TURECKÁ RIVIÉRA

Letecké zájezdy
na 7 a 14 nocí

TURECKÁ RIVIÉRA




OKOUZLUJÍCÍ A NÁDHERNÉ PLÁŽE
S KRÁSNÝM OKOLÍM
PŮVABNÁ LETOVISKA PLNÁ HISTORIE
A KRÁSNÝCH STAVEB

Turecko je destinací s neopakovatelnou
atmosférou, kde se snoubí evropská a asijská
kultura. Kvalitní služby, moderní resorty,
čisté moře a historické kořeny poskytují
perfektní podmínky pro strávení krásné
dovolené u moře i pro milovníky poznávání
památek a starobylých měst.

a v jeho centru poutá pozornost Červená věž (Kizil
kule) ze 13. století. V tureckých městech - a Alanya
není výjimkou - to všude vře jako v úlu. Před
dveřmi obchodů se prodavači hlasitě snaží
upoutat pozornost kolemjdoucích. Domácí jsou
však přátelští, sympatičtí lidé, kteří umí žít bez
stresu, i když to na první pohled tak nevypadá.

Více než sto kilometrový pás pobřeží mezi
Antalyí a Alanyí je dobře známý jako Turecká
riviéra. Vyhlášená je mnohými výjimečnými
hotely postavenými podle nejnovějších trendů,
s nádherně dekorovanými pokoji, bazény
neobyčejných tvarů a aquaparky. Hráči golfu
z celého světa dobře znají Belek. Naleznete
zde perfektně vybavené hotely obklopené
záplavou zeleně a 17 golfových hřišť. Pobřeží
směrem na východ je lemováno asi 40 km
pásem písečných pláží a vybírat si můžete
ze všech typů hotelů - od menších
až po gigantické s bohatým ultra all inclusive
konceptem.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

Nejznámějším letoviskem je Side, pod které
spadají střediska Čolakli, Kumköy či Evrenseki.
V Side (v překladu Granátové jablko) si můžete
prohlédnout i architektonické skvosty, které
přetrvaly stovky let: římský amﬁteátr ze 2. století,
bývalé římské lázně či Apollónův chrám. Pokud
se vám zasteskne po současnosti navštivte
Manavgat, více než 200 tisícové mladé město
se stejnojmennou řekou, nákupními centry
a rušným bazarem. Mezi Side a Alanya leží další
známá letoviska s písečnými i oblázkovými
plážemi, které více naplňují představu o klidnější
dovolené, mezi jinými Kizilot, Incekum či Konakli.
Samotná Alanya je rušné město a turistické
centrum svým tvarem připomínající motýla
s roztaženými křídly. Pahorek se zříceninou hradu
rozděluje letovisko a pláž na dva zálivy.
Na západní straně se táhne dlouhá písčitá
Kleopatřina pláž a na východní straně riviéry,
hned za přístavem, začíná písčito-oblázková pláž,
která dostala jméno po sultánovi Aladinovi
Keykubatovi. Modernímu přístavu vévodí stovky
lodí, pomalované se značnou dávkou fantazie
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DOPORUČUJEME


Navštivte Pamukkale, úžasný přírodní
zázrak



Zažijte večerní Alanyi plnou ruchu
a světel



Rodiny s dětmi mohou navštívit
Delﬁnárium

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce partnerské CK.

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

Odletové místo
Praha

TURECKÁ RIVIÉRA
Side  All inclusive

Side  All inclusive

Side  Ultra all inclusive

Side Alegria Hotel & SPA

Hotel Side Sedef

Side Royal Palace Hotel & Spa

Konakli  All inclusive

Side  All inclusive

Kizilot  All inclusive

Hotel Anitas Beach

Hotel Side La Grande

Hotel Adora Boutique

Kumköy  All inclusive

Side  All inclusive

Konakli  All inclusive

Hotel Merve Sun

Hotel Nerton

Sun Club Side

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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