek Katso sivu 40

10 ubi Plati num, Avsallar Katso sivu 38

Joogaa auringonlaskussa 
Rodoksella

Lisää Captain  
Nemo Spotifyhin
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5 päivää, 10 päivää  
tai 21 päivää!

Meillä Nazarilla on harvoja tarkkaan valittuja hotelleja,  
joiden kanssa teemme läheistä yhteistyötä varmistaaksemme vieraidemme 

parhaat lomaelämykset.

Kerran vuodessa palkitsemme hotellit, jotka ovat tehneet tämän parhaiten. 
Vieraamme ja henkilökuntamme paikalla päättävät yhdessä, mitkä hotellit 

saavat nämä diplomit nimeltään ”Nazar Quality Award”.
Lue lisää kotisivuiltamme nazar.fi/awards

Nyt voit matkustaa ntalyan rannikolle, odokselle sekä 
uutuutena Mallorcalle rei lennoilla, ja itse valita minä päivänä 
viikosta haluat matkustaa ja kuinka kauan olla lomalla!

Matkustat suuren osan matkasta omatoimisesti, mutta 
tiedätkö mitä  Nazarilla saat yhteyden oppaisiimme milloin 
haluat ja saat lähes samaa palvelua kuin matkustaessasi 
pake matkalla.

Voittajat 2019 
Suositelluin hotelli

E PH N  – nazar.fi/delphindiva

Paras All Inclusive -hotelli
SUSESI LUXURY RESORT – sivu 40

Paras Premium Collection -hotelli
SELECTUM LUXURY RESORT – sivu 44

Paras Nazar Collection -hotelli
PEGASOS ROYAL – sivu 26

Paras -hotelli
S E ST  E E N E – sivu 92

Paras -hotelli
AQUA PARADISE – sivu 30

Paras -hotelli
S N P E – sivu 58

2019

Sinun äänesi on mukana 
vaikuttamassa

Joustavat lentoaikataulut 
Antalyaan, Rodokselle ja Mallorcalle

UUTUUS!
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Kun sanomme, ett ä meillä on perhehuoneita suurille perheille, tarkoitamme tätä! 
Jopa yhdeksän henkeä voi asua yhdessä!

Suositt elemme: Mikäli teillä on suuri perhe, suositt elemme varaamaan matkan hyvissä ajoin. 
Otathan huomioon, ett ä suuret huoneet loppuvat usein nopeasti . Perhehuoneidemme koot 
vaihtelevat 4-9 hengen välilltä!

Lue lisää nazar.fi /perhehuoneet

Matkaesite
Kesä 2020

”Dream Team”

Nazar Nordic AB
Malmö, Ruotsi

Projekti päällikkö
Tina Toft 

Kemal Yamanlar

Toimitt ajat
Tina Toft 

Kemal Yamanlar

Kääntäjät
Jenna Niemi

Annika Laiti nen
Tiia Dilek

Elmo Tarén
Tina Bengtsson Pyk

Vigdis Engenes

Uuti sti imi
Tina Toft 

Kemal Yamanlar
Nazarin kohdeti imi

Kansikuva
Mia Macom

miamacomphotography.com

Valokuvaajat
Mia Macom

Stefan Modigh
Kemal Yamanlar
Erman Duymaz
Dimitry Evti mov

Arkisto

Tuotanto ja paino
Graphica Printmedia

Düsseldorf, Saksa

Vastaava julkaisija
Kemal Yamanlar

Esite on tuotett u marraskuussa 2019

Yhteysti edot
Nazar Nordic AB
Öresundshuset

Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö, Ruotsi

Asiakaspalvelu: 0306 227 575 
Päätoimisto: +46 40 699 88 30

E-mail: info@nazar.fi 
Koti sivut: nazar.fi 

Instagram: NazarNordic
Facebook.com/NazarSuomi

YouTube: NazarNordic
Spoti fy: Nazar Nordic

Pidätämme oikeuden mahdollisiin paino-
virheisiin ja muutoksiin, jotka esiintyvät 

esitt een tuott amisen jälkeen.

YHTEISTYÖSSÄ

Suuria perhehuoneita 
suuurille perheille

SUOMEN ALL INCLUSIVE -SPESIALISTI

nazar.fi ✆ 0306 - 227 575

 K
ES

Ä
 2

02
0

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa

100 % ALL INCLUSIVE

TURKKI 
RODOS
BULGARIA 
UUTUUS!
MALLORCA

Joustavia matkojen pituuksia

Lastenkerhot kuuluvat hintaan!

Captain Nemo tulee myös Rodokselle

Näissä on suurimmat perhehuoneemme:

IC Residence  Lara

Terassilla tai parvekkeella suoralla pääsyllä isoon 
altaaseen - All Inclusivella

+ Eftalia Ocean  Türkler

Suuria huoneita jaett una kahteen kerrokseen, 
allaspääsyllä ja All Inclusivella

+ Aqua Fun City Okurcalar

Uutuus Nazarilla. All Inclusive –hotelli 
paljolla veden läiskeellä.

Jopa 9 
hengelle

Jopa 8 
hengelle

Jopa 8 
hengelle

All Inclusive alk.

850€
Lapsihinta 11 vuoteen asti alk. 470€

All Inclusive alk.

690€
Lapsihinta 17 vuoteen asti alk. 440€

All Inclusive alk.

620€
Lapsihinta 12 vuoteen asti alk. 440€
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Meillä on vieläkin 
enemmän  

All Inclusive
-hotelleja!

Meillä on vieläkin enemmän hotelleja, 
kuin mitä olemme saaneet mahtumaan 

tähän matkaesitteeseen. ue lisää näistä 
hienoista hotelleista kotisivuillamme.

   Lara

Delphin Diva
Aito perhesuosikki rauhallisella ylellisyydellä 

ja viihtyisällä lomatunnelmalla. 
nazar.fi/delphindiva

    Side

Dosi Hotel
Perheomisteinen hotelli, jossa henkilökunta 
toivoo taakaavansa onnistuneita lomapäiviä. 

nazar.fi/dosi

   Lara

Delphin Imperial
Mahtava perhehotelli yltäkylläisellä  

All Inclusive -tarjonnalla. 
nazar.fi/delphinimperial 

    Faliraki

Stamos Plus
Uutuus: Allasalue sijaitsee vehreässä ympäris-
tössä ja täällä on aitoa kreikkalaista tunnelmaa. 

nazar.fi/stamos

   Sunny Beach

Das Club
Uutuus: Perhehotelli keskellä Sunny 
Beachiä mukavalla uima-allasalueella. 

nazar.fi/dasclub

    Alanya

Melissa Hotel
Hintaystävällinen hotelli loistavalla sijainnilla 

Kleopatra-rannan vieressä Alanyassa.  
nazar.fi/melissa

  +  Sunny Beach

Wela Hotel
Hintaystävällinen perhehotelli monilla kantavie-
raillaan, sekä lähellä niin rantaa kuin keskustaa.   

nazar.fi/wela 

 +  Sunny Beach

Melia (Iberostar)
Perhehotelli eläväisellä tunnelmalla keskellä 

Sunny Beachiä ja vain pari minuuttia rannalta.    
nazar.fi/melia

All Inclusive alk. 

590€
Lapsihinta  

11 vuoteen asti  
alk. 390€

All Inclusive alk. 

650€
Lapsihinta  

12 vuoteen asti  
alk. 350€

All Inclusive alk. 

620€
Lapsihinta  

11 vuoteen asti  
alk. 470€

All Inclusive alk. 

820€
Lapsihinta  

11 vuoteen asti  
alk. 470€

All Inclusive alk. 

620€
Lapsihinta  

12 vuoteen asti  
alk. 350€

All Inclusive alk. 

630€
Lapsihinta  

11 vuoteen asti  
alk. 390€

All Inclusive alk. 

890€
Lapsihinta  

11 vuoteen asti  
alk. 470€

All Inclusive alk. 

580€
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100% All Inclusive! 

Mallorca
UUTUUS!
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Päätät itse matkasi keston

Kesästä 2020 lähti en voit matkustaa 
Nazarin kanssa myös Mallorcalle. 
Kaikki matkamme tälle viihtyisälle 
saarelle ovat reitti  lennoilla, jonka 
johdosta voit itse valita millaiselle 
lomalle haluat lähteä. 3, 6, 10 vai 21 
päivää lomalla? Tämän päätät sinä! 
Luonnollisesti  meillä on myös viikon 
ja kahden viikon lomia, mikäli nämä 
ovat teille sopivampia vaihtoehtoja!

Olemme tarkkaan valinneet 
hotelleja, jotka kaikki ovat 4- tai 

tähden ja ll nclusivella.

Mallorca on täynnä elämyksiä

Loma Mallorcalla voi täytt ää vaati -
vankin lomailijan toiveet. Täällä on 
hienoja rantoja, kaunis luonto, kult-
tuuria ja historiaa sekä hyvää ruokaa 
ja ostosmahdollisuuksia.

Suosituilla Mallorcan rannoilla voi 
nautti  a auringosta ja lämmöstä 
– niin vilkkaammilla kuin 
vähemmän tunnetuilla saaren 
pienissä lahdenpoukamissa.

Mallorca on myös rikas kultt uu-
ristaan ja historiastaan. Täällä 
on vaikutt ava katedraali, hienoja 
luostareita, kirkkoja ja loistavaa 
arkkitehtuuria sekä museoita. 

Kaunis luonto on houkutt elee 
akti iviselle lomalle. Täällä on 
paljon vaellusreitt ejä, pyöräi-
lypaikkoja ja kanootti  retkiä. 
Useassa paikassa saarta on myös 
vaikutt avia ti ppukiviluolia, joissa 
kannatt aa ehdott omasti  vierailla.

Hieno 4-tähden perheystävällinen 
All Inclusive -hotelli Alcudia Pins

Playa de Murossa

Lue lisää nazar.fi /alcudiapins
Suosittu 4-tähden All Inclusive 

-hotelli Viva Blue Alcudiassa

Lue lisää nazar.fi /vivablue

Vaikuttava maisema Valldemosassa

Paella on suosittua 
Mallorcalla

Tutustu Mallorcan 
tunnetuimpiin maamerkkeihin
Mallorcalla käydessä tulee ehdott o-
masti  vierailla vaikutt avalla La Seun 
katedraalilla, joka sijaitsee pääkau-
pungissa Palma de Mallorcalla.

Taidekylä Deia
Deia ei ole ainoastaan tunnett u tämän 
taiteesta ja upeasta ympäristöstään, 
vaan täällä lomailevat tai asuvat myös 
monet rikkaat ja kuuluisat. 

Kaikki rannat eivät ole yhtä tunnet-
tuja ja helposti  löydett ävissä, mutt a 
rantoja on runsaasti , joten näitä 
tutkimalla löydät varmasti  omasi!

Inspiraatiota mitä Mallorcalla voi tehdä 

Kyseinen ti ppukiviluola on poik-
keuksellisen kaunis, ja luolan sisällä 
sijaitsee upea maanalainen järvi. 
Tämä on valaistu värivaloin ja käynti  
onkin hyvin ainutlaatuinen kokemus. 

Lähde mukavalle junaretkelle
Tämä anti ikkinen juna ajaa Palman 
ja Sóllerin välillä, ja tästä mukavasta 
junamatkasta on tullut suositt u 
saarella vierailevien keskuudessa. 

Lue lisää nazar.fi /mallorca
Löydä oma rantasi

Pari viihtyisää hotelliamme Mallorcalla

Tutki viehättävää 
”Draghin-luolastoa”
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Hei! Minun nimeni on Captain Nemo ja minä asun täällä!
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Pienten 
merirosvojen 

maailma
Lomaillessasi hurmaavissa Nazar Collection 
-hotelleissamme, pääset nauttimaan upeista 

rannoista sekä tietenkin vaikuttavista 
allasalueista! Osaavat ja innokkaat 

aktiviteettioppaamme pitävät huolen 
lastenkerhoissamme siitä, että pienimmille 

vieraille riittää tekemistä aamusta iltaan. Nazar 
Collection on täydellinen valinta, kun tahdot 
viettää lomaa kaikista rakkaimpiesi kanssa.

Nyt voit tavata Captain 
Nemon ja hänen meri-
rosvonsa myös Filerimos 
Villagessa Rodoksella!

UUTUUS!

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Teemaravintoloita
Lähde ”ulos syömään” hotellin 
viihtyisiin teemaravintoloihin. 
Voit valita italialaisen, aasia-
laisen tai turkkilaisen väliltä. 
Muistathan pöytävarauksen!

Seisovat pöydät
Kutsuvat ja värikkäät seisovat 
pöydät houkutt elevat kaikilla 
mahdollisilla herkuilla maan 

ja taivaan väliltä.

Paljon jätskiä
Mitä olisikaan loma ilman 

jäätelöä? Se kuuluu 
ti etenkin asiaan. Nauti  

ihanasta pehmiksestä ja 
kokeile kuinka monta jaksat 
syödä. Tarjolla on useita eri 
makuja sekä laktoositonta 

jäätelöä.

Snackseja
Hampurilaisia, 

kebabia, pizzaa, 
ranskalaisia, turkki-
laisia lett uja – you 

name it!

All Inclusive
– miellyttävä loma 

jokaisen lompakolle!
Buffetit ovat täynnä herkkuja niin aamiaisella, 

lounaalla kuin illallisella ja valinnanvaraa on 
runsaasti. Päivän aikana tarjolla on myös 
erilaisia snackseja, joten nälkä ei pääse 

yllättämään ja houkutuksia riittää!
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Juomia
Mehua aamiaisella, 

kylmä olut lounaalla ja 
lasi punaviiniä illallisella, 

vai maistuva drinkki 
iltaohjelman parissa?

VEGAANISTA
VEGETAARISTA, LAKTOOSITONTA

JA GLUTEENITONTA

Erityisruokavaliot
Seisovissa pöydissä on laaja tarjonta 
erikoisruokavalioita noudatt aville, eri 

tarpeisiin ja toiveisiin. Täällä on maitt avia 
patoja, hyviä vihanneksia ja suuri salaatti  -

buff etti   raikkailla vaihtoehdoilla.

Lasten seisova pöytä
Lapsille on aivan oma 

lasten buff etti  nsa, jossa 
pääsee valitsemaan omat 

suosikkiruokansa!
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Mini Chefs – leivo 
Captain Nemon kanssa

Uutena jännitt ävänä lisäyksenä 
lastenkerhoihimme, pääsevät 
lapset nyt leipomaan kakkuja 
ja muuta makeaa itse Captain 
Nemon ja hänen merirosvo-

jensa kanssa. Tästä voi helposti  
tulla loman kohokohta, jota lapset 
eivät hevillä unohda! Ja pssst… kakut 
ovat todella maitt avia, olemme nimit-
täin itse maistaneet näitä! 

Luo muistoja ja hanki uusia 
ystäviä lastenkerhoissa!

Captain Nemon lastenkerho akti vi-
teetti  oppaidemme kanssa on hyvin 
suositt u! Me Nazarilla tarjoamme myös 
useita muita hauskoja akti viteett eja, 
kuten minidiscon merirosvojen kanssa. 
Viihdytt ävien akti viteetti  en myötä 
lastenkerhoissamme tavataan uusia 
pohjoismaalaisia ystäviä ja luodaan 
ystävyyssuhteita, jotka kestävät kenti es 
läpi elämän.

Turkin parhaat 
perheloma-
kohteet – vain 
Nazarilla

Maailmanluokan lastenkerho, 
joka sisältyy hintaan!

Mini Chefs – leivo 
Captain Nemon kanssa

Uutena jännitt ävänä lisäyksenä 

ja muuta makeaa itse Captain 

jensa kanssa. Tästä voi helposti  
tulla loman kohokohta, jota lapset 
eivät hevillä unohda! Ja pssst… kakut 
ovat todella maitt avia, olemme nimit-
täin itse maistaneet näitä! 

UUTUUS!

1 Captain Nemo ja hänen meri-
rosvonsa järjestävät hauskoja 
leikkejä kaikista tärkeimmille 
vieraillemme - tällä kertaa 
leipoen kakkuja yhdessä!

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Lastenkerhosta  
parhaat lomamuistot

Lastenkerhoissamme lapset hassut-
televat ja leikkivät loputtomiin. Päivä 
pohjoismaalaisten aktiviteettioppai-
demme kanssa voi sisältää kaikkea 
aarteenmetsästyksestä hauskoihin 
leikkeihin ja veden läiskytykseen.

Lastenkerhot ovat avoinna 
toukokuusta lokakuuhun, ja nämä 
ovat jaettu kahteen eri ryhmään: 
4-6-vuotia isiin ja 7-11-vuotiaisiin 
lapsiin.

Captain Nemon 
yllätyspaketti

Kutsu Captain Nemo 
vierailulle huonee-
seenne tanssimaan ja 
tuomaan merirosvokeksin. 
Täydellinen hetki kuvien 
ottamiseen suositun meri-
rosvon kanssa!

Lue lisää   
nazar.fi/captainnemo

Chill Out Club –  
nuorten varma valinta

Meillä on oma rento 
nuorisoklubimme, jossa järjes-
tämme hauskoja aktiviteetteja, 
kilpailuja sekä urheilemme. 
Täällä voi myös vaan chillata 
muiden samanikäisten kanssa!

Chill Out Club on avoinna 
kesäkuusta lokakuuhun ja 
suunnattu 12-16-vuotiaille 
nuorille.

Dance Stars –  
tanssijalat vipattamaan

Pegasos Worldissa lapset 
oppivat makeita tanssiliikkeitä 
suosituimpien lomahittien 
tahtiin, ja kerran viikossa tans-
sitähdet pääsevät esittämään 
shown suurella lavalla.

Dance Stars on avoinna 
kesäkuusta lokakuuhun ja 
suunnattu 7-14-vuotiaille 
lapsille.

Swim a’hoy uimakoulu – 
vesipetojen suosikki

Täällä lapset oppivat viihty-
mään vedessä ja jopa uimaan. 
Kaikki uimaohjaajamme ovat 
läpäisseet virallisen uimaoh-
jaajakoulutuksen, joten lapset 
ovat turvallisissa käsissä.

Swim a´hoy on avoinna 
kesäkuusta lokakuuhun ja 
suunnattu 4-12-vuotiaille 
lapsille.

Lue lisää lasten aktiviteeteista täältä nazar.fi/lapset
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Vauhdikas vesipuisto vai 
vaativa wipeout-rata?

Mikäli toivot hauskuutta ja jännitystä, on Nazar 
Collection -hotelleissamme runsaasti vauhdikkaita 
vesiaktiviteetteja, joiden väliltä valita. Houkuttaako 
sinua villi wipeout-rata Pegasos Resortin ja Royalin 
rannan äärellä? Vai valitsetko mieluummin Pegasos 
Worldin 10 000 m² kokoisen uima-altaan ja huippu-
modernin vesipuiston 13 jännittävällä vesiliukumäellä?

Kaikista Nazar Collection -hotelleistamme löytyy 
altaita ja pieniä vesiliukumäkiä pienimmille 
vieraillemme!

Vesi   - 
aktivi teettien  
paratiisi!

1
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1. Kuka ei haluaisi maata 
Pegasos Worldissa ja ottaa 
rennosti?
2. Tässä valtavassa uima-
altaassa järjestetään paljon 
hauskoja aktiviteetteja
3. Hyppää, pompi ja 
läiskyttele läpi wipeout- 
radan Pegasos Resortissa 
ja Pegasos Royalissa!
4. Myös pienemmät lapset 
Pegasos Worldissa tulevat 
viihtymään kuin kalat vedessä!

3

4

2

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Välimeren suurin allas 
ja valtava vesipuisto

1 Kutsuva allasalue on valtavan 
suuri. Täältä löytyy tilaa niin 
suurille kuin pienille. Voit 
joko uida ja rentoutua altaan 
reunalla tai osallistua vaikka 
vaahtobileisiin, joka on yksi 
lukuisista hotellin järjestämistä 
aktiviteeteista.

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Pegasos World
10 000 m² vesiparatiisi

Pegasos World on aivan varmasti  ainutlaatuisen satumainen 
hotelli! Tämä on meidän suursuosikki useilla iloisilla ja uskollisilla 
kantavierailla ja täällä ei ainoastaan ole Välimeren suurinta 
10 000 m2 uima-allasta, vaan myös hauska vesipuisto ja loistava 
sijainti  rannan äärellä. Hotellissa on myös suuria perhesviitt ejä ja 
mainio All Inclusive –tarjonta. 

Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin nojata taaksepäin ja nautti  a!

Lue lisää nazar.fi /pegasosworld

All Inclusive alk.

740€
Lapsihinta 15 vuoteen asti alk. 370€

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 5,0
Huoneet 4,0  kti viteeti t 4,5 · Ranta 4,5

2012 · 2017

max 5
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Wau – siis oikeesti WAU!

Pegasos Worldin tunnusmerkki on gigantti  sen 
valtava allas, joka katt aa 10 000 m²! Täällä on 
niin syviä kuin matalia alueita, mikä mahdollistaa 
pienimpien vieraiden uimisen, hauskuutt elun ja 
leikkimisen. Täällä on myös suositt u merirosvoalus, 
jossa on vesiliukumäkiä perheen pienimmille. 
Suuren allasalueen keskellä on muun muassa 
allasbaari, josta voit noutaa kylmiä virvokkeita.

10 000 m² uima-allas – vain Nazarilla

World of Waters

Hotellin vauhdikas vesipuisto houkutt aa kaikkia 
vesipetoja 13 suurella ja hauskalla vesiliukumäellään. 
Leikkimieliset aikuiset ja suuremmat lapset voivat 
nautti  a adrenaliinintäyteisistä huvituksista. Täällä on 
kiemurtelevia ja mutkitt elevia vesiliukumäkiä tarjoten 
odott amatt omia kurveja, sekä vauhdikkaita pudo-
tuksia saaden takuulla hymyn huulillesi.

Allasalueen vieressä on 600 metriä pitkä hotellin 
oma hiekkaranta, jossa käytössäsi on aurinkotuoleja 
ja varjoja sekä rantabaari. Rannalle pääset hurmaavaa 
pientä palmujen vierustamaa polkua pitkin.

RANTA JA ALLASALUE

1

1. Valtava uima-allas on 
vaikuttava näky kaikkina 

vuorokauden aikoina
2. Hotellin sijaitessa heti 

rannan äärellä, pääsee täältä 
helposti pulahtamaan mereen

2

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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 Pegasos World

Sviittejä jopa viidelle hengelle

Pegasos World on suunniteltu perheiden tarpeita 
miettien, minkä takia täällä on useita perhe-
sviittejä. Huoneet ovat tilavia ja käytännöllisiä, ja 
nämä ovat sisustettu vaalein värein raikkaasti ja 
modernisti pohjoismaalaiseen tyyliin.

Aktiviteetteja vai rentoutumista

Nazarin omien lastenkerhojen lisäksi hotellilta 
löytyy laaja valikoima eri aktiviteetteja, joiden 
väliltä valita. Täällä on tenniskenttiä, mahdolli-
suus pelata koripalloa, biljardia, pöytätennistä 
tai rantalentopalloa sekä kuntosali. Mikäli haluat 
rentoutua, voit vierailla hotellin suuressa spassa, 
jossa on vaikuttava sisäuima-allas, poreallas, 
höyrysauna, sauna sekä tietenkin perinteinen 
turkkilainen sauna, eli hamam.

Päivän mittaan altaan ympärillä järjestetään 
runsaasti aktiviteetteja ja iltaohjelmaa tarjoillaan 
ulkona suuressa amfiteatterissa. Illanviettoa voi 
jatkaa allasbaarissa drinkkien ja korttipelien myötä, 
tai vaan muuten yhdessä laatuaikaa viettäen.

Hotellilla on pienimuotoinen basaari, josta  
löytyy kauppoja sekä pelikoneita.

AKTIVITEETTEJA

HUONEET

Side - Turkki 

3.Miksi et aloittaisi päivää  
joogan merkeissä? 
4. Ihosta tulee sileä kuin vauvalla 
ja pääset kunnolla rentoutumaan 
käydessäsi perinteisessä 
turkkilaisessa kylvyssä 

Täällä voi koko 
perhe asua 

yhdessä

3

max 5

Tätä valtavaa 
uima-allasta 
käytetään 
myös esityksiin 
ja juhlallisiin 
aktiviteetteihin!

TESTAA TÄTÄ!

4

bit.ly/
pegasos-world-nazar

KATSO VIDEO!
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1

2Uima-altaita, vesipuisto  
ja jännittävä wipeout-rata

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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1

2

Pegasos Royal

Pegasos Resort

Kaksi upeaa hotellia yhden hinnalla!

Pegasos Resorti lla ja Pegasos Royalilla on yhteiset ulkopuitt eet,
minkä ansiosta voit viett ää aikaa koko hotellialueella. Täällä 
on kultainen lapsiystävällinen hiekkaranta, useita uima-altaita, 
wipeout-rata, vesiliukumäkiä, urheiluakti viteett eja, runsas 
All Inclusive -tarjonta ja paljon muuta!

Lue lisää nazar.fi /pegasosplanet

Pegasos Planet:
Resort & Royal

All Inclusive alk.

720€
Lapsihinta 15 vuoteen asti alk. 370€

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,5
Huoneet 4,5  kti viteeti t 4,5 · Ranta 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

Vesipuisto on kivasti  suunniteltu merirosvolinnan 
tyyliin, mistä yhdellä hauskoista vesiliukumäistä 
toisensa jälkeen voi laskea alas uima-altaaseen.  
Täällä on korkeita ja kurvikkaita vesiliukumäkiä 
rohkeimmille, mutt a myös muutamia helpompia. 
Hotellilla on näiden lisäksi alue vesiliukumäillä, 
jotka sopivat aivan pienimmille vieraille.

Haasteellinen ja villi wipeout-rata

Hienohiekkainen ranta

Me Nazarilla olemme valinneet Pegasos Resorti n 
ja Pegasos Royalin rannan ehdott omaksi suosi-
kiksemme. Ranta on yli kilometrin, pituinen ja 
kultainen hieno hiekka tekee tästä hyvin erityisen. 

Ranta on lapsiystävällinen ja lapset voivatkin 
turvallisesti  leikkiä matalassa vedenrajassa. 
Rannalla ja meressä on houkutt elevaa viett ää 
aikaa useita tunteja päivässä.

RANTA JA ALLASALUE

1. Captain Nemon 
loistava merirosvolinna 

hauskoilla vesiliukumäillä
2. Hienolta rannalta on 
houkuttelevaa pulahtaa 

virkistävälle uinnille

1

2

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Moderneja huoneita

Huoneet molemmissa hotelleissa ovat moderneja 
ja raikkaasti vaalein värein sisustettuja.  Kaikissa 
huoneissa on parveke ja voit varata huoneen 
myös kauniilla merinäköalalla. Pegasos Royalissa 
on huoneita jopa kahdeksalle hengelle.

Jännittävä wipeout-rata

Rannan läheisyydestä löydät jotakin niin odot-
tamatonta kuin vauhdintäyteisen ja jännittävän 
wipeout-radan. Tämä on esterata, joka koostuu 
erilaisista puhallettavista patjoista, kummuista ja 
esteistä, jotka kelluvat meressä. Haasta matka-
seurueesi hyppimään, kiipeämään, polskimaan 
ja pitämään hauskaa tällä todella viihdyttävällä 
radalla, jossa voi päivän aikana käydä mielin 
määrin!

Kilpailuhenkisille täällä on runsaasti aktiviteetteja, 
joista valita: kaikkea rantapallon pelaamisesta 
hauskoihin aktiviteetteihin altaassa. Valitse onko 
suosikkilajisi tennis, pöytätennis, pöytäjalkapallo, 
vai pidätkö enemmän tikanheitosta tai nopeatem-
poisesta vesijumpasta.

Hotellialueella on useita viihtyisiä allasalueita 
ja löydätkin täältä helposti suosikkisi, halusitpa 
sitten rentoutua rauhassa tai nauttia eläväisestä ja 
iloisesta ilmapiiristä.

Incekum/Alanya - Turkki  Pegasos Resort+Royal

AKTIVITEETTEJA

HUONEET

3. Osallistu moniin hauskoihin 
aktiviteetteihin uima-altaassa!

Pegasos Royalin 
perhehuone 

Täällä voi jopa 
kahdeksan henkeä 

asua yhdessä

3

max 8

Täällä on runsaasti mahdol-
lisuuksia viettää aikaa tässä 
hauskassa ja haastavassa 
wipeout-radassa!

TESTAA TÄTÄ!

bit.ly/pegasos-planet

KATSO VIDEO!
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Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Valtava  
vesipuisto  
hotellilla!

Aqua Paradisen vesipuisto on aivan upea,  
ja täällä koko perhe voi viettää lähes ikuisuuden 

laskiessaan alas vettä suihkuavia, villejä  
ja vauhdikkaita vesiliukumäkiä.  

Vietä aikaa hotellin modernissa ympäristössä ja 
jännittävässä vesipuistossa. 

Tämä vaikuttava vesipuisto on 
yksi parhaista testaamistamme! 
Ja me olemme testanneet monia!

2019
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Paratiisi vesipedoille 
ja vauhtihirmuille!

All Inclusive alk.

620€
Lapsihinta 12 vuoteen 
asti alk. 390€

Kenen kanssa haluat 
laskea alas tätä, tai 
jotain muuta monista 
mahaa kutittavista 
vesiliukumäistä?

TESTAA TÄTÄ!
Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Ilmiömäinen vesipuisto 40 vesiliukumäellä 
ja vettä suihkuavilla aktiviteeteilla

Aqua Paradise on uusi All Inclusive –hotelli, joka 
on rakennettu valtavan vesipuiston jatkeeksi. 
Hotellin vieraana on sinulla vapaapääsy tämän 
kaikkiin vesiliukumäkiin, sekä vettä suihkuaviin 
aktiviteetteihin, joista koko perhe tulee pitämään!

Me Nazarilla olemme erikoisosaajia vesipuistojen 
kanssa, ja Aqua Paradise onkin ehdottomasti suurin 
ja paras vesipuisto, jonka olemme nähneet! Täällä 
on kaiken kaikkiaan 40 upean hauskaa aktiviteettia, 
kuten Kamikaze, Tornado, Vulcano, Anaconda ja 
Wild Cobra. Näiden nimetkin jo paljastavat, että 
juuri nämä vesiliukumäet sopivat vauhtihirmuille! 
Täällä on myös lazy river, aaltoallas ja useita vesiliu-
kumäkiä perheen pienemmille.

Kattava buffé, snackpiste,  
baari ja jäätelöä koko päivän

Ollessasi lomalla All Inclusive -hotellissa, on kaikki 
maksettu kotoa käsin! Pääaterioilla on katettu 
seisovat pöydät, ja täällä onkin suuri valikoima eri 
ruokia. Päivän aikana voit nauttia välipaloista ja 
syödä jäätelöä mielin määrin! Jopa vesipuistossa 
on All Inclusive!

Lue lisää nazar.fi/aquaparadise

Nessebar - Bulgaria

Aqua Paradise

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 5,0 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,0

1. Nazarin oppaat 
hyppivät ilosta 
saadessaan toivottaa 
sinut tervetulleeksi! 
2. Kahden hengen 
huone 
3. Hotellilta on vapaa 
pääsy vesipuistoon, 
eli tänne voi tulla 
ihan ensimmäisenä 
ja lähteä kaikista 
viimeisimpänä! Alku- 
ja loppupäivästä on 
kaiken lisäksi hieman 
rauhallisempaa kuin 
keskellä päivää!

3

2

1

max 6
bit.ly/aqua-paradise

KATSO VIDEO!
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Land of Legends
Land of Legends on valtavan upea 

teemapuisto, jossa on jättimäinen vesipuisto, 
hurjia vuoristoratoja, hauskoja karuselleja, 

hohdokkaita maailmanluokan esityksiä sekä 
todella laaja valikoima eri ravintoloita ja 

mahdollisuuksia shoppailuun.

Valmiina, 
paikoillanne, 

hep!Et ehkä pääse ihan pilviin asti, mutta 
täältä tuskin on pitkä matka! Tämä 
hurja vuoristorata uskomattomissa 
korkeuksissa tarjoaa valtavia pudo-
tuksia ja todella paljon vauhtia!
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Enemmän kuin vain ylellinen hotelli

Pelkästään hotellialueella kulkeminen on jo elämys 
itsessään ja vallitseva leikkimielinen ja riemukas 
ilmapiiri tekee täällä asumisesta, viihtymisestä 
ja leikkimisestä koko perheelle hauskempaa. 

Land of Legends 
Kingdom

Land of Legends
Vauhdikas ja hauska vesipuisto

Teemapuiston vesipuistossa on mahanpohjaa 
kutittavia vesiliukumäkiä, rauhallinen lazy river, 
aaltoallas, useita houkuttelevia altaita, hiekka-
ranta sekä akvaario, jossa voit kokeilla sukellusta. 
Voit ostaa Land of Legendsiin joko päivälipun tai 
viettää koko lomasi täällä, valitessasi asua jännittä-
vässä Land of Legends Kingdomissa.

Huvipuisto - ei pelkureille

Löydät täältä runsaasti mahtavia ja jännittäviä 
huvituksia, kuten jyrkkiä ja kiemurtelevia vuoris-
toratoja, jotka varmasti tuntuvat mahanpohjassa 
asti. Täällä on myös lentäviä mattoja sekä useita 
huimaavia pyöriviä karuselleja.

Lue lisää nazar.fi/landoflegends

Valmistaudu 
viihtymään!

TEEMAPUISTO

HOTELLI

1
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Belek - Turkki 

Hotelli on sisustettu lasten vilkkaan mielikuvituksen 
ja toiveiden mukaisesti – ja aulasta löytyy jopa 
karkkibuffetti!

Sisustus on hyvin mielikuvituksellista ja toteutettu mitä 
uskomattomimmilla ideoilla. Täällä on värikkäitä ja suuria 
interaktiivisia näyttöjä, ilmapalloja ja hauskoja hahmoja 
viihtyvyyden takaamiseksi. Alakerta koostuu lähes 
pelkästään suuresta lastenklubista, josta löytyy pelihalli, 
PS4-pelejä sekä leikkihuone, joka saa helposti jokaisen 
leikkimielelle. 

Lue lisää nazar.fi/kingdom

Yhdistelmämatka 
Voit valita kolme yötä lomastasi 
Land of Legends Kingdomissa 
sekä neljä yötä joko suositussa 
Pegasos Worldissa tai ylellisessä 
Rixos Premium Belekissä.

Upea maailmanluokan show  
Älä jätä välistä henkeäsalpaavaa 
ja vaikuttavaa esitystä – tämä on 
kokemus, jota et varmasti tule 
unohtamaan!

All Inclusive alk. 

940€
Lapsihinta 11 vuoteen asti alk. 470€

1. Uskallatko?
2. Huoneet ovat elämys jo 
itsessään, ja täällä tuleekin  
hymy huulille nähden kaikkia 
värejä ja yksityiskohtia!
3. Ainutlaatuisessa  Nemo-
ravintolassa syöt satumaista 
ruokaa seikkailun keskeisessä 
ympäristössä akvaario 
ympärilläsi.

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 5,0 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 4,5 · Ranta 4,0

2
3

Testaa lomailua 
ylhäältä käsin! 
Huvipuiston 
kuumailmapal-
losta on upea 
näköala koko 
huvipuiston ylle.

TESTAA TÄTÄ!

max 7
bit.ly/land-of- 

legends-kingdom

KATSO VIDEO!
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Rentouttavaa ylellisyyttä  
elegantissa ympäristössä!

Rubi Platinumin ilmapiiri on rentouttava ja viih-
tyisä, ja tämä hyvin elegantti hotelli on varustettu 
herkullisella All Inclusive -tarjonnalla. Ihaile 

Ylellinen perhehotelli  
lähellä suosittua Alanyaa

kauniita maisemia suurelta terassilta, josta voi 
nähdä lähes koko hotellin: suuren altaan, vehreän 
ympäristön, hurmaavan lapsiystävällisen rannan, 
sekä turkoosin Välimeren. Tämä on ainoa Premium 
Collection -hotellimme Alanyan läheisyydessä ja 
luokassaan hinnaltaan yksi edullisimmista.

Ravintola on sisustettu hurmaavasti pieneksi kaduksi 
kojuineen, ja ruoka täällä on herkullista sekä houkut-
televasti esillä. Herkkuja on tarjolla pitkin päivää, ja 
näiden väliltä voi olla hankala valita. Hotellin viihtyi-
sillä saarekkeilla on mukava nauttia ruoasta.

Rubi Platinum

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Upea kaksikerroksinen lastenklubi

Täällä on upea kaksikerroksinen kansainvälinen 
lastenklubi, mahtava leikkipaikka ulkona, minitivoli 
sekä oma amfiteatteri – tänne lapset haluavat 
varmasti tulla uudelleen!

Lue lisää nazar.fi/rubi

Incekum/Alanya - Turkki 

All Inclusive alk. 

770€
Lapsihinta 11 vuoteen asti alk. 470€

1. Nämä upeat uima-altaat  
ovat kerrassaan vaikuttavia
2. Tämä lapsiystävällinen ranta 
sijaitsee viihtyisässä pienessä 
lahden poukamassa
3. Nauti upeasta näköalasta 
Grand-sviitistä merinäköalalla

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,5 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 4,5 · Ranta 4,5

2

3

1

Näe vaikuttavia esityksiä,  
joita hotelli ylpeänä 
esittää!

TESTAA TÄTÄ!

max 6
bit.ly/rubi-nazar

KATSO VIDEO!
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Kantavieraiden suosittelema luksushotelli

Susesi Luxury Resort on yksi meidän suosituim-
mista luksushotelleistamme – ja ymmärrämmekin 
hyvin miksi! Hotellilla on ihana tunnelma, 
käytännöllinen ranta, eloisat allasalueet, hyvin 

Suosikkihotelli kauniilla uima- 
allasalueella ja viihtyisällä ilmapiirillä

iltaohjelmaa sekä tietenkin runsaasti herkkuja 
kattavan All Inclusive -tarjonnan myötä. Voit asua 
huoneessa suoralla allaskäynnillä omalta oveltasi, 
joka on täydellistä aamu-uinneille!

Käytännöllisyyttä  
rentouttavalla tunnelmalla

Sijainti on ihanteellinen kauniin hiekkarannan 
äärellä. Kirkas turkoosi meri ja viihtyisä laituri 
auringonottopaikoilla luovat parhaat puitteet 

Susesi Luxury 
Resort

1 Täällä on rauhallinen lounge- 
tunnelma, mikä hohtaa näistä 
kauniista uima-allasalueista

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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rentoutt avaan lomaan.  Suuren kutsuvan allas-
alueen luota löytyy useita viihtyisiä keitaita, joissa 
voi halutessaan hetken hengähtää. 

Itsensä hemmott eluun sopii hotellin ihana spa, 
jossa on tarjolla monipuolisia eri hoitoja. Akti ivi-
sempaan lomailuun on hotellilla katt ava tarjonta 
eri akti viteett eja. Lapsia varten täällä on hauska 
vesipuisto, jossa on kuusi vesiliukumäkeä.

Lue lisää nazar.fi /susesi

Belek - Turkki 

All Inclusive alk.

820€
Lapsihinta 12 vuoteen asti alk. 470€

1. Ihanalla rannalla 
voit tuntea hiekan 
varpaidesi välissä ja pulahtaa 
virkistävälle uinnille
2. Voit uida rakennusten välillä 
tässä hienossa ympäristössä

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 5,0 · Allas 4,5
Huoneet 4,5  kti viteeti t 4,5 · Ranta 5,0

2012 · 2014 · 20
15

1

2

2019

Suuri hieno aula on 
valmiina remontoituna 
tälle sesongille

TESTAA TÄTÄ!

max 6
bit.ly/susesi-resort

KATSO VIDEO!
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Vehreitä alueita, suuria uima-altaita  
ja leveä hiekkaranta

Concorde de Luxe on mahtavan näköinen, ja tyyli 
onkin raikas laajan uudistuksen jäljiltä. Hotellin 
sydämessä, vehreässä puutarhassa vaikuttavilla 
uima-allasalueilla, voi aistia rauhallista lomatun-
nelmaa. Erityistä hotellilla on rauhallinen allas, 
jonka keskellä kasvaa palmuja.

Suurenmoinen vastaremontoitu 
All Inclusive –hotelli Concorde- 
lentokoneen tyyliin

Auringosta voi nauttia leveällä rannalla, ja laiturin 
baarista on helppo hakea virkistäviä juomia tai 
pulahtaa miellyttävään Välimereen.

Herkullisen kattava All Inclusive -tarjonta

Keskellä hotellin kaunista ja vehreää puutarhaa 
sijaitsee vaikuttava food court, jossa päivän aikana 

Concorde 
de Luxe

Grand-sviitit ovat varus-
tettuina aivan mahtavalla 
merinäköalalla!

TESTAA TÄTÄ!
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tarjoillaan monia kevyempiä aterioita, kuten kivi-
uunissa paistettua pizzaa, kebabia, hampurilaisia 
ja salaatteja. Suosittelemme snackbaaria, jossa 
tarjoillaan gözlemejä, sekä tyylikästä konditoriaa, 
jossa on runsaasti erilaisia kakkuja ja leivoksia. 
Mikäli menet nälkäisenä nukkumaan, voit syyttää 
siitä ainoastaan itseäsi!

Lue lisää nazar.fi/concorde

Lara/Antalya - Turkki

All Inclusive alk. 

790€
Lapsihinta 11 vuoteen asti alk. 470€

1. Tunne täydellistä rentoutumista  
kauniilla laiturilla
2. Hotelli on täydellinen romanttiselle 
lomalle kahden kesken, mutta täällä on 
myös loistavat puitteet perhelomalle

Nazarin arvio:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,5 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,5

UUTUUS

2020 1

2

max 5
bit.ly/concorde-nazar

KATSO VIDEO!
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All Inclusive satumaisessa ympäristössä

Tämä All Inclusive -hotelli on aivan omaa luokkaansa, 
ja tyyliltään nerokkaasti toteutettu, suurieleinen 
sekä elegantti. Täällä on hurmaava allasalue, ihana 
ranta, uskomaton lastenklubi, hauska vesipuisto sekä 
runsas All Inclusive -tarjonta.

Ylellinen ja ainutlaatuinen hotelli

Huomaat joka puolella odottamattomia yksi-
tyiskohtia, kuten huomiota herättävän punaisen 
altaan, tekonurmella koristellut seinät sekä 
keinut aulassa. Tyyli on suurieleinen ja ylellinen, 
mutta samaan aikaan täällä vallitsee rentouttava 
tunnelma.

Selectum  
Luxury Resort
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Lapset pitävät tästä mahtavasti 
toteutetusta hotellista, joka on täynnä 
hauskoja yksityiskohtia!

Perheosio on todellinen paratiisi lapsille ja leikkimie-
lisille – kuvittele, että täällä voi laskea liukumäkeä 
pitkin huoneesta suoraan puutarhaan! Täällä on upea 
vesipuisto lazy river -joella ja seikkailuntäyteinen 
lastenklubi, jossa on lukemattomia eri aktiviteetteja, 
minitivoli, lapsiystävällinen ravintola, sekä hurmaava 
allasalue kauniin viheralueen ympäröimänä.

Lue lisää nazar.fi/selectum

Belek - Turkki 

All Inclusive alk. 

1040€
Lapsihinta 12 vuoteen asti alk. 470€

1. Pääravintola on tyylikäs aivan 
kuten muukin hotelli, ja sisustettu 
hienostuneesti, mutta samalla 
pilkettä silmäkulmassa
2. Vauhdikkaassa vesipuistossa  
voit viettää monen monta hauskaa 
hetkeä
3. Laske liukumäkeä pitkin 
huoneestasi suoraan vehreään 
puutarhaan

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 5,0 · Allas 4,5 
Huoneet 5,0  ktiviteetit 4,5 · Ranta 4,5

1

2

3

Juhlalliset vaahtobileet tällä aivan 
erityisellä punaisella altaalla

2019

TESTAA TÄTÄ!

max 4
bit.ly/selectum-resort

KATSO VIDEO!



46 ✆ 0306 - 227 575

Ylellisiä huviloita omalla altaalla

IC Residencessä asut ylellisissä huviloissa 
idyllisessä ympäristössä. Kaikista huviloista 
on pääsy joko yksityiseen tai yhteiseen 
allasalueeseen. Täällä vallitsee rauhallinen ja 
harmoninen tunnelma, ja palvelualtis henkilö-
kunta tekee kaikkensa, jotta sinä voit nauttia 
unohtumattomasta lomasta. Täällä tunnet itsesi 
hemmotelluksi koko lomasi ajan. Hemmottelu 
alkaa jo saapumisestasi lentokentälle, jolloin 
VIP-kuljetus noutaa sinut hotellille. Täällä 

Viihtyisiä huviloita jopa 
yhdeksälle hengelle

odottaa eksklusiivinen All Inclusive -tarjonta, ja 
upeiden altaiden lisäksi voit nauttia yksityisestä 
rannasta.

Hurmaava sisustustyyli ja paljon tilaa

Näissä ylellisissä huviloissa sisustustyyli on 
hurmaava, ja erityisesti Fendi-huviloissa, jotka 
ovat sisustettu nimensä mukaisesti kuuluisan 
italialaisen muotitalon kalusteilla. Näistä huviloista 
löytyy ihana allas ja lisäksi oma hamam.

IC Residence

1 Tätä parempaa on vaikea 
löytää - uima-altaalla  
heti oven edestä!
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Nauti sisarhotellin palveluista 
ja aktiviteeteista

Asuessasi IC Residencessä sinulla on vapaasti  
käytössäsi sisarhotelli IC Green Palacen palvelut, 
allasalueet sekä All Inclusive -tarjonta. 

Katso sivu 88.

Lue lisää nazar.fi /icresidence

Lara/Antalya - Turkki

All Inclusive alk.

850€
Lapsihinta 11 vuoteen asti alk. 470€

2. Makoile ihanassa 
riippukeinussa hyvän kirjan 
kanssa, ja nauti yksityisaltaasta 
Bali Villassa
3. Hotelli sijaitsee suoraan 
ensiluokkaisen rannan äärellä

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,5
Huoneet 4,5  kti viteeti t 4,5 · Ranta 5,0

2011 · 2014

2

Hauskan värikäs vesipuisto sisar-
hotellissa IC Green Palacessa

TESTAA TÄTÄ!

3

max 9
bit.ly/ic-residence

KATSO VIDEO!
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Upea ja elegantti perhehotelli

Tässä rannan läheisyydessä sijaitsevassa 
perhesuosikissa on kaksi vesipuistoa, minitivoli, 
uskomattoman hyvät urheilumahdollisuudet, 
sekä useita altaita ja tietenkin runsas All Inclusive 
-tarjonta. Lentokenttäkuljetus hotellille kestää vain 
20 minuuttia.

Kaikki pääateriat tarjoillaan runsaiden, houkutte-
levien ja vaihtelevien teemojen mukaan seisovan 

Kokonaiset kaksi vesipuistoa!

pöydän muodossa. Pääaterioiden välissä pääset 
nauttimaan herkullisista leivoksista, jäätelöstä, 
tuoreista hedelmistä ja kylmistä juomista.

Runsaasti aktiviteetteja  
niin isoille kuin pienille

Delphin Be Resortissa vaihtoehdot eivät lopu 
kesken halutessasi uimaan. Täällä on useita altaita, 
kaksi hauskaa vesipuistoa, joissa on vauhdikkaita 
vesiliukumäkiä, sekä erityisen suosittu lazy river. 

Delphin Be 
Resort

1 Kokonaisella 16 vesiliukumäellä on täällä 
runsaasti viihdettä niin pienille kuin 
suurille vesipedoille ja vauhtihirmuille
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Hotellilla on näiden lisäksi myös oma hieno-
hiekkainen ranta.

Suuressa ja hyvin varustellussa kuntosalissa on 
hyvät puitteet kuntoiluun, ja pätevät ohjaajat 
auttavat sinua liikkumaan parhaalla mahdollisella 
tavalla. Mikäli puolestasi kaipaat rauhallisuutta, 
harmoniaa ja uutta energiaa, tarjoaa hotellin spa 
mahdollisuuden hemmotteluun.

Lue lisää nazar.fi/delphinbe

Lara/Antalya - Turkki 

All Inclusive alk. 

850€
Lapsihinta 11 vuoteen asti alk. 470€

2. Tämä erinomainen  
minitivoli on taattu hitti  
lasten keskuudessa!
3. Suuria, tilavia ja  
valoisia huoneita

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 5,0 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 4,5 · Ranta 5,0

3

Suuressa loistavassa lastenk-
lubissa saa helposti  kulumaan 
hetken jos toisenkin!

TESTAA TÄTÄ!

2

max 5
bit.ly/delphin-be

KATSO VIDEO!
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Vaikuttava ja elegantti hotelli sisältäen 
vapaan pääsyn Land of Legendsiin

Rixos Premium Belek on tyylikäs ja vaikuttava 
hotelli, josta huokuu rentouttavaa ylellisyyttä. 
All Inclusive -tarjonta on ylitsepursuavaa ja 

Täydellisen rauhallista  
ja ylellisyyttä kerrakseen

hienostunutta, ja varmasti vaativammankin 
herkuttelijan mieleen. Hotellin vehreässä ympä-
ristössä on hyvin tilaa, ja varjoisissa tyylikkäissä 
keitaissa pääsee rentoutumaan viihtyisissä 
merkeissä. Hotellilla on myös vaikuttava allasalue 
sekä 700 metriä pitkä ihana hiekkaranta.

Tavallisempien urheilulajien lisäksi hotellin osaava 
aktiviteettitiimi tarjoaa mahdollisuuden kokeilla 
muun muassa tankotanssia, ilmajoogaa ja tabataa!

Rixos Premium
Belek

Yhdistelmämatka  
Vietä neljä yötä näissä ylellisissä 
ja tyylikkäissä puitteissa, ja 
kolme yötä seikkailuntäyteisessä 
Land of Legends Kingdomissa.

1 Täällä ei koskaan tunnu  
ahtaalta, vaan tilaa on  
runsaasti jokaiselle!
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Lapsiperheiden suurin etu Rixoksessa asuessa on 
tietenkin vapaa sisäänpääsy fantastiseen Land of 
Legends -huvi- ja vesipuistoon. 

Elegantteja huoneita suoralla  
pääsyllä altaaseen

Valitse sviitti altaalla päästäksesi pulahtamaan 
pitkään viilentävään altaaseen omalta terassiltasi.

Lue lisää nazar.fi/rixos

Belek - Turkki 

All Inclusive alk. 

990€
Lapsihinta 11 vuoteen asti alk. 470€

2. Allassviittien alue on 
kerrassaan vaikuttava
3. Treenaa ulkotiloissa  
ja anna hien valua!

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 4,5 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 3,5 · Ranta 5,0

3

2

Lastenklubi on täysin uudistettu ja  
toivottaa leikkisät lapset tervetulleiksi

TESTAA TÄTÄ!

max 4
bit.ly/rixos-nazar

KATSO VIDEO!
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Hienostunut All Inclusive 
-hotelli kauniissa puitteissa

La Marquise on yksi Rodoksen upeimmista 
hotelleista ihastutt avalla sijainnilla kukkuloiden 
ja ruohoalueiden keskellä. Hotellilla pääset 

Käytännöllinen ja elegantti hotelli, 
joka huokuu hienostuneisuutta

nautti  maan korkeasta palvelutasosta, rentou-
tuneesta ilmapiiristä, herkullisesta All Inclusive 
-tarjonnasta, sekä useista altaista ja tyylikkäistä 
huoneista. Lisäksi rannalle on matkaa vain 250 
metriä.

Korkealuokkainen kreikkalainen helmi

Ainutlaatuiset rakennusten välissä kiemurte-
levat allaskanavat takaavat, ett ä mistään ei ole 
pitkä matka viilentävälle pulahdukselle. Täällä on 

La Marquise 
Luxury Resort

2017

1 Virkistävälle pulahdukselle 
on kaikkialta lyhyt matka
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runsaasti tilaa, mikä luo rauhallista tunnelmaa ja 
hotelli ei koskaan tunnu liian täydeltä.

La Marquisessa All Inclusive -tarjonta pääsee 
oikeuksiinsa, sillä täällä pääset hemmottelemaan 
makunystyröitä niin kreikkalaisilla erikoisuuksilla 
kuin kansainvälisillä herkuilla, joita Välimeren 
inspiroima keittiö tarjoilee.

Lue lisää nazar.fi/lamarquise

Kalithea - Rodos

All Inclusive alk. 

950€
Lapsihinta 11 vuoteen asti alk. 470€

2. Ihaile kaunista 
näköalaa rannalle
3. Perhesviitti
4. Nauti 
aamiaisestasi 
altaan reunalla

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 5,0 · Allas 4,5 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,5

2

3

4

Lapset rakastavat läiskyttää 
ja uida tässä lastenaltaassa, 
joka on puoliksi katoksen alla

TESTAA TÄTÄ!

4

max 5
bit.ly/la-marquise

KATSO VIDEO!
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Ihanteellinen sijainti 
upeissa maisemissa

All Inclusive alk. 

680€
Lapsihinta 11 vuoteen  
asti alk. 470€

2

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa

1 Yksi kauniista  
uima-altaista
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Ihanteellinen sijainti lähellä  
antiikin kaupunkia Lindosta

Lindos Imperial on elegantti ja lapsiystäväl-
linen perhehotelli laajalla ja monipuolisella All 
Inclusive -tarjonnalla. Hotelli sijaitsee Kiotarissa 
aivan rannan äärellä ja täältä onkin upea näköala 
Välimeren ylle!

Hotellialue on valtava ja täällä on neljä uima- 
allasta, useita vesiliukumäkiä ja lastenklubi. Täällä 
on myös runsaasti ohjelmaa sekä aktiviteetteja, 
urheilumahdollisuuksia ja ihana spa.

Hurmaavia pastellinvärisiä rakennuksia

Huoneet ovat hienoja ja tilavia, ja nämä sijaitsevat 
viehättävissä pastellinvärisissä rakennuksissa. 
Voit halutessasi valita perhesviitin omalla altaalla 
terassillasi – täydellistä aamu-uinneille!

Hotelli sijaitsee vain 10 kilometrin päässä 
historiallisesta antiikin aikaisesta Lindoksen 
satamakaupungista, jota ei kannata jättää näke-
mättä. Tämä on viehättävä pieni kaupunki täynnä 
kiemuraisia pikkukujia, viihtyisiä liikkeitä sekä 
houkuttelevia paikallisia ravintoloita.

Lue lisää nazar.fi/lindos

Kiotari/Lindos - Rodos

Lindos Imperial

2. Hauskoja 
vesiliukumäkiä 
hienolla näköalalla
3. Varaa 
huone omalla 
uima-altaalla

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,5 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,5

3

Nouse aikaisin ja nauti rannasta 
lähes yksin - aamupulahdus on mitä 
parhain aloitus päivälle!

TESTAA TÄTÄ!

max 4
bit.ly/lindos-imperial

KATSO VIDEO!



56 ✆ 0306 - 227 575

Aitoa kreikkalaista 
lomatunnelmaa sekä 
uusi alue vesiliukumäillä

All Inclusive alk.

590€
Lapsihinta 12 vuoteen 
asti alk. 350€

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Kauniit viheralueet ja viihtyisät allasalueet

Filerimos Villagessa vallitsee ihana lomatunnelma 
ja asut täällä palmujen, värikkäiden kukkien ja 
viheralueiden ympäröimänä. Hotellilla on kaksi 
allas-aluetta – toinen näistä on vihreiden ruoho-
kenttien keskellä ja toinen pääravintolan vieressä, 
jossa ihmeköynnökset kiemurtelevat pylväitä pitkin.

Täällä on uusi alue useilla vesiliukumäillä, hauskalla 
veden läiskeellä ja pienellä lazy riverillä, joka on 
hyvin suosittu niin pienien kuin suurien vesipe-
tojen joukossa. 

Hotellille tehdään kattavia muutoksia, ja tälle 
kesälle odotetaan monia jännittäviä uutuuksia.

Tutustu tähän kauniiseen Kreikan saareen

Mikäli haluat tutustua paremmin tähän viihtyisään 
saareen, on hotellilta tähän loistavat mahdol-
lisuudet sijaintinsa takia. Täältä on noin 700 
metriä rannalle, kaksi kilometriä tunnelmallisiin 
Ialyssoksen sekä Kremastin kyliin, ja vain reilut 
kahdeksan kilometriä Rodoksen keskustaan.

Huoneet ovat sisustettu hillityin värein ja kaikissa 
huoneissa on joko parveke tai terassi.

Lue lisää nazar.fi/filerimos

Ialyssos - Rodos

Filerimos Village

1. Viihdytä itseäsi 
hetki uudella alueella 
vesiliukumäillä ja 
veden läiskeellä
2. Bungalow 
puutarhanäköalalla

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 3,5 · Allas 4,0 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 3,5 · Ranta 3,0

2

Captain Nemo ja hänen merirosvonsa tulevat 
nyt viettämään aikaa myös Filerimos Villagessa!

CAPTAIN NEMO RODOKSELLA!
UUTUUS!

1

max 4

bit.ly/filerimos

KATSO VIDEO!



58 ✆ 0306 - 227 575

Rodoksen suurin 
vesipuistohotelli

All Inclusive alk. 

770€
Lapsihinta 11 vuoteen  
asti alk. 470€

1

Ensin lasket alas ja 
sitten ylös... ja alas 
uudelleen... ja ylös 
uudelleen... oletko 
valmiina?

TESTAA TÄTÄ!

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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12 hauskaa vesiliukumäkeä

Asuessasi perheystävällisessä Sun Palacessa, 
käytössäsi on upea vesipuisto, josta löytyy 12 
riemukasta vesiliukumäkeä ja tekemistä koko 
perheelle. Vesipuistossa on tietenkin vauhdikkaita 
mahanpohjaa kutkuttavia vesiliukumäkiä, hauska 
aaltoallas, rentouttava lazy river sekä leikkipaikka 
vedessä perheen pienimmille. Hotellialueella 
on useita viihtyisiä allasalueita ja täällä vallitsee 
mukava lomatunnelma. Mikäli tahdot mieluummin 
uinnille Välimereen, sijaitsee Faliraki Beach vain 
lyhyen kävelymatkan päässä.

Helppoa ja mukavaa lomailua  
All Inclusivella

Loma All Inclusivella on mukavaa ja helppoa, eikä 
sinun tarvitse miettiä seuraavaa ruokapaikkaa 
tai lisäkuluja, kun kaikki on maksettu jo etukä-
teen! Ateriat Sun Palacessa tarjoillaan buffettien 
muodossa, ja All Inclusive on käytössäsi myös 
vesipuiston puolella, jossa suosittelemme maista-
maan hotellin herkullisia pizzoja.

Iltaisin hotellilla järjestetään erilaista ohjelmaa 
eri teemoilla, kuten esimerkiksi perinteisiä hyvin 
suosittuja kreikkalaisia iltoja.

Lue lisää nazar.fi/sunpalace

Faliraki - Rodos

+

Sun Palace

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 4,5 
Huoneet 3,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,0

1. Aitoa 
lomatunnelmaa 
yhdellä allasalueista
2. Nauti hyvästä  
All Inclusive -ruoasta
3. Kahden hengen 
huone

3

4

2

2019

max 6
bit.ly/

sun-palace-nazar

KATSO VIDEO!
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Viihtyisä perhehotelli 
ympärivuorokautisella All Inclusivella

All Inclusive alk. 

690€
Lapsihinta 12 vuoteen  
asti alk. 470€

Nauti upeasta 
auringonlaskusta ja 
hyvästä drinkki-
menyn juomasta 
hotellin suurella 
terassilla

TESTAA TÄTÄ!
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Viihtyisä allasalue kauniilla maisemilla

Akti Imperialin sijainti on täydellinen rannan lähei-
syydessä Ixiassa ja lähellä Rodoksen kaupunkia. 
Täältä on upea näköala merelle, ja suurella allasalu-
eella, joka on hotellin keskusta, vallitsee mukava 
lomatunnelma. Täällä on kaksi suurta uima-allasta, 
joista toinen on jaettu kahdelle eri tasolle.

Hotellilla on runsaasti puitteita ja aktiviteetteja, 
jotka sopivat niin pareille kuin perheille. Täällä 
on myös kattava tarjonta eri urheilumahdol-
lisuuksia, hieno spa, kuntosali, iltaohjelmaa, 
lastenklubi, minidisco, sekä escape room ja 
7D-elokuvateatteri. 

All Inclusive vuorokauden ympäri

Käytössäsi on laaja All Inclusive -tarjonta 
vuorokauden ympäri, ja voitkin valita useiden 
ravintoloiden ja baarien väliltä, joissa tarjoillaan 
niin paikallisia, kuin maahantuotuja juomia, 
snackseja, jälkiruokia sekä luonnollisesti jäätelöä. 
Pääravintolan eri ateriat tarjoillaan seisovan 
pöydän muodossa, mistä löytyy niin paikallisia 
erikoisuuksia, kuin kansainvälisiä klassikoita.

Huoneet ovat valoisia ja moderneja, ja useimmista 
avautuu ihana näköala kauniille Egeanmerelle.

Lue lisää nazar.fi/akti

Ixia - Rodos

Akti Imperial

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,0 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,0

1. Sama allas on jaettu 
kahteen eri tasoon
2. Nauti mahdollisuu-
desta asua lähellä rantaa
3. Suuria seisovia pöytiä
4. Kahden hengen 
huone merinäköalalla

4

2

1

3

max 6
bit.ly/akti-imperial

KATSO VIDEO!
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Vastaremontoitu All Inclusive  
–hotelli rannan äärellä

All Inclusive alk. 

830€
Lapsihinta 11 vuoteen  
asti alk. 470€

UUTUUS

2020

1 Voit istua allasbaarissa ja vaikka 
polskutella jalkojasi vedessä

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Rentoa tunnelmaa, rauhallisuutta ja 
korkeatasoista palvelua

Rhodes Bay sijaitsee aivan rannan äärellä ja täältä 
onkin vaikuttava lyömätön näköala! Hotellin 
kymmenennessä kerroksessa sijaitsevassa ravin-
tolassa voi näkymästä nauttia täysin siemauksin! 
Suosittelemme käyttämään ruokailuun hyvin aikaa 
maittavista ruoista ja näköalasta nautiskellen. 

Rooftop-allas ja ranta aivan hotellin vierellä

Voit pulahtaa joko suureen pääuima-altaaseen, 
jossa vesi syvenee asteittain, tai viihtyisään 
rooftop-altaaseen, joka on hotellin yhdennes-
sätoista kerroksessa. Vaihtoehtona on tietenkin 
myös hotellin vierellä oleva ranta, jolta näet paljon 
surffaajia aaltojen harjalla.

Valitse huone merinäköalalla

Voit joko asua yhdessä hotellin hienoista bungalo-
weista, jotka sijaitsevat kauniisti yhdennessätoista 
kerroksessa, tai valita hotellihuoneen vaikuttavalla 
näköalalla.

Lue lisää nazar.fi/rhodesbay

Ixia - Rodos 

Rhodes Bay

2. Deluxe-huone 
merinäköalalla
3. 11. kerroksen 
rooftop-altaalla  
on mahtava 
tunnelma

Nazarin arvio:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 4,5 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,0

Nauti rauhallisesta hetkestä palmujen,  
puiden ja vesiputouksen vierellä

TESTAA TÄTÄ!

2

3

max 5



64 ✆ 0306 - 227 575

Viihtyisä perhehotelli 
erinomaisella sijainnilla

All Inclusive alk.

870€
Lapsihinta 11 vuoteen 
asti alk. 560€

1
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Perheystävällinen rantahotelli  
lähellä Ialyssosta

Sun Beach on hieno klassinen lomahotelli erin-
omaisella sijainnilla. Täällä uiminen tulee olemaan 
helppoa, sillä asut rannan läheisyydessä ja hotel-
lilla on kolme erillistä allasaluetta, joiden väliltä 
valita. Pienemmille vieraille on erillinen lastenallas 
pikkuisilla vesiliukumäillä. Hotellilta on vain 300 
metriä tunnelmalliseen Ialyssokseen, josta löytyy 
useita viihtyisiä kahviloita ja ravintoloita.

Mikäli haluat viettää aktiivista lomaa, on täällä 
mahdollisuus pelata rantalentopalloa, pöytä-
tennistä, minigolfia, biljardia tai osallistua 
aktiviteettioppaiden järjestämiin kilpailuihin  
päivän aikana.

Huoneita ihanalla merinäköalalla

Voit valita huoneiden tai huoneistojen väliltä. 
Täällä pääset nauttimaan parhaasta sijainnista, 
sekä kauniista näköalasta turkoosin meren ylle. 
Voit valita matkan ilman aterioita, puolihoidolla 
tai All Inclusivella, jolloin kaikki on etukäteen 
maksettu! Alla olevat hintaesimerkit ovat  
All Inclusivella.

Lue lisää nazar.fi/sunbeach

Ialyssos - Rodos

Sun Beach

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,0 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 3,5 · Ranta 4,0

1. Voit valita tämän 
hienon näköalan 
hotellihuoneestasi
2. Aktiviteettioppaat 
leikkivät lasten 
kanssa
3. Nauti ihanasta 
hetkestä varjossa 2

Rauhallinen allas rakennettiin viime 
vuonna samalla, kun koko alue 
täysremontoitiin. Täällä on todella 
tunnelmallista!

TESTAA TÄTÄ!

3

max 5

bit.ly/
sun-beach-nazar

KATSO VIDEO!



66 ✆ 0306 - 227 575

Vietä lomaa kauniissa ja 
idyllisessä maisemassa

All Inclusive alk. 

790€
Lapsihinta 11 vuoteen  
asti alk. 470€

1



67nazar.fi

Moderni hotelli upealla sijainnilla

Kresten Royal on elegantti ja tyylikäs hotelli, jolla 
on idyllinen sijainti upeissa maisemissa. Täällä voit 
nauttia lomastasi rauhallisissa merkeissä, koska 
hotellialue on hyvin suuri ja tilaa on paljon. Tämän 
johdosta sinulla on hyvät mahdollisuudet omaan 
rauhaan.

Hotellilla on suuria terasseja ja alueita, joissa 
voit nauttia henkeäsalpaavasta näköalasta. Täällä 
on kaksi allasalueita sekä hurmaava pieni ranta 
poukamassa.

All Inclusive -tarjonta on maistuvaa, ja katta-
vasta valikoimasta pääset nauttimaan teema- ja 
snackravintoloiden, sekä baarien myötä. Hotellilla 
on mahdollisuus pelata tennistä, lentopalloa 
sekä koripalloa. Täällä voit myös vierailla spassa, 
kuntosalilla tai osallistua aktiviteettioppaiden 
järjestämiin hauskoihin aktiviteetteihin.

Tilavia huoneita omalla altaalla

Asu moderneissa huoneissa joko pääraken-
nuksessa merinäköalalla tai kauniin puutarhan 
puolella.

Lue lisää nazar.fi/kresten

Kalithea - Rodos

Kresten Royal

1. Viehättävällä 
pienellä rannalla vesi 
on kristallinkirkasta 
ja tämä on kauniiden 
kivimuodostelmien 
ympäröimä
2. Täällä on myös 
kaunista pimeän 
tullessa

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 4,0 
Huoneet 3,5  ktiviteetit 3,5 · Ranta 3,0

2

Eikö oma uima-allas olisi 
upea lisä lomaan?

TESTAA TÄTÄ!

max 4
bit.ly/kresten-royal

KATSO VIDEO!



68 ✆ 0306 - 227 575

Upouusi, tyylikäs ja valoisa 
All Inclusive -hotelli

All Inclusive alk. 

650€
Lapsihinta 12 vuoteen  
asti alk. 440€

UUTUUS

2020

2

1 Tämä vaikuttava uima-allas 
ei ole mikä tahansa allas

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Vaikuttavan suuri uima-allas 
sisäänrakennetulla porealtaalla

Wave Resort on upouusi hotelli, jolla on suuret 
tavoitteet miellyttää vieraitaan. Hotelli on sisus-
tettu hyvin yksityiskohtaisesti avoimilla tiloilla ja 
hyvinvointia ajatellen.

Keskellä hotellin vaikuttavan pitkää uima-allasta, 
joka levittäytyy suurelle osalle hotellialuetta, on 
sisäänrakennettu poreallas.

Täällä on myös aktiviteettiallas, alue vesiliuku-
mäillä ja hauskoilla läiskytysmahdollisuuksilla 
sekä viehättävä alue rentouttavalla tunnelmalla 
rauhallisen uima-altaan ympäristössä. 

All Inclusive vuorokauden ympäri!

Wave Resortissa on All Inclusive –tarjontaa ympäri 
vuorokauden! Täällä voi nauttia seisovista pöydistä 
kolmena kertana päivässä, ja näiden välillä on 
tarjolla paljon erilaista välipalaa. Iltaisin voi katsella 
kaunista suihkulähde-esitystä hotellin suurelta 
terassilta, samalla nauttien lasillisesta kuplivaa.

Päivän aikana järjestetään useita yhteisiä akti-
viteetteja, kuten vesipooloa, zumbaa, joogaa ja 
jousiammuntaa.

Lue lisää nazar.fi/wave

Pomorie  - Bulgaria 

Wave Resort

2. Valitse monien 
hauskojen 
vesiaktiviteettien 
väliltä
3. Rauhallisen altaan 
ilmapiiri tarttuu 
nopeasti

Nazarin arvio:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,5 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,0

Keskitä hyvinvointisi 
mukavan ja osaavan 
spahenkilökunnan käsiin

TESTAA TÄTÄ!

3

max 6
bit.ly/wave-resort

KATSO VIDEO!



70 ✆ 0306 - 227 575

Hurmaava perhehotelli huomiota 
herättävillä yksityiskohdilla

All Inclusive alk. 

620€
Lapsihinta 11 vuoteen  
asti alk. 440€

1 Auringonpaiste + aurinkotuolit 
+ allas = aitoa lomatunnelmaa!



71nazar.fi

Ainutlaatuista tyyliä ja runsaasti viehätystä

Diamant Residencessä on aivan omanlainen 
tyylinsä verhoiluilla pilareilla sekä ornamentti-
seinillä. Myös nimi ”Diamant” näkyy monissa 
yksityiskohdissa, kuten suuressa huomiota 
herättävässä kattokruunussa. Hotelli on perhe-
omisteinen, ja sisustuksesta voi aistia kuinka kaikki 
on toteutettu omaa tyyliä ja viehätystä käyttäen.

Rentoutumista ja viihdettä

Hotellin ydin ja luonnollinen kokoontumispaikka 
on uima-altaan luona puutarhassa. Täällä on 
miellyttävä lomatunnelma, missä lapset ja aikuiset 
voivat nauttia lomasta yhdessä. Hotellilla ei myös-
kään tule tylsää runsaan tekemisen ja mukavien 
ohjelmien johdosta. Päätät tietenkin itse, mikäli 
haluat osallistua näihin, vai valitsetko mieluummin 
seurata tapahtumia sivusta.

Vohveleita ja popcornia

All Inclusive kuuluu lomapakettiisi ja päivän aikana 
erityisen suosittuja ovat popcornit ja belgialaiset 
vohvelit, joista varsinkin lapset pitävät!

Lue lisää nazar.fi/diamant

Sunny Beach - Bulgaria 

+

Diamant 
Residence

2. Kierros hotellin 
spassa?
3. Ravintolassa on 
hienoja yksityiskohtia 
ja hyvää tunnelmaa

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,0 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 3,5 · Ranta 4,0

Sisustus saa kenties 
hieman hymyilyttämään, 
mutta tämä on todella 
tehty sydämellä ja rikkaita 
 yksityiskohtia käyttäen

TESTAA TÄTÄ!

max 6

2

3
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Keskeisellä sijainnilla 
kauniissa ympäristössä 

All Inclusive alk. 

860€
Lapsihinta 11 vuoteen  
asti alk. 480€
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Hyvää makua, tyyliä  
ja rannan läheisyyttä

Barcelo Royal Hotel on hieno tämän kauniilla 
yksityiskohdilla ja rennolla ilmapiirillä.

Täällä asut hyvin keskeisellä sijainnilla vain 
muutaman minuutin kävelymatkan päässä 
Sunny Beachin suositusta hiekkarannasta.  
Heti hotellin vieressä on ostoskeskus useilla 
liikkeillä, ja pitkin rantapromenadia on runsaasti 
kauppoja, tunnelmallisia kahviloita, baareja 
sekä ravintoloita vain lyhyen matkan päässä 
hotellilta.

Hienon tunnelmallinen uima-allasalue

Tällä hienolla uima-allasalueella on ihania 
altaita ja allasbaari, jossa on tarjolla kevyempiä 
snackseja sekä jäätelöä. Puolihoito kuuluu 
hintaan, mutta voit myös ostaa matkan All 
Inclusivella. Hintaesimerkki on All Inclusivella.

Lue lisää nazar.fi/barcelo

Sunny Beach - Bulgaria

Barcelo  
Royal Hotel

Barcelo Royal 
Apartments 
Asu hienossa 
tilavassa 
huoneistossa,  
ja nauti kaikista 
hotellin puitteista. 
nazar.fi/ 
barceloapartments 

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 3,5 · Allas 4,0 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 3,0 · Ranta 4,0

1. Hienossa aulassa  
on mukava viettää 

rauhallinen hetki 
virkistävän drinkin kanssa

2. Rentoudu 
parvekkeellasi

1

Nouse aikaisin ylös mennäksesi 
pulahtamaan mereen samalla naut-
tien rauhallisesta aamutunnelmasta!

2

TESTAA TÄTÄ!

max 3
bit.ly/barcelo-royal

KATSO VIDEO!
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Edullinen perhehotelli sopien 
myös suurille perheille

All Inclusive alk.

620€
Lapsihinta 12 vuoteen 
asti alk. 440€

Elämyksiä on ties kuinka! 
Mitä sanoisit ajelusta 
radioautoja muistuttavilla 
veneillä?

TESTAA TÄTÄ!
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Perheystävällinen All Inclusive -hotelli

Aqua Fun City on täydellinen valinta suurille 
perheille, ja täällä onkin huoneita jopa kahdeksalle 
hengelle! Hotellilla on laaja viihdetarjonta, useita 
uima-altaita ja hotellin sijainti on aivan rannan äärellä. 
Tämän suuri vetonaula on vauhdikas vesipuisto, jossa 
on vesipetoja varten kuusi hauskaa vesiliukumäkeä, 
veden läiskettä ja jännittäviä suihkuavia esteitä!

All Inclusive vuorokauden ympäri!

All Inclusive on käytössä vuorokauden ympäri, 
eli myös myöhään yöllä on täällä mahdollisuus 
nauttia All Inclusiven antimista. Seisovat pöydät 
katetaan esille niin aamiaisella, lounaalla kuin 
illallisella. Näiden lisäksi on hotellilla useita 
snackravintoloita, joissa on tarjolla pizzaa, hot 
dogeja ja hampurilaisia. Jäätelöä ja vohveleita on 
saatavilla puolestaan makeannälkään.

Runsaasti ohjelmaa

Aqua Fun Cityssä ei pitäisi ajan käydä pitkäksi! 
Niin päiväsaikaan kuin iltaisin on täällä juhlallisia 
esityksiä, kuten salsaa, kuubalaista tanssia ja 
suosittuja hahmoja muun muassa Ice Agesta, 
Madagascarista ja Transformerista.  
 
Lue lisää nazar.fi/aquafuncity

Okurcalar/Alanya - Turkki 

+

Aqua Fun City

1. Ole mukana 
juhlallisissa 
vaahtobileissä, 
jotka järjestetään 
päivittäin
2. Rauhallinen allas 
ravintolan terassilta 
katsottuna
3. Ota kuva yhdessä 
näiden upeiden 
Transformersien 
kanssa
4. Kahden 
hengen huone 
kerrossängyllä

Nazarin arvio:   paras  Ruoka 3,5 · Allas 4,0 
Huoneet 3,0  ktiviteetit 4,5 · Ranta 4,0

UUTUUS

2020

1

2

3

4

max 8
bit.ly/aqua-fun

KATSO VIDEO!

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Vasta-avattu moderni  
All Inclusive –hotelli vesipuistolla  
ja suurilla huoneilla

All Inclusive alk. 

720€
Lapsihinta 13 vuoteen  
asti alk. 440€
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Kolme viihtyisää uima-allasta  
ja värikäs vesipuisto

Tällä hotellilla, joka avasi ovensa 2019, on upouusi 
värikäs vesipuisto seitsemällä hauskalla vesiliuku-
mäellä, viihdyttävällä veden läiskytysalueella sekä 
pienemmillä vesiliukumäillä perheen pienimmille. 
Täällä on kaiken kaikkiaan kolme ihanaa uima- 
allasta, jonka johdosta voit itse valita, haluatko 
ottaa aurinkoa ja uida vilskeen keskellä vai rauhal-
lisemmassa ympäristössä. 

Jopa 85 m² moderneja huoneita

Huoneet ovat suuria, tilavia ja tyylikkäästi sisus-
tettuja, minimalistiseen tapaan monilla graafisilla 
yksityiskohdilla ja hienoilla ratkaisuilla moderniin 
tyyliin. Perhesviiteissä on jopa pesukone, jotta voit 
tulla kotiin puhtaiden vaatteiden kanssa.

Nopeasti perille

Mikäli haluat aloittaa loman mahdollisimman 
nopeasti laskeuduttuasi, on Sherwood Suites 
tähän loistava valinta lentokenttäkuljetuksen 
ollessa ainoastaan 15-20 minuuttia.

Lue lisää nazar.fi/sherwood

Lara/Antalya - Turkki

+

Sherwood  
Suites

1. Lapset rakastavat 
tätä iloisen väristä 
lastenklubia
2. Nauti maittavasta 
drinkistä tässä 
valoisassa 
kutsuvassa 
aulabaarissa, jossa 
voi aistia rauhallista 
tunnelmaa 

Nazarin arvio:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 4,5 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,0

UUTUUS

2020
Näissä suurissa 
tilavissa perhe-
sviiteissä on 
paljon tilaa mihin 
levittäytyä!

TESTAA TÄTÄ!

1

2

max 5
bit.ly/

sherwood-suites

KATSO VIDEO!
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1

3
2

Kokonainen elämysten kirjo!

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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4

Eftalia Island
Eftalia Islandin ainutlaatuinen ja mahtava 
beach club levittäytyy valtavalle alueelle 
pitkin rantaa Eftalia-hotellien edustalla

3

4

1

2

Eftalia Island

Eftalia Village

Eftalia Ocean

Efalia Aqua
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Vauhdin, viihteen,  
hemmottelun 
ja perheen oma  
maailma

Eftalia Island
Beach clubilla on useita allasalueita sekä 
jättimäinen vesipuisto, josta löytyy 11 hauskaa 
ja mahanpohjaa kutkuttavaa vesiliukumäkeä. 
Pienimmille lapsille on paljon veden läiskettä 
lastenalueella, jossa on myös pieni lazy river ja 
jännä merirosvoalus pienillä vesiliukumäillä.

Beach club sisältyy All Inclusiveen ja tältä 
alueelta löydät runsaasti kauppoja, ravinto-
loita, baareja sekä span. Tänne pääsee helposti 
hotellilta joko tunnelin tai ylikulkusillan kautta.

Lue lisää nazar.fi/eftaliaisland

BEACH CLUB

1

Paljon hauskaa 
tekemistä - jopa ihan 
pienille!

3

5

4

2

bit.ly/island-eftalia

KATSO VIDEO!
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Viihtyisää lomatunnelmaa

Vehreät alueet hotellirakennusten välillä tuovat 
mukavaa lomatunnelmaa. Tässä hurmaavassa All 
Inclusive -hotellissa on remontoituja huoneita ja 
perhesviittejä jopa seitsemälle hengelle. Lisäksi 
täältä on vain puolen tunnin ajomatka Alanyaan.

Lue lisää nazar.fi/eftaliavillage

Perhehotelli, jossa pääsee polskimaan!

Eftalia Aquassa on useita altaita, 11 jännittävää 
vesiliukumäkeä, katettu lastenallas ja rento loma-
tunnelma. Tässä suositussa hotellissa All Inclusive 
on käytössäsi vuorokauden ympäri, minkä 
johdosta pääset kunnolla nauttimaan tarjonnasta! 
Tänne voit varata perhesviitin jopa seitsemälle 
hengelle ja lapsihinta on jopa 17 vuotiaaseen asti.

Lue lisää nazar.fi/eftaliaaqua

Türkler/Alanya - Turkki 

Eftalia Village

Eftalia Aqua

2. Täyttä vauhtia 
alaspäin!
3. Vuokraa päiväksi 
oma paviljonki!
4. Reipasta liikuntaa 
aktiviteettialtaalla
5. Rentoudu ja nauti

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 3,5 · Allas 4,5 
Huoneet 3,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,0

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 3,5 · Allas 4,5 
Huoneet 3,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,0

All Inclusive alk. 

620€
Lapsihinta 17 vuoteen  
asti alk. 440€

All Inclusive alk. 

580€
Lapsihinta 17 vuoteen  
asti alk. 440€

max 7

max 7
bit.ly/village-eftalia

KATSO VIDEO!

bit.ly/aqua-eftalia

KATSO VIDEO!

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Tapahtumaa riittämiin  
upeassa perhehotellissa

All Inclusive alk. 

690€
Lapsihinta 17 vuoteen  
asti alk. 440€

1. Vieraile yhdessä teemaravintoloista 2. Täällä ei varmasti aika käy pitkäksi!

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Vesipuistohotelli myös suurille perheille

Eftalia Ocean on upea uudempi All Inclusive 
-hotelli. Hotellin lähellä sijaitsevalla Eftalia Islandin 
beach clubilla on useita altaita, vesiliukumäkiä ja 
hienot puitteet eri aktiviteettien muodossa jokai-
selle vesipedolle.

All Inclusive sisältyy hintaan, ja täällä on kattava 
tarjonta ravintoloita, sekä baareja niin hotel-
lialueella, kuin beach clubilla. Vieraile vaikka 
amerikkalaistyylisessä Burger Landissa ja osallistu 
eri teemailtoihin sekä turkkilaiseen iltaan.

Perhesviittejä jopa kahdeksalle  
hengelle suoralla pääsyllä altaaseen

Huoneet ovat tilavia, valoisia ja modernisti sisus-
tettuja, ja huonetyyppejä löytyy hyvin erikokoisille 
perheille. Duplex-sviittejä on jopa kahdeksalle 
hengelle, ja nämä huoneet ovat kaksikerroksisia 
suoralla pääsyllä ihanaan altaaseen. 

Eftalia Oceanista on vain noin puolen tunnin 
ajomatka suosittuun Alanyan lomakohteeseen. 

Lue lisää nazar.fi/eftaliaocean

Türkler/Alanya - Turkki

+

Eftalia Ocean

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 3,5 · Allas 5,0 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,0

1

2

Onko mitään parempaa aloi-
tusta päivälle kuin pulahdus 
viilentävään veteen terassilta?

TESTAA TÄTÄ!

max 8

bit.ly/ocean-eftalia

KATSO VIDEO!
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Upea perhehotelli runsaalla 
aktiviteettitarjonnalla

All Inclusive alk. 

790€
Lapsihinta 12 vuoteen  
asti alk. 470€

1 Villa-osio Sueno Sidessä  
ihanalla pienellä saarekkeella

Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa
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Suosittu perhehotelli upealla lastenklubilla

Sueno Side on viihtyisä All Inclusive -hotelli, jossa 
on kuusi allasta, vesipuisto yhdeksällä vesiliu-
kumäellä, hieno hiekkaranta, upea lastenklubi, 
suuri minitivoli sekä runsaasti aktiviteetteja koko 
perheelle. 

Uskomaton lastenklubi on rakennettu pienois-
kaupungin malliin. Täällä on pieniä hienoja 
pastellivärisiä leikkitiloja kuten kahvila, ruoka-
kauppa, pankki sekä kampaamo. Voit arvatakin, 
että täältä lapset eivät halua lähteä kotiin!

All Inclusive loputtomalla tarjonnalla

Sueno Sidessä on runsas All Inclusive -tarjonta 
herkullisilla buffeteilla, useilla baareilla ja erikoisilla 
ruokapisteillä varustettuna. Täällä on ainutlaa-
tuinen food court, joka muistuttaa tyyliltään 
oikeaa pientä ravintolakatua.

Perhehuoneita omalla allaskäynnillä

Sueno Siden huvila-alue on kaunis ja vehreä 
saareke rauhallisen viihtyisässä ympäristössä, 
jossa suuri allas kiemurtelee huviloiden välissä.

Lue lisää nazar.fi/suenoside

Side - Turkki

Sueno Side

2. Kahden hengen 
huone huvilassa
3. Hotellin viihtyisä 
ihana laituri

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,0 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,5

2

Kun palohälytys tulee, 
lähtevät lapset sammut-
tamaan paloa palomiehen 
puvuissa paloautolla

TESTAA TÄTÄ!

3

max 6
bit.ly/sueno-side

KATSO VIDEO!
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Välimeren tyyppisiä huviloita 
kauniissa ympäristössä

All Inclusive alk. 

750€
Lapsihinta 11 vuoteen  
asti alk. 470€

Villa-osiossa aivan oven 
ulkopuolella olevilla 
altailla voi aistia  
ainutlaatuista tunnelmaa

TESTAA TÄTÄ!
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Uskomattoman viihtyisä  
lapsiystävällinen All Inclusive -hotelli

IC Santai on kaunis perheystävällinen hotelli 
rennolla ilmapiirillä. All Inclusive -tarjonta on 
herkullista kutsuvilla seisovilla pöydillä, ja voikin 
olla hankalaa päättää mitä haluat maistella!

Kahden suuren uima-altaan luona on paljon tilaa 
tämän vehertävillä alueilla, ja 300 metriä pitkällä 
hiekkarannalla on mahdollisuus pulahtaa raikkaa-
seen meriveteen.

Lapset tulevat takuulla pitämään lastenklubista 
tämän hauskoilla aktiviteeteilla, kuten pizzan 
paistolla, kasvomaalauksella sekä muilla leikeillä 
unohtamatta paikkoja, joissa vesi roiskuu.

Huomiota herättävä huvila-alue

Ajatukset täällä vievät Välimerelle pastellinvärisillä 
taloillaan, jossa ihmeköynnökset kiemurtelevat 
rakennusten seinillä. Täällä on hyvin idyllistä ja 
alue on rauhallinen palmuillaan, nurmikentillä 
ja värikkäillä kukilla. Huviloiden edessä avautuu 
valtava uima-allas, ja tänne onkin houkuttelevaa 
pulahtaa virkistävälle uinnille.

Lue lisää nazar.fi/icsantai

Belek - Turkki

IC Santai

1. Valtava 300 
metriä pitkä ranta
2. Ruokaile 
taivaan alla 
teemaravintolassa
3. Lapset 
rakastavat hauskoja 
aktiviteetteja 
lastenklubissa
4. Laske alas 
monia hienoja 
vesiliukumäkiä pitkin

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 4,0 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 4,5 · Ranta 4,5

1

3

2

3

4

max 5
bit.ly/ic-santai

KATSO VIDEO!
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Hieno perhehotelli värikkäällä  
vesipuistolla ja viihtyisällä lastenklubilla

All Inclusive alk. 

790€
Lapsihinta 11 vuoteen  
asti alk. 470€

1
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Neljä upeaa uima-allasaluetta

IC Green Palace on suosittu perheystävällinen 
hotelli, joka sijaitsee kauniissa vehreässä ympäris-
tössä. Kattava herkullinen All Inclusive -tarjonta, 
neljä eri allasaluetta, ihana hiekkaranta sekä uusi 
hieno vesipuisto, tekevät tästä koko perheen 
toivekohteen täydelliselle lomalle!

All Inclusive mahdollistaa, että pääset nauttimaan 
kutsuvista ja runsaista buffeteista, jotka pursuavat 
turkkilaisia erikoisuuksia, sekä tunnettuja 
kansainvälisiä ruokia. Pitkin päivää pääset myös 
herkuttelemaan maksutta jäätelöllä, makeilla 
kakuilla, suussa sulavalla suklaalla, turkkilaisilla 
pannukakuilla ja paljolla muulla.

Lastenklubi ja vesipuisto ovat lasten 
suosikkeja

IC Green Palacessa on mahtava lastenklubi, jossa 
järjestetään kekseliäitä aktiviteetteja, kuten pizzan 
tekoa sekä hiekkalinnojen rakennusta. Perheen 
pienimmille löytyy varjoisa lastenallas sekä ihana 
leikkipaikka vedessä! Upeassa värikkäässä vesipuis-
tossa on seitsemän vauhdikasta vesiliukumäkeä, 
jotka tulevat varmasti olemaan kaikkien suosikkeja!

Lue lisää nazar.fi/icgreen

Lara/Antalya - Turkki

IC Green Palace

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,0 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 4,5 · Ranta 4,5

1. Tunne pehmeä 
hiekka varpaidesi 
välissä
2. Huoneet 
ovat valoisia 
ja tyylikkäästi 
sisustettuja 
beigein ja sinisin 
sävyin
3. Nauti 
ruokailuista 
ulkotiloissa

Hieno vastavalmis-
tunut vesipuisto 
iloisilla väreillä ja 
seitsemällä hauskan 
vauhdikkaalla 
vesiliukumäellä

TESTAA TÄTÄ!

2

3
max 5

bit.ly/ic-green

KATSO VIDEO!
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 Aktiviteetteja ja  rentoutumista  
kahdessa hotellissa

Saat käyttöösi kaksi hotellia,  
mutta maksat vain yhdestä!

Täällä voit viettää viihtyisää All Inclusive -lomaa 
koko perheen kanssa. Molempien hotellien puit-
teet ja ravintolat ovat käytössäsi, ja nämä hotellit 
sijaitsevatkin aivan toistensa vieressä. Tämä on 
loistava valinta perhelomalle laajan All Inclusive 
-tarjonnan, 12 teemaravintolan, vesipuiston, 
lastenklubin ja rannan vuoksi.

Täällä on koko kirjo aktiviteetteja, kuten squashia, 
kiipeilyseinä, minigolfia, tennistä sekä tunteja 
joogan, aerobicin, vesipoolon ja vesiaerobicin 
muodossa. Iltaisin on tarjolla viihdettä, ja täällä voi 
myös nauttia ulkoilmaleffasta.

Sunrise Resort

3

1 
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Lomatunnelmaa kauniissa ympäristössä

Sunrise Resortissa asut vehreässä ympäristössä 
palmujen, kukkien, eksoottisten kasvien ja puiden 
ympäröimänä. Voit joko majoittua päärakennuk-
seen, jossa on huoneita manner- ja merinäköalalla, 
tai huvila-alueella, jonka rakennukset levittäytyvät 
eri puolille hotellialuetta.

Lue lisää nazar.fi/sunrise

Viihtyisä perhehotelli All Inclusivella

Joka puolella aluetta on hyvin hoidettuja vihreitä 
alueita, joissa on mahdollisuus rentoutua ja 
osallistua moniin aktiviteetteihin. Hotellilla 
on satumainen spa-osio, jossa voit kunnolla 
hemmotella itseäsi. Voit valita huoneen joko meri-
näköalalla tai nauttia hotellimaisemasta.

Lue lisää nazar.fi/starlight

Side - Turkki

+

Sunrise Resort

+

Starlight Resort

1. Rauhallisella altaalla 
on ihana tunnelma
2. Nauti ruoasta 
kauniissa ympäristössä
3. Nämä kaksi 
sisarhotellia sijaitsevat 
aivan vieri vieressä 
ja saatkin käyttää 
molempien hotellien 
puitteita

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,0 
Huoneet 3,5  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,5

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,0 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 4,0 · Ranta 4,5

All Inclusive alk. 

770€
Lapsihinta 12 vuoteen  
asti alk. 470€

All Inclusive alk. 

760€
Lapsihinta 12 vuoteen  
asti alk. 470€

2

Starlight Resort

max 5

max 5

bit.ly/sunrise-nazar

KATSO VIDEO!
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Suosittu ihanuus 
hurmaavalla 
tunnelmalla

All Inclusive alk. 

770€
Lapsihinta 12 vuoteen  
asti alk. 470€

1 Nauti Side Star  
Elegancen kauniista 
uima-allasalueesta
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Tyylikäs All Inclusive -hotelli 
kauniissa maisemissa

Moni haluaa palata Side Star Eleganceen, ja tässä 
hyvin suositussa hotellissa onkin hurmaava ilma-
piiri. Allasalueet ovat viihtyisiä, ja hotelli sijaitsee 
aivan rannan äärellä vehreässä ympäristössä. 
Täällä odott aa ensiluokkainen loma romantti  sissa 
tunnelmissa.

Hotelli sijaitsee aivan Siden historiallisen ja 
hurmaavan keskustan ulkopuolella, ja tänne 
pääsee helposti  hotellin edessä kulkevaa 
rantakatua pitkin. Rantakatu on täydellinen 
valinta romantti  selle iltakävelylle tai aamuiselle 
juoksulenkille.

Herkullinen All Inclusive -tarjonta koostuu 
turkkilaisista sekä kansainvälisistä herkuista. 
Pääaterioiden lisäksi tarjolla on erilaisia snackseja, 
gözlemejä, leivonnaisia sekä ti etenkin jäätelöä.

Huoneita suoralla pääsyllä altaaseen

Huoneet ovat eleganti sti  sisustett uja ja voit varata 
tällaisen myös altaalla, johon pääsee suoraan 
terassilta. Uima-allas on jaett u 5-7 muun huoneen 
kanssa.

Lue lisää nazar.fi /sidestar

Side - Turkki

Side Star 
Elegance

2. Kahden 
hengen huone
3. Nauti aterioista 
hienossa 
ympäristössä

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,5 · Allas 4,0
Huoneet 4,5  kti viteeti t 4,0 · Ranta 4,5

2
2019

2009
· 2015 · 2016 · 20

17
· 2
01
8

Virkistävälle pulahduk-
selle pääsee kätevästi 
huoneesta uima-altaalla!

TESTAA TÄTÄ!

3 max 6

bit.ly/
sidestar-elegance

KATSO VIDEO!
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Kaupunkihotelli Antalyan 
parhaalla näköalalla

All Inclusive alk. 

780€
Lapsihinta 12 vuoteen  
asti alk. 470€

Uiminen ja auringonotto 
on ainutlaatuista tässä 
ympäristössä 

TESTAA TÄTÄ!
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Rauhaa keskeisellä sijainnilla

Vaikka Ramada Plaza sijaitseekin keskustassa vain 
joitain satoja metrejä vanhasta kaupunginosasta 
useilla ostosmahdollisuuksilla ja kultt uurielämyk-
sillä, on itse hotellilla rauhallinen lomatunnelma. 
Upean näköalan ympäröimänä on mukava olla 
poissa arjen stressistä ja vauhdista.

Lyömätön näköala

On lähes mahdotonta olla ihastumatt a kaunii-
seen näköalaan, joka avautuu Ramada Plazan 
uima-allasalueelta. Täältä voit seurata kimaltelevaa 
Välimerta Taurus-vuoret taka-alalla samalla naut-
ti en auringon lämpimistä säteistä.

Ui kelluvalle uimapatjalle

Vaikka hotellilla ei olekaan rantaa, on ainut-
laatuinen sijainti  kallioseinämällä onnistutt u 
käytt ämään loistavasti  hyväksi. Matkan varrelle 
hotellilta mereen on rakennett u viihtyisiä teras-
seja, joissa on mukava rentoutua, ott aa aurinkoa ja 
yhä mainitaksemme, nautti  a näköalasta. Teras-
seilta jatkuu rappuset mereen asti , mistä voi uida 
hotellin suurelle kelluvalle uimapatjalle.

Lue lisää nazar.fi /ramada

Antalya - Turkki 

Ramada Plaza

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 4,0
Huoneet 4,0  kti viteeti t 3,5 · Ranta 4,0

1. Tätä kauniimpaa saa etsiä
2. Kahden hengen huone
3. Antalyan vanha kaupunginosa odottaa sinua 
lähes heti nurkan takana hotellilta

3

1

2

max 4

2014

bit.ly/ramada-nazar

KATSO VIDEO!
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Ihanteellinen sijainti – 
lähellä rantaa ja keskustaa

All Inclusive alk.

590€
Lapsihinta 12 vuoteen 
asti alk. 350€

2014 · 2015 · 20
16

1

Rantaelämä on suosittua 
itäisellä rannalla, johon 
hotellilta on lyhyt matka

TESTAA TÄTÄ!



97nazar.fi

Suosittu perhehotelli Alanyassa

Avena Resort on All Inclusive -hotelli viihtyisässä 
Oban kaupunginosassa, Alanyassa. Täällä on 
eloisa, mutta rennon tunnelmallinen allasalue ja 
suuria huoneita parvekkeella. Hotellilta on vain 
lyhyt kävelymatka rannalle.

Allasalue toimii hotellin keskuksena ja täällä vallit-
seekin mukava lomatunnelma. Lapset pääsevät 
laskemaan suosittua vesiliukumäkeä pitkin ja 
auringonpalvojat voivat rentoutua altaan reunalla, 
pulahtaa virkistävälle uinnille altaaseen sekä 
nauttia kylmistä juomista.

Kattava All Inclusive -tarjonta

All Inclusive -tarjonnasta voit nauttia kutsuvassa 
pääravintolassa, suurella terassilla, aulabaarissa 
sekä tietenkin altaan snackbaarissa, jossa tarjoillaan 
hampurilaisia, pizzoja ja muita herkkuja pitkin päivää. 
Pääateriat tarjoillaan seisovan pöydän muodossa.

Hotellilla on tyylikäs spa, jossa on myös turkkilainen 
hamam sekä pieni kuntosali. Täällä on todennäköi-
sesti kaikki mitä onnistuneelle lomalle tarvitaan. 
Mikäli kaipaat jotain, löytyvät loput heti oven 
ulkopuolelta.

Niin sijainti kuin kohtuullinen hinta tekevät hotellista 
täydellisen lähtöpaikan mukavaan lomaan Alanyassa. 

Alanya - Turkki

Avena Resort

Lue lisää nazar.fi/avena

1. Avena 
Resort sijaitsee 
tunnelmallisessa 
Alanyan 
kaupunginosassa 
Obassa
2. Uima-allasalue on 
hotellin keskipiste,  
ja tunnelma täällä  
on eläväistä
3. Perhesviitti

Asiakasarvio 2019:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 4,0 
Huoneet 4,5  ktiviteetit 3,5 · Ranta 3,5

3

2

max 5
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Parempaa sijaintia  
saa etsiä!

All Inclusive alk. 

620€
Lapsihinta 12 vuoteen  
asti alk. 350€

Eikö olekin kaunista?  
Nauti ravintolan loistavasta näkö-
alasta Kleopatra-rannan ylle!

Gardenia

TESTAA TÄTÄ!
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Lähellä tunnettua Kleopatra-rantaa

All Inclusive –hotelli Gardenian sijainti on aivan 
loistava! Täällä asut tunnetun Kleopatra-rannan 
äärellä Alanyassa, ja näköalana on valtava kallio, 
jonka päällä kohoaa suuri linna.

Päästäksesi hotellilta rannalle, tulee sinun ylittää 
ainoastaan pieni viihtyisä puisto, joka on heti 
hotellin ulkopuolella.

Täällä on viihtyisä ja rauhallinen lomatunnelma, ja 
uima-altaan äärellä on helppo nauttia vastakohtaa 
Alanyan keskustan vilkkaasta elämästä, mikä on 
ainoastaan lyhyen kävelymatkan päässä.

Ravintola hienolla näköalalla

Gardenian pääravintola sijaitsee viidennessä 
kerroksessa, ja täällä voi useaan otteeseen 
päivää nauttia hienosta näköalasta, joka on 
kauneimmillaan auringonlaskun aikaan. Alanyan 
auringonlaskut ovat suosittuja auringon osuessa 
mereen ja synnyttäessä upean värinäytöksen. 
Täällä sinulla on mahdollisuus nähdä kaikki 
eturivistä!

Lue lisää nazar.fi/gardenia

Alanya - Turkki 

Gardenia Hotel

1. Auringonlasku 
Kleopatra-rannalla
2. Aivan hotellin 
vieressä sijaitsee 
köysirata, jolla pääsee 
vuoren huipulle, 
mistä on upea 
näköala Alanyan ylle
3. Kahden hengen 
huone

Nazarin arvio:   paras  Ruoka 4,0 · Allas 3,5 
Huoneet 4,0  ktiviteetit 3,5 · Ranta 5,0
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bit.ly/gardenia-hotel

KATSO VIDEO!



Odotatko sinäkin jo kesää, 
aurinkoa ja hiekkaa varpaidesi väliin?
Meillä Nazarilla on aina edulliset lapsihinnat, mutt a varatessasi jo tammikuussa, voit saada vieläkin edullisempia 
lapsihintoja! Tutustu tähän matkaesitt eeseen ja löydä hotelli, joka sopii juuri sinun toiveisiisi ja unelmiisi. 

Kiirehdi! Tarjous koskee rajoitett ua määrää paikkoja ja ti ett yjä lähtöjä.
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Lapset matkalle alk.

199€
varatessasi tammikuussa




