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CLUB HOTEL SERA DELUXE 

Club Hotel Sera exprima o noua dimensiune a confortului, luxului si ospitalitatii. Interiorul
reflecta splendoarea palatelor otomane, fiecare colt al hotelului oferind cel mai bun exemplu
de arta turceasca.
Situat la 9 km de aeroportul din Antalya, la 12 km de centrul orasului Antalya, pe malul marii.

Facilitati hotel: restaurant principal, 2 restaurante a la carte (mexican si sushi, italian ), 8
baruri, 3 piscine exterioare, piscina interioara , 3 tobogane acvatice, cabinet medical, centru
SPA, coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 13 sali de conferinte , internet
WiFi.Alte facilitati: baie turceasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, sala de fitness, aerobic, aqua
aerobic, baschet, teren de tenis cu suprafata de tartan, darts, animatie, muzica live, discoteca.

Facilitati camere: baie cu cada sau dus ,foehn, aer conditionat centralizat, televizor ,telefon, minibar, seif (gratuit), balcon .

Facilitati copii: piscina, loc de joaca, miniclub (4–12 ani, mai-octombrie).

Localizare

Club Hotel Sera este situat pe malul mării, la 12 km de centrul orașului Antalya și la 9 km de aeroport. Hotelul a fost construit în anul 1986,
iar ultima renovare a avut loc în anul 2007. Complexul este alcatuit din 3 corpuri: Elegance Building (13 etaje), Club Building (5 etaje) și
Annex (2 corpuri cu 3 si 4 etaje).

Facilitatile hotelului

Hotelul are un restaurant principal, 4 restaurante a la carte (turcesc, italian și chinezesc – o dată pe săptămână, gratuit, cu rezervare
prealabilă și Bistro Royal – contra cost), 7 baruri, 2 piscine exterioare, o piscină acoperită, 3 tobogane de apă (pentru adulți și copii), cabinet
medical, coafor, centru comercial, spălătorie, schimb valutar, rent-à-car, parcare, 5 săli de conferințe, centru SPA, Wi-fi gratuit în lobby,
programe de animație, muzică live, discotecă. La piscină, umbrelele, șezlongurile și saltelele sunt gratuite.

Facilitati camere

Toate camerele sunt dotate cu următoarele facilități: baie proprie, uscător de păr, aer condiționat centralizat, TV prin satelit, telefon, mini bar
(aprovizionat zilnic cu băuturi răcoritoare), seif (gratuit), balcon, room service (contra cost).

Facilitati pentru copii

Hotelul oferă piscină specială pentru copii, loc de joacă, mini club (4-12 ani) și baby sitter (contra cost).

Sport si agreement

Turiștii se pot distra și relaxa beneficiind de facilități precum: saună, baie turcească, aerobic, sală de fitness, tenis de masă, baschet, darts,
teren de tenis, biliard, sporturi acvatice, masaj (contra cost).

Plaja

Hotelul deține plajă privată cu nisip și ponton. Umbrelele, șezlongurile, prosoapele de plajă și saltelele sunt gratuite.



CLUB HOTEL SERA DELUXE-Charter Avion Antalya 2020-21 (Bucuresti) iarna

Companie aeriana: Animawings

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
5 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.
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Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Dus 28-12-2020 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:00 AYT / Antalya 07:45 AWG 2001

Intors 02-01-2021 AYT / Antalya 19:30 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 20:15 AWG 2002

Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Categorie camere Board basis Pret   

CLUB STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE €1,446.00 €1,144.00 EBD AVL   Rezervare

ELEGANCE STANDART ROOM ALL INCLUSIVE €1,459.00 €1,154.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY ROOM ELEGANCE ALL INCLUSIVE €1,695.00 €1,339.00 EBD AVL   Rezervare

MIRACLE RESORT HOTEL 

Situat foarte aproape de plaja, hotelul Miracle Resort dispune de toate conditiile necesare
petrecerii de momente memorabile. Hotelul este localizat in statiunea Lara la 19 km de
aeroportul din Antalya.

Localizare

Hotelul Miracle Resort se află pe malul mării, la 15 km de centrul orașului Lara și la 11 km de
aeroport. Hotelul a fost construit în anul 2009 și este alcătuit dintr-un singur corp principal de 9
etaje.

Facilitatile hotelului

Hotelul deține un restaurant principal, 4 restaurante a la carte (mexican, italian, turcesc, pescăresc, 7 baruri, o piscină exterioară cu tobogane
și una interioară, magazine, spălătorie și curățătorie (contra cost), Wi-fi gratuit în lobby, 3 săli de conferințe, discotcă, programe de animație,
muzică live.

Facilitati camere

Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, uscător de păr, aer condiționat, telefon, mini bar (suplimentat zilnic cu băuturi răcoritoare și
bere), seif (gratuit), balcon, acces Wi-fi (contra cost), room service (contra cost).

Facilitati pentru copii

Hotelul deține numeroase facilități pentru copii: mini club (4-8 ani), midi club (9-11 ani), loc de joacă, piscină special pentru copii, mini-
aquapark, bufet propriu, cărucioare, baby sitter (contra cost).

Sport si agreement

Ca și activități gratuite, hotelul dispune de baie turcească, saună, baie cu aburi, sală de fitness, sală de cinema, volei, tenis de masă,
baschet, darts, mini golf, iar contra cost: aparate de joc, fotbal și hochei de masă, internet cafe.

Plaja

Hotelul oferă plajă proprie cu nisip, bar pe plajă, iar umbrelele, șezlongurile și saltelele sunt gratuite.



MIRACLE RESORT HOTEL-Charter Avion Antalya 2020-21 (Bucuresti) iarna

Companie aeriana: Animawings

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
5 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.
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Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Dus 28-12-2020 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:00 AYT / Antalya 07:45 AWG 2001

Intors 02-01-2021 AYT / Antalya 19:30 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 20:15 AWG 2002

Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Categorie camere Board basis Pret   

STANDART LAND VIEW ROOM ULTRA ALL INC €1,466.00 €1,166.00 EBD AVL   Rezervare

STANDART SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INC €1,487.00 €1,182.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY ROOM ULTRA ALL INC €1,839.00 €1,458.00 EBD AVL   Rezervare

ROYAL DRAGON HOTEL 

Hotelul Royal Dragon dispune de o suprafata de 50.000 mp, se distinge printr-o atmosfera
linistita si gradini magnifice si este recomandat familiilor cu copii. 
Acest hotel este situat la 48 km de aeroportul din Antalya, la 10 km de orasul Manavgat, pe
malul marii. 

Facilitati hotel: restaurant principal, 4 restaurante a la carte (italian, turcesc, pescaresc, asiatic
– cu rezervare, contra cost), 10 baruri, piscina exterioara, aqua park cu 11 tobogane , cabinet
medical (contra cost), centru SPA (contra cost), coafor (contra cost), lant de magazine (contra
cost), spalatorie (contra cost), curatatorie chimica (contra cost), 4 sali de conferinte, internet
WiFi.

Facilitati camere:baie cu cada sau dus, foehn,halat (contra cost), papuci (gratuit), aer conditionat centralizat, televizor, telefon, minibar, seif
(gratuit), room service (24 ore, contra cost), internet WiFi (gratuit), High speed WiFi (contra cost). Alte facilitati : baie turceasca, sauna, baie
cu aburi, sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, volei pe plaja, 5 terenuri de tenis cu suprafata de cuart, tenis de masa, darts, animatie,
muzica live.

Plaja este proprie cu nisip, bar pe plaja ,umbrele si sezlonguri gratuite.

Localizare

Hotelul Royal Dragon este situat in Evrenseki, la 5 km de Side si 75 km de aeroportul din Antalya. 

Facilitatile hotelului

Hotelul pune la dispozitia turistilor sai restaurant principal pentru bufet, restaurante a la carte: italian, turcesc, oriental si cu specific pescaresc
si baruri in cadrul complexului hotelier. Doctorul, baby sitting-ul, serviciul de inchiriat masini, magazinele, internetul, curatatoria si spalatoria
sunt contra cost

Facilitati camere

Camerele sunt cu vedere la mare totala sau partiala, baie cu dus sau cada, uscator de par, aer conditionat centralizat, telefon, minibar
(bauturi racoritoare si bere care se completeaza zilnic), seif, TV satelit LCD, balcon. 

Activitati/Divertisment

Piscina interioara si exterioara pentru adulti si copii, tobogane, centru de fitness, baie turceasca, sauna, terenuri de tenis, volei de plaja,
mese de tenis si sporturi nautice care nu necesita carburanti sunt gratuite. Masajul, cosmetica, terenul de tenis in nocturna, bowling, biliard si
sporturile nautice care necesita carburanti sunt contra cost. Hotelul dispune de echipa de animatie si programe artistice pe timpul zilei si mini
club pentru copii.



ROYAL DRAGON HOTEL-Charter Avion Antalya 2020-21 (Bucuresti) iarna

Servicii incluse

Bilet avion cursă charter;

Servicii neincluse

Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
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Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Dus 28-12-2020 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:00 AYT / Antalya 07:45 AWG 2001

Intors 02-01-2021 AYT / Antalya 19:30 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 20:15 AWG 2002

Categorie camere Board basis Pret   

SUPERIOR LAND VIEW ROOM ULTRA ALL INC €1,528.00 €1,204.00 EBD AVL   Rezervare

SUPERIOR SIDE SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INC €1,548.00 €1,220.00 EBD AVL   Rezervare

SUPERIOR SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INC €1,569.00 €1,236.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY DUBLEX LAND VIEW ROOM ULTRA ALL INC €2,022.00 €1,592.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INC €2,022.00 €1,592.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INC €2,094.00 €1,648.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY DUBLEX SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INC €2,094.00 €1,648.00 EBD AVL   Rezervare

JUNIOR SUIT ULTRA ALL INC €2,170.00 €1,708.00 EBD AVL   Rezervare

KING SUITE ULTRA ALL INC €9,637.00 €7,564.00 EBD AVL   Rezervare

Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
5 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

DELPHIN IMPERIAL HOTEL LARA 

Natura, soarele şi marea se unesc pe o plajă privată de 230 m, ceea ce-l transformă într-o
locaţie ideală pentru o vacanţă de neuitat. Hotelul este localizat in statiunea Lara, la 10 km de
aeroportul din Antalya si la 15 km de orasul Side.

Localizare

Hotelul Delphin Imperial este situat pe malul mării, la 15 km de centrul orasului și 11 km de
aeroport. Hotelul a fost deschis în anul 2012 și este situat între hotelurile Delphin Palace si
Delphin Diva. 

Facilitati hotel

Hotelul oferă un restaurant principal, 8 restaurante a la carte cu diferite specifice culinare (pescăresc, turcesc, italian, mexican, grecesc,
francez, asiatic, Steak House – o dată pe saptămână, cu rezervare prealabila), 8 baruri, 3 piscine exterioare cu tobogane, o piscină
interioară, sală de cinema, săli de conferințe, centru comercial, Wi-fi gratuit, programe de animație, discotecă.

Facilitati camere

Camerele sunt dotate cu baie proprie cu duș, TV satelit, telefon, seif (gratuit), uscător de păr, aer condiționat, mini bar (gratuit, alimentat zilnic
cu băuturi răcoritoare, bere și apă), balcon, room service (contra cost), Wi-fi gratuit.

Facilitati copii

Hotelul oferă pentru cei mici un restaurant cu meniu special, piscină cu tobogan, loc de joaca, mini club, Luna Park.

Sport si agreement

Activități gratuite de relaxare: tenis de masă, darts, volei, terenuri de tenis, aerobic, saună, baie turcească și de aburi, iar contra cost:
windsurfing, bowling, biliard, sporturi nautice motorizate, masaj.

Piscina

Hotelul dispune de plajă proprie cu nisip, pietriș și ponton. Barul, umbrelele, șezlongurile și saltelele sunt gratuite.
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DELPHIN IMPERIAL HOTEL LARA-Charter Avion Antalya 2020-21 (Bucuresti) iarna

Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Dus 28-12-2020 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:00 AYT / Antalya 07:45 AWG 2001

Intors 02-01-2021 AYT / Antalya 19:30 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 20:15 AWG 2002

Categorie camere Board basis Pret   

ECONOMY ROOM ULTRA ALL INC €1,726.00 €1,319.00 EBD AVL   Rezervare

SUPERIOR LAND SIDE VIEW ROOM ULTRA ALL INC €1,746.00 €1,334.00 EBD AVL   Rezervare

SUPERIOR SIDE SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INC €1,787.00 €1,364.00 EBD AVL   Rezervare

JUNIOR SUITE SEA SIDE VIEW ULTRA ALL INC €2,074.00 €1,574.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY ROOM SEA SIDE VIEW ULTRA ALL INC €2,197.00 €1,664.00 EBD AVL   Rezervare

LAGOON SEA SIDE VIEW ROOM ULTRA ALL INC €2,279.00 €1,724.00 EBD AVL   Rezervare

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
5 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

RIXOS SUNGATE HOTEL 

Hotelul este localizat in statiunea Kemer, la 50 km de aeroportul din Antalya si la 15 km de
orasul Kemer.

Facilitati hotel: 2 restaurante principale, 7 restaurante a la carte , 19 baruri, 10 piscine
exterioare, 2 piscine interioare, aquaparc (11 tobogane), cinema (gratuit), cabinet medical,
centru SPA, coafor lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 18 sali de conferinte,
teren de fotbal, internet cafe (gratuit), internet WiFi.
Alte facilitati: baie turceasca, sauna, baie cu aburi, sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, volei
pe plaja (2 terenuri), volei , minifotbal, 5 terenuri de tenis (cu suprafata din tartan) , tenis de
masa darts, tir cu arcul, tir cu arma cu aer comprimat, minigolf, animatie, muzica live, biliard,

discoteca in club de noapte.

Facilitati camere: baie cu cada, foehn, aer conditionat centralizat, televizor, telefon, minibar , seif (gratuit), balcon sau terasa , internet WiFi
(pana la 10 Mb/s - gratuit).

Localizare

Hotelul Rixos Sungate este situat langa plaja, in regiunea Beldibi - Kemer, la 25 de centrul orasului Antalya si la 40 km de aeroportul din Antalya.

Facilitatile hotelului

Wi-fi / Wireless Lan, Room service, Restaurant, Piscina interioara, Piscina exterioara, Fitness, Centru Spa & Wellness, Camere persoane cu dizabilitati,

Camere nefumatori, Babysitting

Sunt 3 restaurante principale - Pino, Turkuaz si Veranda; 9 restaurante A`La Carte - Aegean (specific turcesc si grecesc), Olivia (specific mediteranean),

Cactus (specific mexican), Kebab house (specific turcesc), Mandarin (specific asiatic), Bonsai (specific japonez), Fantasy (specific continental), Mermaid

(specific pescaresc), Suprem (specific continental, doar pentru turistii VIP Lake) si Mey Wine House (vinoteca). In jurul hotelului se afla 18 baruri ce

servesc diferite bauturi alcoolice si racoritoare, baie turceasca, sauna, jacuzzi. Doctorul, baby sitting, spalatoria si curatatoria, telefonul, centrul Spa si

centrul de infrumusetare sunt cu plata.
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Facilitati camere

Hotelul dispune de camere standard, camere connected, camere pentru oameni cu dizabilitati fizice, 199 de camere pentru nefumatori, camere cu jacuzzi,

apartamente junior, senior, regale, etc.

Plaja

Plaja este privata, sezlonguri, umbrelute si prosoape de plaja gratuite.

Servicii de masa

All in One concept. Mic dejun, mic dejun tarziu, snack bar, meniu pentru copii, pranz, cina, cina tarzie. Toate bauturile locale, alcoolice si racoritoare,

inghetata, suc natural de fructe, ceai, cafea, minibar in camera - bauturi racoritoare, apa plata, apa minerala si bere sunt incluse in concept. Bauturile

alcoolice din import, room service, vinoteca sunt cu plata.

Sport si agreement

16 piscine exterioare, 2 piscine interioare, 7 piscine exterioare si o piscina interioara pentru copii, 2 Aqua Park cu 10 tobogane, centru fitness, 5 terenuri de

tenis, teren de baschet, volei pe plaja, minifotbal, cinema, squash, tenis de masa, sporturi nautice nemotorizate sunt fara plata. Biliardul, bowlingul,

cursurile de scufundari, sala de jocuri electronice, internetul si sporturile nautice motorizate sunt cu plata. Programe de divertisment in timpul zilei - sporturi

asiatice, cum ar fi Yoga, Tai Chi, Qi Quan, concursuri sportive. Kid`s Kingdom, loc special amenajat pentru copii - miniclub cu 5 Aqua Park, mini restaurant,

diferite activitati dedicate copiilor.

RIXOS SUNGATE HOTEL-Charter Avion Antalya 2020-21 (Bucuresti) iarna

Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Dus 28-12-2020 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:00 AYT / Antalya 07:45 AWG 2001

Intors 02-01-2021 AYT / Antalya 19:30 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 20:15 AWG 2002

Categorie camere Board basis Pret   

STANDART LAND VIEW ROOM ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE €1,677.00 €1,344.00 EBD AVL   Rezervare

STANDART SEA VIEW ROOM ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE €1,728.00 €1,387.00 EBD AVL   Rezervare

SUITE ROOM ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE €1,834.00 €1,476.00 EBD AVL   Rezervare

Nu va exista niciun program special în ajunul Anului Nou, vor fi organizate programe de petrecere și divertisment la bufetul deschis în ajunul Anului
Nou (fără taxă suplimentară).
Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
5 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

ROYAL SEGINUS HOTEL 

Hotelul este localizat in statiunea Lara, la 15 km de aeroport si la 17 km de centrul orasului
Antalya. 

Facilitati hotel: restaurant principal, 8 restaurante а la carte , 8 baruri , 4 piscine exterioare ,
piscina interioara , 8 tobogane pentru adulti, SPA, cabinet medical, coafor, lant de magazine
spalatorie si curatatorie chimica, 18 sali de conferinte, internet cafe (contra cost), internet WiFi
(pe intreg teritoriul hotelului, gratuit).

Facilitati camere: baie cu dus, foehn, aer conditionat centralizat, televizor, telefon , fierbator
(set pentru ceai/cafea) minibar, seif (gratuit) , room service (24 ore, contra cost) internet WiFi





(gratuit), baie turceasca, sauna, baie cu aburi jacuzzi (doar in perioada iernii), sala de fitness aerobic, aqua aerobic, polo pe apa, volei pe
plaja, tenis de masa, darts, animatie, muzica live (in anumite zile).

Pentru cei mici exista facilitati precum: 2 piscine , 3 tobogane, splash park, loc de joaca, miniclub (4–12 ani), luna park (gratuit, 15.04.-31.10 -
in functie de conditiile meteo) si servicii babysitting(contra cost).

Localizare

Hotelul Royal Seginus 5* este situat în Lara, chiar lângă hotelul Royal Holiday Palace,  la o distanță de 15 km față de aeroportul din Antalya.
Kaleici, centrul istoric din Antalya, cu baruri, cafenele și magazine locale se află la o distanță de 17 km. 

Facilitatile hotelului

Hotelul are un restaurant luxos la care puteți degusta cele mai aparte preparate internaționale și locale, dar și 8 a la carte (italian, oriental,
turcesc, steak, fructe de mare, sushi, mexican și tapas – contra cost), 9 baruri, o piscină exterioară cu tobogane și una interioară.

Facilitati camere

Toate camerele hotelului Royal Seginus au decor de lux și sunt dotate cu baie proprie, articole de toaletă gratuite, uscător de par, balcon, TV
prin satelit, mini bar, telefon, aer condiționat. Totodata, oaspeții se pot bucura și de un dressing room, cutie de valori și ceainic electric.

Facilitati pentru copii

Hotelul oferă un Aqua Park cu tobogane pentru copii, un Luna Park și loc de joacă.

Sport si agreement

Oaspeții se pot relaxa gratuit la centrul SPA & Wellness cu saună, baie turcească, baie cu aburi sau contra cost cu ajutorul următoarelor
proceduri: masaje sau diverse tratamente de ingrijire. Seara, se pot distra în clubul aflat în incinta hotelului.

Plaja

Hotelul se află în linia a doua de la mare.

ROYAL SEGINUS HOTEL-Charter Avion Antalya 2020-21 (Bucuresti) iarna

Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Dus 28-12-2020 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:00 AYT / Antalya 07:45 AWG 2001

Intors 02-01-2021 AYT / Antalya 19:30 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 20:15 AWG 2002

Categorie camere Board basis Pret   

SUPERIOR LAND VIEW ROOM ULTRA ALL INC €1,732.00 €1,374.00 EBD AVL   Rezervare

SUPERIOR SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INC €1,773.00 €1,406.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INC €2,339.00 €1,850.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY DUBLEX LAND VIEW ROOM ULTRA ALL INC €2,339.00 €1,850.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INC €2,436.00 €1,926.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY DUBLEX SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INC €2,436.00 €1,926.00 EBD AVL   Rezervare

JUNIOR SUIT ULTRA ALL INC €2,527.00 €1,998.00 EBD AVL   Rezervare

DELUE SUITE ULTRA ALL INC €2,716.00 €2,146.00 EBD AVL   Rezervare

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
5 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.



Transportflight  Destinatie / Antalya  Data28-12-2020  Nr.nopti5  Camera 1: 2 adults

RIXOS PREMIUM TEKIROVA 

Hotelul este localizat in statiunea Tekirova, la 60 km de aeroportul din Antalya si la 20 km de
orasul Kemer.

Localizare

Hotelul este situat in statiunea Tekirova, la 60 km de aeroportul din Antalya si la 2 km de
centrul orasului Tekirova. 

Facilitati hotel

Acest hotel de 5 stele ofera turistiilor urmatoarele facilitati: 2 restaurante principale, 6
restaurante a la carte, 9 baruri, 2 piscine exterioare, piscina acoperita, aquapark, cinema, coafor, cabinet medical, spalatorie/curatatorie,
centru comercial, schimb valutar, rent a car, parcare, sala de conferinta, Wi-Fi.

Facilitati camere

Construit in 2002 si renovat in 2014, Rixos Premium Tekirova are 770 camere si este alcatuit din 2 deluxe block, standard block si bungalow-
uri cu 2 si 3 etaje. Camerele sunt dotate cu baie, uscator de par, aer conditionat, televizor, telefon, minibar, seif, room service.

Facilitati copii

Copii au si ei acces la o baby beach, unde pot inota in siguranta, bufet pentru copii, piscina, loc de joaca, cinema, mini-club Rixy Club (4-12
ani), Rixi aquapark, club R (13-17 ani), bona (contra cost), carucior (contra cost).

Sport si agrement

Echipa de divertisment de la acest hotel organizeaza diferite activitati sportive si jocuri in timpul zile si seara turistii se pot relaxa la
spectacolele live cu muzica si dans. Principalele activitati disponibile la hotel sunt: fitness, aerobic, aqua aerobic, water polo, volei pe plaja,
mini-fotbal, mini-baschet, biliard, tenis de masa, darts, tir cu arcul, tenis, bowling, jocuri video, sporturi acvatice.

Plaja

Plaja proprie cu nisip/pietris si ponton, dotata cu sezlonguri si umbrele de soare. Turistii au acces la un bar pe plaja unde pot servii diverse
bauturi racoritoare.



RIXOS PREMIUM TEKIROVA -Charter Avion Antalya 2020-21 (Bucuresti) iarna

Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Dus 28-12-2020 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:00 AYT / Antalya 07:45 AWG 2001

Intors 02-01-2021 AYT / Antalya 19:30 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 20:15 AWG 2002

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
5 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.



Transportflight  Destinatie / Antalya  Data28-12-2020  Nr.nopti5  Camera 1: 2 adults

Categorie camere Board basis Pret   

STANDART GARDEN VIEW ROOM ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE €1,819.00 €1,484.00 EBD AVL   Rezervare

STANDARD SEA VIEW ROOM ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE €1,850.00 €1,510.00 EBD AVL   Rezervare

DELUXE LAND VIEW ROOM ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE €1,880.00 €1,535.00 EBD AVL   Rezervare

DELUXE SEA VIEW ROOM ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE €1,911.00 €1,561.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY GARDEN SUITE ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE €1,911.00 €1,561.00 EBD AVL   Rezervare

DELUE SUITE ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE €2,225.00 €1,824.00 EBD AVL   Rezervare

SUSESI LUXURY RESORT 

Susesi Luxury Resort este localizat in statiunea Belek, la 35 km de aeroportul din Antalya si la
1 km de orasul Belek. Pozitionat pe malul marii, acest resort ofera turistilor acces la o plaja
privata cu nisip. Hotelul este inconjurat de verdeata, piscine exterioare si palmieri inalti.
Piscinele exterioare sunt dotate cu sezlonguri si umbrele de soare, de asemenea hotelul are si
un aqua park cu 6 topogane pentru adulti. Camerele sunt spatioase si dotate modern cu aer
conditionat, mini-bar, televizor si telefon. Hotelul are un restaurant principal si 6 restaurante a
la carte care servesc preparate din bucataria mexicana, italiana si turceasca. Multiple activitati
sportive sunt disponibil cum ar fi tenis, baschet, volei pe plaja si aerobic. Copii beneficiaza de
piscine exterioare, aqua park, mini-club si diverse programe de animatie.



SUSESI LUXURY RESORT -Charter Avion Antalya 2020-21 (Bucuresti) iarna

Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Dus 28-12-2020 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:00 AYT / Antalya 07:45 AWG 2001

Intors 02-01-2021 AYT / Antalya 19:30 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 20:15 AWG 2002

Categorie camere Board basis Pret   

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
5 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.



Transportflight  Destinatie / Antalya  Data28-12-2020  Nr.nopti5  Camera 1: 2 adults

Categorie camere Board basis Pret   

DELUXE LAND VIEW ROOM ULTRA ALL INC €2,038.00 €1,614.00 EBD AVL   Rezervare

DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INC €2,140.00 €1,694.00 EBD AVL   Rezervare

DELUXE SUPERIOR LAND VIEW ULTRA ALL INC €2,497.00 €1,974.00 EBD AVL   Rezervare

DELUXE SUPERIOR POOL VIEW ULTRA ALL INC €2,645.00 €2,090.00 EBD AVL   Rezervare

SENIOR SUITE LAND VIEW ULTRA ALL INC €2,803.00 €2,214.00 EBD AVL   Rezervare

SENIOR SUIT SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INC €2,981.00 €2,354.00 EBD AVL   Rezervare

LOVE LAKE SUITE ULTRA ALL INC €3,823.00 €3,014.00 EBD AVL   Rezervare

JUNIOR ROYAL SUITE (WITH JACUZZI) ULTRA ALL INC €4,945.00 €3,894.00 EBD AVL   Rezervare

ROYAL SUITE ULTRA ALL INC €5,786.00 €4,554.00 EBD AVL   Rezervare

KING SUITE ULTRA ALL INC €8,872.00 €6,974.00 EBD AVL   Rezervare

VIP VILLA LEO ULTRA ALL INC €16,726.00 €13,134.00 EBD AVL   Rezervare

Categorie camere Board basis Pret   

CALISTA LUXURY RESORT 

Hotelul este situat in statiunea Belek, la 27 km de aeroportul din Antalya si la 4 km de centrul
orasului Belek. Renovat in 2018, acest resort ofera cazare in 7 cladiri de 4 si 5 nivele si in 14
ville cu 2 nivele. Camerele moderne si spatioase sunt dotate cu aer conditionat, uscator de
par, televizor si mini-bar. Pe langa restaurantul principal hotelul mai detine 5 restaurante a la
carte, italian, turcesc, asiatic, sud-american si pescaresc. Copii au multiple facilitati la acest
hotel, bufet pentru copii, piscina cu topogan acvatic, baby club, 3 locuri de joaca pentru copii
de diferite varste si bona ( contra cost). Turistii se pot relaxa in centrul SPA unde beneficiaza
de servicii de masaj, sauna, baie turceasca si baie cu aburi. Alte activitati disponibile la hotel
sunt aerobic, baschet, volei pe plaja, tenis, darts, biliard, disco si diferite programe de
animatie.



CALISTA LUXURY RESORT-Charter Avion Antalya 2020-21 (Bucuresti) iarna

Companie aeriana: Animawings

Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr. zbor

Dus 28-12-2020 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:00 AYT / Antalya 07:45 AWG 2001

Intors 02-01-2021 AYT / Antalya 19:30 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 20:15 AWG 2002

Categorie camere Board basis Pret   

Servicii incluse
Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
5 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse
Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.



SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW A'la carte All Inclusive €2,542.00 €1,770.00 EBD AVL   Rezervare

SUPERIOR SIDE SEA VIEW ROOM A'la carte All Inclusive €2,646.00 €1,835.00 EBD AVL   Rezervare

FAMILY DUBLEX ROOM A'la carte All Inclusive €3,075.00 €2,105.00 EBD AVL   Rezervare

CORNER SUITE A'la carte All Inclusive €3,303.00 €2,248.00 EBD AVL   Rezervare

PRESIDENTIAL SUITE A'la carte All Inclusive €5,539.00 €4,122.00 EBD AVL   Rezervare

TWIN VILLA A'la carte All Inclusive €5,539.00 €4,122.00 EBD AVL   Rezervare

KING SUITE A'la carte All Inclusive €6,292.00 €4,673.00 EBD AVL   Rezervare

Categorie camere Board basis Pret   

Inchide
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