
MENŠÍ HOTEL S RODINNOU NÁLADOU A S LÁSKOU OPEČOVÁVANOU ZAHRADOU. NABÍZÍ

UBYTOVÁNÍ V PROPOJENÝCH BUNGALOVECH NEDÁVNO REKONSTRUOVANÝCH A VELICE 

PĚKNĚ UDRŽOVANÝCH. UPROSTŘED KOMPLEXU JE RESTAURACE, DOLE NAJDETE MENŠÍ 

BAZÉN A BAR S POSEZENÍM. UŽ JEN PÁR DALŠÍCH SCHODŮ A JSTE NA PLÁŽI. HOTEL JE 

VHODNÝ PRO KLIENTY, KTEŘÍ OCENÍ HOTEL TAK ŘÍKAJÍC "NA SAMOTĚ„ DO SIDE JE TO ASI 

20KM, ALE NA NÁKUPY MŮŽETE NA NEDALEKÝ TRH.

Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdarma. Krásné západy slunce vás lákají k delší 

procházce po pláži. Můžete mít i štěstí a potkat mořskou želvu při kladení vajíček nebo 

malá želvátka, která se snaží dostat do moře.

Možnost ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Větší pokoje mohou pojmout ještě dvě 

přistýlky. V pokojích je vlastní koupelna se sprchovým koutem, klimatizace, TV se 

satelitem, terasa.

Recepce, WiFi ve společných prostorách hotelu a částečně i na pokojích. Restaurace s 

barem a automaty na horké nápoje, bar u bazénu, také s automaty, plážový bar, kde 

probíhá večerní program. Dětský koutek a možnost i jiného vyžití. Asi 15 minut od hotelu 

možnost větších nákupů, asi za 5 minut budete u menšího marketu. ALL INCLUSIVE -

,snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední káva se zákuskem, půlnoční polévka. 

Rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech 10:00 – 22:00.

Cena dos: 15 490,- Cena dos. přistýlka: 14 490,-

Dítě od 2 do 12,99 let na přistýlce: 6 990,-

Sgl: 18 490,-

I. záloha  2 000Kč do 31.12. 2018 (nutné pro potvrzení zájezdu a letenky)
II. záloha do 50% zájezdu do 28.2. 2019
III. doplatek zájezdu do 30.5. 2019

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Anthalyan- Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový 

příplatek, zavazadla do výše 20 kg, transfer z letiště na místo ubytování a zpět, ubytování, 

uvedenou stravu, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.

2x denně cvičení: Aquaaerobik, pilates, jóga, čchi kung, funkční trénink…

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění na cesty do zahraničí, občerstvení na palubě letadla. 

Fakultativní výlety, které lze dokoupit na místě u delegáta. Můžeme nabídnout komplexní pojištění 

od pojišťovny Allianz včetně storna do 20 000,- (webové stránky CK). Cena dos. 15-70let : 220,-Kč 

/osoba týden

www.ckafridita.cz
Hanka Hříbalová – mob: 733 112 338,   hanahrib@seznam.cz,
www.haniel.estranky.cz Facebook: Relaxační klub Haniel

TURECKÁ RIVIÉRA SIDE

ADORA BUTIQUE *** 
30.6. – 7.7. 2019

s CK AFRODITA 

a cvičením 
s Hankou Hříbalovou

http://www.haniel.estranky.cz/

