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En vild forhindringsbane

Wipeout
på Pegasos Resort & Royal

  Nazar Collection
  Det åbenlyse valg for børnefamilien. 

Vores egne skandinaviske 

børneaktiviteter indgår!

  
 10 Pegasos World
 12 Aqua Fantasy
 14 Pegasos Resort
 16 Pegasos Royal
 18 Nazar Collection - konceptet

   Holiday Collection
  Her er der noget for alle - et bredt 

udbud af strand- og byhoteller. 

  
 26 Royal Taj Mahal NYHED!
 28 Club Mega Saray NYHED!
 30 Crystal Flora Beach NYHED!
 32 Sultan Sipahi
 34 Avena Resort
 35 Side Star Elegance (Asteria Side)
 36 Eftalia Beach Club 
 37 Eftalia Aqua og Village
 38 Sueno Side
 40 Aska Lara
 42 Ramada Plaza
 44 Mukarnas Resort
 46 Sealight Resort

  Premium Collection
  -VEND KATALOGET!-

  Nogle af Middelhavets smukkeste 

og mest luksuriøse hoteller.  
 

 4 Nirvana Lagoon Villas NYHED!
 6 Trendy Lara NYHED!
 8 Delphin Botanik Lara NYHED!
 10 Sueno Deluxe Belek
 12 Regnum Carya Resort 
 14 Delphin Imperial
 16 Delphin Diva
 18 Susesi Luxury Resort
 20 Royal Palace
 21 Royal Alhambra

 facebook.com/NazarDanmark  
 @NazarNordic

 

Nazar Collection:

De uovervindelige 
favoritter

18

14

Captain 
Nemo’s 
piratklub
indgår på  
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24

Ny destination i 2016! 
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Velsmagende mad - nemt 
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Spørg guiden 

En af mine bedste 
minder fra denne 
sæson er uden 
tvivl fra en solrig 
dag med børnene i 
børneklubben.

Vi gik hen på 
græsset og 

spillede kort og skulle til at spise kage 
sammen. Jeg var virkelig inde i spillet 
og så ikke at et af børnene tog kagen 
og skubbede den direkte op i mit ansigt!

Efterfølgende blev det til en stor  
kagekamp og alle skreg af grin.  
Vi blev ved, helt indtil der ikke var 
mere kage tilbage og jeg grinte hele 
vejen hjem den dag. 

Elvira Alteryd,  
Aqua Fantasy

Hvad er dit bedste  
minde fra 2015?

- Her trives børnefamilier som 
en fisk i vandet!

Nazar Collection hotellerne 
er Nazars stolthed. Her 
arrangeres der skandinaviske 
børneaktiviteter, helt gratis.

- Passer som hånd i  
handske til gourmeten!

Her får du al form for luksus, 
du kan forestille dig, med 
faciliteter i verdensklasse
- både for voksne og børn.

- Et bredt udvalg af forskellige 
klasser og standarder! 

Vælg mellem enkle byhoteller  
og luksushoteller, der i standard 
ikke er langt fra at vores 
Premium Collection hoteller. 

Hvilken Collection passer dig?

Du behøver ikke at vente på transferbussen. Kør i 
stedet i din egen minibus med chauffør, både til og fra 
dit hotel. Det gælder alle hoteller i vores program. 

Almindelig bustransport til dit hotel koster 195 kr. per person 

Priseksempler på privat transport 
Pegasos World med to rejsende:
+115 kr per voksen tur/retur

Pegasos World med fire rejsende:
+45 kr per voksen tur/retur

PRIVAT TRANSFER TIL 
DIG OG DIN FAMILIE

PRIVAT
TRANSFER

+25 KRFRA

Lige meget hvor 
Captain Nemo går 
rundt; på hotellet, i 
piratklubben, eller 
på værelset for at 
overraske nogle 
børn, bliver han 
altid mødt af glade 
gæster. Alle lægger 

mærke til ham og har lyst til at hilse på 
ham, give ham et high five, give ham et 
kram eller få taget billeder med ham. 
Han er altid i godt humør og er altid klar 
på at have det sjov med børnene. 

Næsten alle børn, der møder Captain 
Nemo elsker ham og spørger igen og 
igen, om hvornår de ses igen.

Nemo kan næsten hvad som helst. Han 
kan hoppe i sengen, danse, trylle dit slik 
væk eller kilde dig. Han er simpelthen så 
sjov – en maskot alle burde se op til!

Søren Lund Knudsen,  
Pegasos World

Captain Nemo er vores nye 
familiemedlem. Hvordan 
er han blevet taget imod af 
vores yngre gæster?

Råd fra eksperter til det bedste hotelvalg 

På Nazars Facebook side kan du stille alle dine 
spørgsmål til eksperterne: dem, der tidligere har rejst 
med Nazar og vores medarbejdere. 
facebook.com/NazarDanmark

Bliv inspireret 

På Nazars Instagram får du et indblik i smukke billeder.
@NazarNordic  #NazarNordic

Træn på ferien!

ALL INCLUSIVE KRÆVER  
MERE TRÆNING!

Det er ikke altid nemt at være gæst hos Nazar fordi  
hele programmet består af All Inclusive-hoteller 

med store fristelser ved hvert måltid. 

Hotellerne med de bedste træningsfaciliteter  
(læs: fitnesscenter) har vi samlet i en gruppe for sig selv.

Læs mere på: nazar.dk/fitness

DERFOR ER VI LIDT BEDRE END 
ALLE DE ANDRE:

Vi har været på alle vores hoteller!

Vi sidder klar til at besvare alle de spørgsmål du måtte 
have omkring din drømmeferie.

Internettet er godt, men vi er lidt bedre!  
Så ring til os hvis du har lyst til at tale om og planlægge 

din rejse med nogen, som selv har været der. 

Du kan ringe til os på 70 22 31 21

Hos Nazar har vi rigtigt mange isentusiaster, som kan diskutere smage  
og kvalitet i en uendelighed. De har gjort det til sin mission  

at sikre, at is er inkluderet på vores hoteller.

Nazars ismaffia tester 
DEN BEDSTE IS! 

1. Delphin Imperial
2. Regnum Carya Resort

3. Sealight Resort
4. Pegasos World

5. Nirvana Lagoon Villas

Denne uvidenskabelige liste er baseret på Nazars ismaffias eget pointsystem.

SOFTICE, LAKTOSEFRI SOFTICE, ISPINDE, 
ISKUGLER, TYRKISK IS... LISTEN ER LANG!

 Is i store maengder 

Læs mere på nazar.dk/golf

Vi har hoteller med egne golfbaner

BO RIGTIGT GODT –  
OG SPIL SOM EN KONGE

Vores hoteller i Belek har egne golfbaner!  
Vælger du Regnum Carya Resort eller Sueno Deluxe 

Belek bor du midt på golfbanen.
Vi har attraktive golfpakker, som kan bestilles til alle 

vores hoteller i Belek.

Pegasos World Royal Alhambra Side Star Elegance
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600 BILLEDER – ÉN VINDER!
Tak til alle deltagere i vores fotokonkurrence 2015 og stort tillykke til vinderen  

Dennis Mogvall!

Læs interviewet med vinderen og hvordan du er med i konkurrencen på hjemmesiden.
Vi ser nu frem til endnu flere billeder af og fra jer - vinderen modtager et rejsegavekort på 10.000 kr.! 

Læg billeder op, se andre bidrag og læs mere om konkurrencen på nazar.dk/foto.

Hvordan har All Inclusive 
forandret din tilværelse  
(og krop)?

Du blev kåret som månedens 
”Dream Provider” i juli 2015. 
Hvad gjorde du for at få 
denne titel? 

Mindst tre gange 
om dagen forkæler 
jeg mig selv med 
en sodavand, is 
eller andre læk-
kerier, som vores 
hoteller tilbyder, 
og så spiser jeg 
2-3 måltider om 

dagen. Jeg elsker virkelig at kunne 
spise lidt sushi den ene dag og så vælge 
tacos dagen efter. Jeg ser virkelig hvor 
værdsat det er for mine gæster og for 
mig har dette helt ændret min hold-
ning til All Inclusive. 

Og så er det VIRKELIG godt, at hotellets 
fitness center også er inkluderet i All 
Inclusive programmet….. 

Joel Geneback,  
Pegasos Planet

Klokken var om-
kring fire om mor-
genen da bussen 
med nyankomne 
gæster ankom til 
Pegasos World. 
En af gæsterne 
opdagede, at 
han ikke havde 

fået sin bagage med. Eftersom 
han var helt sikker på, at bagagen var 
kommet med på bussen fra lufthavnen 
undersøgte jeg hvilke hoteller bussen 
havde stoppet ved. Jeg ringede til de 
forskellige hoteller og fandt bagagen. 
Ingen på hotellet havde mulighed 
for at køre bagagen hen til os på det 
tidspunkt, så jeg besluttede mig for at 
tage derhen selv. 

Gæsterne behøvede derfor ikke at 
vente til dagen efter og kunne dermed 
installere sig på værelset med sine ting 
og sager med det samme. Det føltes 
virkelig godt at kunne gøre dem glade. 
Især fordi de ikke havde forventet det!

Anna Runmark,  
Pegasos World

DETTE KATALOG 
INDEHOLDER 

27
HOTELLER
SOM KAN BESKRIVES 
SÅDAN HER:

 27 All Inclusive

 24 direkte ved stranden

 24 med vandrutsjebaner

 27 med familiesuiter for 
mindst fire personer

 27 med lave børnepriser

 27 med skandinavisk 
guideservice

 27 hoteller, der kun kan 
bestilles igennem Nazar  

Vi introducerer Beldibi – en naturskøn perle lige udenfor Antalya, kun 1 time fra lufthavnen.

Nyhed
    2016

Nirvana 
Lagoon Villas 
Premium hotel med 
fantastiske bungalows!
Voksen fra  6.650,-
Barn fra  3.150,-
nazar.dk/nirvana
Se s. 4 Premium Collection

Crystal 
Flora Beach
Hyggeligt All Inclusive 
hotel ved stranden 
Voksen fra 5.250,- 
Barn fra 2.850,-
nazar.dk/flora
Se s. 30

   Beldibi
ny destination med fine strandhoteller 

Alle  er relative 
Vi bedømmer vores hoteller fra 1-5   
i hver sin ”Collection” 

Nazar Collection 
- er vores egne familiehoteller 
Premium Collection 
- er i absolut topklasse
Holiday Collection 
- byder på noget for enhver smag 

5  i en Collection kan ikke 
sammenlignes med samme antal i en 
anden Collection.

Læs mere om vores Collections på 
nazar.dk/collections

Gæstebedømmelse 
De gæstebedømmelser du finder 
inde på hotelsiderne kommer fra 
spørgeskemaer, som vores gæster 
udfylder. Bedømmelserne er pålidelige 
eftersom 60% af Nazars gæster 
besvarer spørgsmålene. Dette års 
nyheder har ingen gæstebedømmelser 
endnu.

Læs alt om gæstebedømmelse på 
nazar.dk/gaestebedommelse

OVERVEJELSER  
NÅR DU BESTILLER  
DIN REJSE Det bedste  

af det bedste!
Nazar har få udvalgte hoteller i programmet.

Blandt disse krones hvert år vindere  
i forskellige kategorier, som vi belønner med  
den eftertragtede pris: Nazar Quality Award.

Vinderne i 2015 er:
Bedste Nazar Collection hotel: 

Pegasos Royal se s. 18

Mest anbefalede hotel:  
Regnum Carya Resort se s. 12 Premium Collection

Bedste Premium Collection hotel: 
Delphin Diva se s. 16 Premium Collection

Bedste All Inclusive 
Susesi Luxury Resort se s. 18 Premium Collection

Bedste   hotel 
Side Star Elegance se s. 35

Bedste   hotel 
Avena Resort se s. 34

FINALISTER
VINDER
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ALL INCLUSIVE

Burgere, kebab, pommes 
frites, pizza, tyrkiske 
pandekager – you name it!

Indbydende og farverige buffeter 
lokker med alt imellem himmel og 
jord til hovedmåltiderne.

ALL
INCLUSIVE.

BUFFE

SPECIALKOST
På vores Pegasos hoteller findes der 
specielle afdelinger i buffeterne med 
et bredt udvalg af specialkost, alt fra 
lækre gryderetter til spændende tilbehør. 
Salatbuffeten frister med sine friske 
grønsager og gode råvarer.  

SNACKS

mums! 

IS

DRIKKEVARER
Juice til morgenmaden,  
en kold øl til frokosten,  
et glas rødt til middagen  
eller en velblandet cocktail  
til aftenunderholdningen?

Dessertbordene frister den 
søde tand med lækkert 
bagværk, tyrkisk baklava og 
spændende kreationer.  
I Regnums bageri er der 
blandt andet farverige 
makroner, som kun venter  
på at smelte på din tunge!

Hvad havde en ferie været 
uden en kølende is? Vores 

hoteller byder på alt fra softice 
(også laktosefri) til ispinde 
og tyrkisk is. På Nirvana og 

Regnum får også du noget så 
luksuriøst som Mövenpick is!

”Tag ud at spis” på hyggelige temarestauranter 
eller på luksuriøse à la carte restauranter. For 

eksempel har Delphin Imperial hele otte à la carte 
restauranter, som til og med er inkluderet i prisen.

HVAD KAN JEG 
FORVENTE?
Denne side er en smagsprøve på 
All Inclusive konceptet. Udvalg, 
kvalitet og tidsrum for All Inclusive 
programmet afspejles i høj grad 
i de antal   hotellet er bedømt 
med. Hvilken Collection du vælger 
har også en betydning – Premium 
Collection har de absolut bedste 
programmer.

VEGANSK,

VEGETARISK, 

 LAKTOSEFRI & 

GLUTENFRI 

KOST

En behagelig ferie for alle tegnebøger!

A LA CARTE

SODE SAGER 



Pegasos World:

"Det er da ikke 
en pool…det må
være havet!"
Erik 6 år



Aqua Fantasy:

31 vandrutsjebaner  
og 22 pools



Pegasos Resort & Pegasos Royal:

Wipeout – unik 
forhindringsbane 
ude på vandet 



Pegasos Resort & Pegasos Royal:

Pools , vandland og
den bedste strand
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Pegasos World
 Side - Tyrkiet

10.000 m² vandparadis 
Det unikke Pegasos World åbner op for en ferieverden 
uden sammenligning. Middelhavets største poolområde, 
et vandland, som med garanti får det til at kilde i maven 
samt en perfekt beliggenhed direkte ved en bred og 
finkornet sandstrand. Læn dig tilbage og nyd det! 

Læs mere på nazar.dk/pegasosworld 
Instagram #pegasosworld

Pegasos Royal
 Incekum - Tyrkiet

Actionfyldt Wipeout bane 
Pegasos Royal deler hotelområde med Pegasos Resort 
og Pegasos Club. Du får med andre ord tre hotellers 
faciliteter, pools, barer og aktiviteter, selvom du kun 
betaler for ét! Hotellerne ligger direkte ved en fantastisk 
sandstrand, hvor der er en mega sej Wipeout bane!  

Læs mere på nazar.dk/pegasosroyal 
Instagram #pegasosroyal

Pegasos Resort
 Incekum - Tyrkiet

Tyrkiets måske bedste strand
Pegasos Resort deler område med sine to nabohoteller 
og som gæst får du derfor adgang til et enormt 
område, med tre hotellers faciliteter. Her får du en 
gylden, børnevenlig sandstrand, vandrutsjebaner, 
sportsfaciliteter, en Wipeout bane og meget mere!  

Læs mere på nazar.dk/pegasosresort 
Instagram #pegasosresort

Aqua Fantasy
 Kusadasi - Tyrkiet

Middelhavets største vandland på et hotel!
Med hele 31 vandrutsjebaner og 22 pools har du her 
alle forudsætninger for den ultimative badeferie. For at 
få lidt afveksling kan du også besøge hotellets strand 
eller måske prøve nogle af de mange aktiviteter, som 
tilbydes ”på land”! Børnepris til og med 12 år.  

Læs mere på nazar.dk/aquafantasy 
Instagram #aquafantasy

R All Inclusive
R Børnepris til og med 15 år
R Captain Nemo’s piratklub
R Svømmeskole
R Danseskole 

R Ungdomsklub
R Vandland
R Værelser ved siden  
 af hinanden* 
R Familiesuiter

R Privat familietransfer* 
R Family Day
R Kid's Comfort*

R Softice på Pegasos hotellerne
R Wipeout bane på Pegasos 
 Resort og Royal

Alt dette indgår på Nazar Collection…

… og derudover: 

Skandinavisk guideservice · Is · Comfort Class* · håndklæder · Underholdning · Minidisko · Wellness center* · Aktiviteter for voksne og børn · 
Wifi · Specialkost på Pegasos hotellerne ·  À la carte restauranter* · Børnesenge · Specialpris for én voksen og barn på Pegasos hotellerne 
* mod et mindre tillæg 

 All Inclusive fra 4.450,- Børn t.o.m. år fra 2.550,-15

Håndplukkede  
hoteller til den  
bedste familieferie

    Vores bedste Nazar Collection film på 

nazar.dk/video
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Lækkert bagværk, 
velsmagende kager og
ægte tyrkisk baklava

Et hav af bademuligheder!

Elsker du at mærke solens opvarmede 
sand mellem tæerne? Så er det 
heldigt, at alle Nazar Collection 
hotellerne ligger direkte ved dejlige 
sandstrande! For dem, der ønsker fart 
og spænding, er der masser af vilde 
vandrutsjebaner og for poolelskeren 
er udvalget overvældende. 

ALL INCLUSIVE NÅR  
DET ER BEDST!

	 Buffeter	til	hovedmåltiderne		

 Laktose- og glutenfri kost samt vegetar 
- og veganerkost på Pegasos hotellerne

 Spændende temarestauranter 

 Alle lokale drikkevarer 

100 % 
ALL INCLUSIVE

Softice
(også laktosefri) på 

vores Pegasos hoteller

 #aquafantasy #pegasosresort 
#pegasosworld #pegasosroyal

Pegasos Resort & Royal

Vandparadiset Pegasos World kan prale af at
have et topmoderne vandland med hele 13

super sjove vandrutsjebaner

Aqua Fantasy

All Inclusive er 
perfekt. Derfor vælger 
vi Nazar igen og igen! 
Det er anden gang, 
vi er her på Pegasos 
World og børnene 
synes virkelig, at det 
er det bedste af det 
bedste! Vandlandet 
er et kæmpe hit hos 
hele familien og vi 

elsker især de vilde vandrutsjebaner. Maden på 
hotellet er super lækker og vi kan især godt lide 
snackbaren. Værelserne er blevet renoverede si-
den	vi	var	her	sidst.	De	er	virkelig	blevet	flotte!	 
 
På	stranden	er	sandet	fint,	der	er	mange	
dejlige skygger og masser af plads og vi elsker 
bølgerne.  
 
Vi kunne helt sikkert godt tænke os at komme 
tilbage hertil, eller måske prøve nogle af de 
andre Nazar Collection hoteller. 

All Inclusive  
er perfekt!

Familien Legaard, 
Sorø

Gæsterne 
har ordet

En af grundene til at 
vi vælger Nazar er på 
grund af det brede All 
Inclusive udvalg. Her 
på Pegasos Royal er 
der så meget, at vælge 
imellem og man kan 
altid	finde	noget,	
man kan lide. Isen er 
helt klart en favorit! 
Vi er i vandlandet 

hver dag og vi kan gode lide, at der er så mange 
dejlige pools, at vælge imellem og så elsker vi de 
vilde vandrutsjebaner!  
 
Om eftermiddagen går vi som regel på stranden, 
hvor børnene bygger sandslotte. Stranden er 
virkelig fantastisk. Dens navn, Incekum, som 
betyder gyldent sand, passer virkelig!  
 
Minidiskoet er et kæmpe hit hos børnene og vi 
ser sider af dem, som vi aldrig har set før - på 
den gode måde selvfølgelig! 

Isen er helt klart  
en favorit!

Familien Hartmann, 
Rødovre 

Tyrkiets bedste familieresorter - kun med Nazar

Pegasos World

Aqua Fantasy Pegasos Resort & Royal
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Pegasos Royal 
op til 8 personer

Familieværelse

Pegasos Resort
op til 6 personer

Familiesuite

Aqua Fantasy
op til 5 personer

Deluxeværelse

R Minidisco
R Fitness center   
R Vandgymnastik
R Beachvolley
R Tennis

R Spillehal
R Aftenshows
R Vandsport 
R Dart
R Bordtennis

R Trådløst internet
R Wellness center
R Billard

Masser af aktiviteter

Rejser I sammen, skal I selvfølgelig også bo sammen! De familievenlige hoteller i Nazar Collection har selvfølgelig tænk over 
dette. På eksempelvis Pegasos Royal kan man bo op til otte personer sammen i et såkaldt Familieværelse Connection.  
Der er selvfølgelig også almindelige dobbeltværelser for to til tre personer og flere andre værelsestyper derimellem. 

Værelser til den stooore familie

Opgrader din  
ferie med

Comfort Class
Hvad siger du til at få: 
 
R Gratis trådløst internet 
R Reserverede solsenge på stranden
R Á la carte morgenmad tre gange om ugen 
R ...og meget andet

Begrænset antal pakker, så vent ikke med at booke!

Pris per uge: Voksen: 700 kr, barn: 200 kr 

Læs mere på nazar.dk/comfortclass

Tag en pause fra solsengen!

Side-by-side-garanti

På alle vores Nazar Collection hoteller kan du sikre dig, at bo maks tre døre fra din familie og dine venner i 
rejseselskabet. Dette er en unik garanti – perfekt til den store familie eller vennerne, der rejser sammen. 

Pris: fra 290 kr per værelse. Læs mere på nazar.dk/tillaegspakke

PEGASOS  
ROYAL
Incekum

Mad 4,0
Pool 4,5
Værelser 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

AQUA  
FANTASY 
Kusadasi

Mad 4,0
Pool 5,0
Værelser 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 4,0

5 = bedst

PEGASOS  
WORLD
Side

Mad 4,0
Pool 5,0
Værelser 4,0
Aktiviteter 4,5
Strand 4,5

PEGASOS  
RESORT
Incekum

Mad 4,0
Pool 4,5
Værelser 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

100%
GARANTI!

VÆRELSER 

SIDE-BY-SIDE

Familiesuite

Pegasos World  
op til 5 personer

20.000 spørgeskemabesvarelser - her er jeres 
karakterer for Nazar Collection 2015:

 #nazarnordic

Aktiviteterne og 
sportsfaciliteterne er mange på 
vores Nazar Collection hoteller.

Du kan deltage i nogle af 
aktivitetsholdets turneringer eller 

udfordre dine rejsefæller.  
Det bedste af det hele er, at det 
er dig, der bestemmer tempoet!

Gratis på Pegasos Resort og Royal
oppustelige forhindringer, der flyder på vandet 

Tag udfordringen op!

Aqua Fantasys ”Super Combo”
har super seje, naturlige 

lyseffekter indeni! 

Sport og fart over feltet eller
afslapning i wellness centret?  

Nyhed
    2016

Hvem vinder poolkonkurrencerne?

Minidiskoet er et kæmpe tilløbsstykke blandt
alle børn - og også blandt mange voksne

Slip dit indre barn løs!

Nazars team i Antalya
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Børneklub i verdensklasse
- indgår i prisen

Captain Nemo‘s 
Overraskelses-
pakke
Captain Nemo kommer og 

besøger dit barn på værelset, 
hvor han danser og har en lille kage 

med sig. En perfekt mulighed for gode 
feriebilleder!

Læs mere på nazar.dk/captainnemo

Chill Out Club – et hit blandt de unge

I vores helt egen ungdomsklub bliver der arrangeret sportsfaciliteter og quiz-
zer, men der gives også masser af tid til at slappe af, snakke og bare omgås 
jævnaldrene. Chill Out Club henvender sig til børn i alderen 12-16 år.

Swim a’hoy svømmeskole – vandplaskerens favorit 

Her lærer nogle børn at blive trygge i vandet, mens andre lærer  
at svømme. Instruktørerne har en officiel uddannelse som svømme- 
instruktører. Swim a'hoy henvender sig til børn i alderen 4-12 år.

Dance Stars – her trives de danseglade   

Børnene lærer dansetrin til de bedste feriehits og én dag om ugen får de 
lov til at være stjernerne i showet på scenen.
Dance Stars henvender sig til børn i alderen 4-12 år.

Family Day – hele familiens dag

På familiedagen arrangeres der konkurrencer og lege for hele familien og 
det har vist sig, at forældrene har det mindst lige så sjovt som børnene. 
Family Day henvender sig til alle aldre. 

Børneklub i verdensklasse
- indgår i prisen
Vores egen Captain Nemo og hans seje crew holder til på 
alle vores Nazar Collection hoteller, hvor de fjoller rundt og 
laver sjov. 

En dag i piratklubben byder på alt lige fra skattejagt 
og forskellige missioner, til sjove lege med danske 
aktivitetsguider. Captain Nemos aktiviteter er primært 
rettet mod børn fra 4-6 år og der er også en gruppe for 
børn mellem 7-11 år, hvor der bliver arrangeret sport og 
andet sjov af de skandinaviske aktivitetsguider. 

Poolerne er det bedste 
ved hele hotellet. Her 
er vi hele dagen, hvor 
vi slapper af og nyder 
livet mens børnene 
plasker rundt! 
Vandrutsjebanerne 
passer perfekt til de 
lidt mindre børn.  
All Inclusive her på 
Pegasos Resort er 

helt perfekt og der er noget 
for enhver smag. Der serveres nye ting hele 
tiden. Isen er et stort hit hos os alle! Nazars 
guideservice er super god og det er rart, at 
man hele tiden kan se dem rundt omkring på 
hotelområdet.  
 
Vi har været nede på stranden og sandet er 
virkelig	fint	og	behageligt.	Det	er	fjerde	gang	vi	
rejser med Nazar og det vil vi helt sikkert blive 
ved med!

Poolerne er  
det bedste!

Familierne Jakobsen &
Bæksgaard, Randers 

Gæsterne 
har ordet

Det bedste ved det 
hele er vandlandet! 
Det er også grunden 
til, at vi valgte Aqua 
Fantasy. Vi er i vand-
landet hver eneste 
dag. Den hurtige, 
hvide rutsjebane 
og "Boomerang" 
er helt klart vores 
favoritter! Maden 

er virkelig lækker og vi kan 
rigtig godt lide, at det er All Inclusive. I aften 
vil vi prøve den italienske á la carte restaurant. 
Den ser rigtig god ud. 

Der er super sjovt i minidiskoteket, guiderne 
har en god humor og et virkeligt højt energi-
niveau. Derudover synes vores piger, at der er 
nogle lækre fyre i miniklubben. Stranden er 
hyggelig og vi kan godt lide at sidde der om 
aftenen og se solnedgangen. 

Vi er i vandlandet 
hver dag!

Familien Rindtoft, 
Taastrup

Børnene er vores vigtigste gæster 
og vi gør vores yderste for at se deres 
drømmeferie gå i opfyldelse

 #piratenemo

 #nazarpirateclub

Tyrkiets bedste familieresorter - kun med Nazar

BØRNEAKTIVITETER  
FOR ALLE ALDRE!
Udover	Captain	Nemos	børneklub	er	der	flere	andre	aktiviteter,	at	vælge	imellem,	som	også	er	
arrangeret af os hos Nazar, f.eks. et minidisko med pirattema. Udover de super sjove aktiviteter, 
knyttes der venskaber på tværs af de nordiske grænser - venskaber, som ofte varer hele livet. 
Alle disse sjove ting indgår i prisen og du behøver ikke at forudbestille!
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Nyhed
    2016

 #royaltajmahal

Familiehotel med udsøgt  
All Inclusive program 

Her er familien i fokus

Royal Taj Mahal slog dørene op i 2015 og hotelkæden 
har brugt sin ekspertise og nydt godt af sine erfaringer 
fra de succesfulde søsterhoteller Royal Alhambra (s. 21), 
og Royal Palace (s. 20). 

Her får du et af Sides største vandlande på et hotel 
med 11 vandrutsjebaner og et stort minitivoli med både 
radiobiler, pariserhjul og karruseller. Børnene elsker også 
børneklubben – måske en god mulighed for forældrene 
at besøge wellness centret?  

Masser af sol og badning 

Hotellet er beliggende i forreste række, direkte ved en 
dejlig og børnevenlig sandstrand. I hotelområdet er der 
tre forskellige pools. 

Taj Mahal byder på velsmagende mad, drikkevarer og 
snacks døgnet rundt og blandt de forskellige restau-
ranter og barer finder hele familien noget de kan lide. 
Gå ikke glip af amfiteaterets snackrestauranter, der 
byder på alt fra tyrkiske specialiteter til pizza og is. 

Værelserne er nye og moderne og man kan bo op til fire 
personer i samme værelse.

 
Læs mere på nazar.dk/tajmahal 
Instagram #royaltajmahal

 ROYAL TAJ MAHAL Side - Tyrkiet

Royal Taj Mahal
Inspireret af eventyrenes verden   
med stort minitivoli og vandland 

Det var meningen vi skulle bo på nabohotel-
let, men da vi tjekkede ind spurgte de, om vi 
ville teste deres nye hotel Royal Taj Mahal og 
vi syntes det virkede spændende med et nyt 
hotel, så vi takkede ja til tilbuddet.  
 
Sandstranden var rigtig fin og havde dejligt 
blødt sand uden sten og solsengene var skøn-
ne. Værelset er utroligt fint, stort, luftigt, lyst 
og rummeligt og har en smuk indretning.

Gæsterne har ordet

Store lyse værelser

Familien Moinafshari, 
Sverige

Hotellets indretning er 
farverig og excentrisk med
farverige møbler, flotte
tekstiler og lamper, 
der virkelig fanger ens 
opmærksomhed. 

Dobbeltværelse

Storslået og spektakulært. 
På dette nybyggede hotel 
blev der virkelig taget fat!

 All Inclusive fra 5.950,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-11
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Enormt udvalg af 
sportsfaciliteter og 
aktiviteter 

De grønne områder giver  
en afslappende atmosfære 

Club Mega Saray er det perfekte valg for børnefamilier, 
som vil have mange aktiviteter, et bredt All Inclusive 
program og store, fantastiske grønne områder. Her 
er der alt lige fra minigolf, bueskydning og tennis til 
danselektioner og undervisning i tyrkisk. 

Om aftenen er der shows og underholdning og hele 
hotelområdet bliver præget af en fantastisk ferieatmo-
sfære med musik, afslappede gæster og et stort udvalg 
af mad og drikkevarer! 

Flere forskellige værelsestyper

Der findes flere forskellige typer af charmerende og 
farverige værelsesbygninger. Visse værelsestyper er 
meget simple og lidt ældre, mens der er en ny bygning, 
der tilbyder moderne og stilrene værelser, nogle med 
direkte adgang til pool – valget er dit! 

På Club Mega Saray får du et bredere All Inclusive 
program i forhold til mange andre hoteller i Holiday 
Collection. Programmet gælder døgnet rundt og alle 
lokale, samt en hel del importerede drikkevarer, indgår. 
Der er også en snackbar, som blandt andet serverer 
kebab og is, samt seks forskellige temarestauranter.

 
Læs mere på nazar.dk/clubmegasaray 
Instagram #clubmegasaray

Club Mega Saray
Masser af aktiviteter og værelser  
med direkte adgang til pool 

 CLUB MEGA SARAY Belek - Tyrkiet 

På Club Mega Saray er der en varm og hyggelig atmosfære. 
Personalet er imødekommende og servicemindet. Der findes 
mange forskellige værelsestyper, at vælge imellem, så der er 
noget for enhver smag og ethvert behov.  
 
Deluxe bygningen er min yndling. Værelserne her er nye og 
moderne og på den nederste etage har man direkte adgang til 
pool fra terrassen. De er flot indrettede og rigtigt lækre.

Nazar har ordet

Kendt for sin gode service 

Laura Ogan, 
Teamleader Antalya

 #clubmegasaray

Deluxeværelse

Nyhed
    2016

Hotellet ligger direkte
ved en bred sand-
strand med solsenge,
markiser og mole 

 All Inclusive fra 5.550,- Børn t.o.m. år fra 2.850,-11
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Naturskøn oase  
hvor hele familien  
vil trives 

All Inclusive med enestående 
omgivelser 

Crystal Flora Beach er et idyllisk familie- 
hotel med skønne, grønne områder 
og de høje fyrretræer giver en unik og 
afslappet fritidsfølelse.

På Crystal Flora Beach bor du i enkle, men hyggelige 
små værelser, som ligger midt på smukke græsplæner 
med farverige blomster. Her ligger også flere mindre 
treetagers bygninger og der er familieværelser for op til 
fire personer. 

Sportsfans og soldyrkere – her trives alle  

Smukkere omgivelser for sol og badning skal man lede 
længe efter! Med de majestætiske bjerge i baggrunden 
og det uendelige hav kommer solens stråler til at føles 
ekstra gode.  

Hotellet byder på flere forskellige bademuligheder, både 
i det fuldstændigt klare vand ved stranden og på flere 
forskellige poolområder. Der er masser af aktiviteter og 
et bredt All Inclusive program døgnet rundt. 

Børnene elsker børneklubben, minidiskoet og 
vandrutsjebanerne, mens de voksne måske foretrækker 
at forkæle sig selv med en afslappende behandling i  
wellness centret. 

 
Læs mere på nazar.dk/flora 
Instagram #crystalflorabeach

Crystal Flora Beach
Familiehotel i grønne omgivelser 
midt imellem bjerge og hav

 CRYSTAL FLORA BEACH Beldibi - Tyrkiet 

Fra den fine terrasse nede ved
stranden har du en fantastisk

udsigt, som du kan nyde mens
du spiser dit måltid

Det, der virkelig får nyheden Flora til at skille 
sig ud er den fantastiske beliggenhed med de 
majestætiske bjerge i baggrunden og det blå 
hav foran – det er så fantastisk smukt! 

Her har du en ægte charterfølelse og en 
rigtig velkendt og afslappet feriestemning. 
Den næsten 1 kilometer lange strand er min 
favorit og havet er helt krystal klart! 

Nazar har ordet

Store lyse værelser

Victoria Möller Norling
Guide i Antalya

 #crystalflorabeach

Nyhed
    2016

Flora ligger 
imellem de 
træklædte 
Taurusbjerge og 
det fantastiske 
Middelhav

 All Inclusive fra 5.250,- Børn t.o.m. år fra 2.850,-12
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All Inclusive klassiker 
i forreste række ved 
Kleopatrastranden 

Midt i turistparadiset Alanya 

Her bor du direkte ved den enormt populære  
Kleopatrastrand og midt i Alanyas livlige centrum.  
Der findes masser af gode shoppingmuligheder, 
markeder og basarer, som alle shopaholics vil elske! 

Nyhed: Værelser med garanteret havudsigt   

Nu kan du sikre dig at bo i bygninger, der vender ud 
mod stranden, hvorfra du får en enestående panorama-
udsigt over det uendelige, turkise Middelhav.    

Meget for pengene 

All Inclusive programmet inkluderer blandt andet 
buffeter, snacks og lokale drikkevarer. Poolområdet er 
fyldt af liv og bevægelse og du kan her nyde en drink og 
være del af det dejlige ferieliv, som foregår lige udenfor 
på strandpromenaden.     

Der er blandt andet bordtennis og billard og børnenes 
favorit er den lille vandrutsjebane.

 
Læs mere på nazar.dk/sultansipahi 
Instagram #sultansipahi

Sultan Sipahi
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed!
Bo på den bedste adresse i Alanya 

 SULTAN SIPAHI Alanya - Tyrkiet 

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 3,5
Pool 3,5
Værelser 3,5
Aktiviteter 3,0
Strand 5,0

5 = bedst

Hotelområdet er rigtigt fint og har en skøn beliggenhed tæt på 
alt. Stranden er perfekt. Der er rent og pænt og det er dejligt, 
at den er så tæt på hotellet. Guideservicen er en af de bedste, 
vi har oplevet! Guiderne er super hjælpsomme og det bedste 
er, at man ikke behøver at lede efter dem.  De finder dig! 

Selve hotellet, og vores værelse, er rent og flot og hotellets 
personale er super dygtigt og venligt. Maden er god og 
varieret og det er rart med All Inclusive. Vi elsker Alanya. 
Det er bestemt ikke sidste gang, vi rejser hertil! 

Gæsterne har ordet

Guideservice i topklasse

Familien Hansen, 
Vejle

 #sultansipahi

Dobbeltværelse

Bedre beliggenhed skal man lede
længe efter! Her bor du direkte ved
Alanyas varemærke og store attraktion
– Kleopatrastranden 

Udsigt fra hotellets øverste etage

 All Inclusive fra 3.750,- Børn t.o.m. år fra 2.850,-12
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Populær klassiker  
i ny forklædning   
 
Luksuriøst feriested med smuk udsigt 

Denne sande klassiker i Nazars program blev totalreno-
veret i 2015 og har blandt andet fået tilføjet flere pools, 
nye værelser samt værelser med direkte adgang til pool. 
Her får du en kombination af flere års erfaring og nye, 
friske omgivelser. 

Dette romantiske hotel i topklasse egner sig hoved-
sagligt til voksne par, men her kan man også finde 
alle mulige faciliteter for familier og børn. Her får du 
et fantastisk All Inclusive program og omgivelserne er 
virkelig smukke. Udenfor hotellet er der en fin strand-
promenade, der kan tage dig direkte ind til  
ferieparadiset Side.

Læs mere på nazar.dk/sidestarelegance 
Instagram #sidestarelegance

 SIDE STAR ELEGANCE (ASTERIA SIDE) Side - Tyrkiet  

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,5
Pool 4,0
Værelser 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bedst

 AVENA RESORT Alanya - Tyrkiet 

Totalrenoveret byhotel,  
som kun har tilfredse gæster 
 
En perfekt base med noget for alle  
 
Avena Resort blev renoveret fra gulv til tag i 2014 og 
byder ind til friske omgivelser og store værelser. Hotellet 
ligger i Alanyas hyggelige bydel Oba, med nærhed til 
natteliv og shopping. Direkte udenfor hotellet bliver der 
en gang om ugen arrangeret et marked, hvor man blandt 
andet kan finde souvenirer og frugt. 

Dette alsidige hotel passer både godt til børnefami-
lien, det forelskede par eller vennerne. All Inclusive 
programmet inkluderer buffeter, en temarestaurant, 
snacks og lokale drikkevarer. Ved poolen er der en 
hyggelig atmosfære og her bliver ofte spillet musik fra 
højtalerne, eller også hører du lyden af børnene i børne-
klubben eller minidiskoet. 

Læs mere på nazar.dk/avenaresort 
Instagram #avenaresort

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,0
Pool 4,0
Værelser 4,5
Aktiviteter 3,5
Strand 3,5

5 = bedst

 All Inclusive fra 3.950,- Børn t.o.m. år fra 2.150,-12

Side Star Elegance 
(Asteria Side)

Fra denne fine terrasse har du en
fantastisk udsigt over stranden, havet
og hele vejen ind til Side. Det er lige
så smukt om dagen, som om aftenen   

Avena Resort
En perfekt kombination 
af by- og strandhotel –
her får du begge dele! 

 #avenaresort

 All Inclusive fra 5.850,- Børn t.o.m. år fra 2.850,-12

Familiesuite

Dobbeltværelse

Det nye poolområde, 
som blev inviet i 2015
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Vi har rejst med Nazar flere gange og vi vælger netop dem på grund af den gode standard, 
All Inclusive og gode priser. Her på Eftalia Village er der hyggeligt og der er en fantastisk 
atmosfære og vi kan godt lide, at der er så åbent og stille. I beach clubben er der sjove 
vandrutsjebaner for hele familien. Det er også skønt, at stranden er så tæt på beach clubben.

EFTALIA BEACH CLUB Türkler/Alanya - Tyrkiet 

Eftalia Village 
 Türkler/Alanya - Tyrkiet

Familiefavorit med dejlig atmosfære

Imellem de to- og tre-etagers bygninger og græs-
plæner er der en meget særlig ferieatmosfære, som 
alle stamgæster elsker. På denne All Inclusive perle 
kan man få børnepriser t.o.m. 17 år og renoverede 
værelser og familiesuiter for op til syv personer og så 
er det kun en halv time væk fra Alanya.

Læs mere på nazar.dk/eftaliavillage 
Instagram #eftaliavillage

Udover det enorme udvalg 
af vandativiteter er der også 

et wellness center med
strandpavilloner, en børneklub,

barer og restauranter, 
et fantastisk udendørs- 

diskotek og et par butikker.   

En verden af 
vandaktiviteter  

på forreste række 
ved stranden

 

Eftalia Aqua
 Türkler/Alanya - Tyrkiet

Største badehotel i Alanya  

Inde på dette populære familiehotels område er der 
hele 11 vandrutsjebaner og flere forskellige pools. 
All Inclusive indgår døgnet rundt på denne moderne 
stamgæstmagnet, der kun ligger en halv time fra 
Alanya. Her får du også familiesuiter for op til syv 
personer og børnepris t.o.m. 17 år.

Læs mere på nazar.dk/eftaliaaqua 
Instagram #eftaliaaqua

Eftalia  
Beach 

Club

Eftalias unikke og spændende beach club 
breder sig ud over et gigantisk område langs 
stranden, ude foran Eftalia hotellerne.

Her har du den ene pool efter den anden 
og det enorme vandland har hele 11 vilde 
vandrutsjebaner. De mindre børn har flere 
forskellige lavvandede pools til rådighed,  
samt et piratskib og et klatrestativ. 

Du kan nemt tage til dette vandparadis fra 
hotellerne igennem en tunnel eller over en bro. 

Beach clubben er selvfølgelig en del af dit  
All Inclusive program. 

Gæsterne har ordet

Vandrutsjebaner for hele familien!

Familien Mørch-Svarre,
Hvidovre 

 #eftaliaisland

 All Inclusive fra 4.250,- Børn t.o.m. år fra 2.850,-17
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Utrolig populær 
stamgæstmagnet med  
bredt udvalg

Stilhed og ro eller fart og spænding? 

Aktiviteter, som bueskydning, minigolf, vandgymnastik, 
step og bowling er gode eksempler på Sueno Sides 
brede udvalg. Børneklubben byder på film, kreative 
aktiviteter og konkurrencer og minidisko om aftenen og 
i vandlandet bliver der rutsjet ned ad de sjove vandrut-
sjebaner om og om igen. Som om det ikke var nok, så 
har Sueno Side et af de største minitivolier i hele vores 
program.

En grøn oase med værelser med pool 

I den helt unikke og smukke villadel bor du i villaer 
med direkte adgang til en pool, som snor sig imellem 
bygningerne og omgives af grønne områder og hygge-
lige øer. Du kan også vælge at bo i hovedbygningen, 
hvor der er værelser for op til seks personer.  
 
Den børnevenlige sandstrand her en flot, populær mole, 
hvor der både findes solsenge, parasoller og barer. All 
Inclusive programmet strækker sig over hele døgnet og 
byder på lokkende buffeter, seks temarestauranter og 
masser af snacks.

 
Læs mere på nazar.dk/suenoside 
Instagram #suenoside

Sueno Side
Hele familiens favorit
- tæt på ferieparadiset Side

 SUENO SIDE Side - Tyrkiet 

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,5
Pool 5,0
Værelser 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bedst

I den romantiske villadel har du
direkte adgang til en pool, som 
er placeret midt i grønne 
omgivelser. Ude i poolen er der
flere boblejacuzzier.

Poolområderne er flotte og man føler sig tryg ved, at der er 
livreddere flere steder, da vi rejser med vores datter. Stranden 
er rigtig lækker! Den er stille og rolig og der er en dejlig brise 
og så er vi helt vilde med den flotte mole. Fitness programmet 
er rigtigt godt, der er noget for alle.  
 
Vores datter har deltaget i et par danselektioner på hotellet 
og synes virkelig det er sjovt! Det er så skønt og praktisk 
at have All Inclusive og deruodver smager maden også 
fantastisk godt! 

Gæsterne har ordet

Fantastisk god mad 

Familien Dagfinrud, 
Norge

 #suenoside

 All Inclusive fra 5.750,- Børn t.o.m. år fra 2.850,-12
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Moderne All Inclusive 
hotel, kun en halv time fra 
lufthavnen!

Beach club med noget for hele familien 

Sidste års nyhed, Aska Lara, har været et kæmpe hit 
blandt vores gæster og har fået topkarakter i vores 
gæsteundersøgelse. Hotellets succes har hovedsageligt 
at gøre med den fænomenale og meget enestående 
beach club, Wet & Wild, som de er meget stolte af.  

Wet & Wild fordeler sig langs havet og på det enorme 
område er der blandt andet en bedårende børneklub 
med bondegårdstema, et super sejt minitivoli, hele ni 
vilde vandrutsjebaner, en fantastisk forhindringsbane  
og masser af pools. 

Moderne og stilrent  

For dem, der ønsker lidt roligere omgivelser, er der også 
et poolområde direkte ved hotellet, helt uden aktiviteter 
og musik. Værelserne er nye og romantiske og man kan 
bo op til seks personer sammen. 

Hotellet byder på hele to wellness centre med alt fra 
tyrkisk bad og dampbad, til afslappende behandlinger. 
Opholdet er selvfølgelig med All Inclusive og der findes 
flere forskellige restauranter og barer, både i hovedbyg-
ningen og ved Wet & Wild. 

Læs mere på nazar.dk/askalara 
Instagram #askalara

Aska Lara
Gigantisk beach club med minitivoli,  
vandland og eventyrpark 

 ASKA LARA Lara/Antalya - Tyrkiet

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,5
Pool 5,0
Værelser 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 4,0

5 = bedst

Når du tjekker ind bliver du taget
imod af en elegant lobby med mange

flotte indretningsdetaljer 

Vi kiggede på hoteller inde på Nazars hjemmeside og faldt 
fuldstændigt for Aska Lara! Vi kontaktede kundeservice og fik 
svar på alle vores spørgsmål, både via telefon og mail. Beach 
clubben og det venlige personale var det bedste ved hele rejsen! 
Der er også virkelig et godt udvalg af aktiviteter for børn.

Her er meget rent og pænt og man kan hele tiden se, at der 
er nogen, der holder orden på området. Det er rigtigt rart at 
rejse med All Inclusive, fordi man slipper helt for at tænke 
på penge og der er altid noget at spise og drikke. 

Gæsterne har ordet

Beach clubben er det bedste! 

Familjen Tuure-Jessen,
Hasselager

 #askalara

Familieværelse

 All Inclusive fra 5.850,- Børn t.o.m. år fra 2.850,-12
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Unikt All Inclusive hotel et 
stenkast fra den gamle by

Afslapning i fortryllende omgivelser 

Fra din solseng har du en enestående udsigt over infinity 
poolen, som ser ud som om den fortsætter ind i det 
glitrende Middelhav med de majestætiske Taurusbjerge 
i baggrunden. Det kan ikke gentages nok: det, der giver 
Ramada Plaza sin særlige charme, er den fantastiske 
udsigt.

Det, kombineret med den fantastiske, velsmagende  
All Inclusive mad, samt det faktum, at hotellet ligger i  
gåafstand til den pulserende by Antalya, gør Ramada 
Plaza til det eneste af sin slags.

Luksuriøst ophold, primært til det voksne 
publikum   

Her bo du i lyse og moderne værelser med de fleste 
faciliteter, du kunne forestille dig. Alle værelser har en 
balkon og du får endda en betagende udsigt. 

Hotellets smukke wellness center byder på et topklasse 
fitness center, det tyrkiske bad hamam, dampbad, sauna 
og en indendørs pool og der er også et stort udvalg af 
skønhedsbehandlinger. 

 
Læs mere på nazar.dk/ramadaplaza 
Instagram #ramadaplazaantalya

Ramada Plaza
Panoramaudsigt med den bedste  
beliggenhed i storbyen Antalya

 RAMADA PLAZA Antalya - Tyrkiet

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,0
Pool 4,0
Værelser 4,5
Aktiviteter 3,5
Strand 4,0

5 = bedst

Hotellet er blevet bygget en
smule under jordoverfladen og
på vej fra poolområdet og ned
til badebroen er der pladser
med solsenge og parasoller – 
selv her har du en utrolig
flot udsigt! 

Vi syntes virkelig dette hotel er et perfekt ”voksenhotel”.  
Stemningen er meget afslappet og vi sætter stor pris på den 
dejlige atmosfære på hele hotelområdet. Vi valgte hotellet på 
grund af den gode beliggenhed.  
 
Det ligger meget tæt på Antalyas centrum og tæt på lufthavnen, 
så man slipper for lang transporttid, hvilket vi synes er et stort 
plus! Vi har været i Antalya flere gange og vi elsker det! Maden 
på hotellet er mere anderledes, end hvad vi har prøvet tidligere 
og den er virkelig god! 

Gæsterne har ordet

Perfekt "voksen hotel"

Björn Peckel, 
Norge

Familiesuite 

 All Inclusive fra 5.950,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-12
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Faciliteter af høj kvalitet 
kombineret med en afslappet 
atmosfære

Her trives hele familien 

Med et ophold på Mukarnas Resort har du mulighed for 
at deltage i alle mulige aktiviteter, sportsgrene og lege. 
Her er der masser at vælge imellem, for eksempel disse 
relativt unikke sportsgrene: squash, minigolf og bowling. 
Børnenes favoritter er børneklubben, minidiskoet,  
pariserhjulet og vandlandets sjove vandrutsjebaner.

Godt og praktisk med All Inclusive

Med All Inclusive betaler du kun én gang – nemlig 
hjemmefra – og så kan hele familien spise og drikke, 
så meget de vil. Maden er lækker og der er masser at 
vælge imellem, så alle kommer til at finde deres livretter. 

Flere bademuligheder 
 
Udover flere poolområder er det muligt at bade i det 
turkise Middelhav, som hotellet ligger lige ved siden af. 
Sandet er grovkornet, hvilket gør, at havet er meget 
klart og flot. Gå ikke glip af molen på stranden - perfekt  
at hoppe ned i det kølende vand fra.  

Læs mere på nazar.dk/mukarnas 
Instagram #mukarnassparesort

Mukarnas Resort
Livligt All Inclusive hotel 
med aktiviteter for alle

 MUKARNAS RESORT Okurcalar/Alanya - Tyrkiet 

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,0
Pool 4,0
Værelser 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 4,0

5 = bedst

Nogle aftener er 
der live musik eller
andre former for
underholdning  

Vi har brug for en ”biggest loser” konkurrence efter det her. 
Vi har spist så meget! Maden er så god og det er aldrig det 
samme, der bliver serveret, så man bliver aldrig træt af den. 
Vandrutsjebanerne er super sjove, servicen er god.  
 
Der er så meget at lave her og der er noget for alle! Det er 
første gang vi rejser med Nazar og grunden til at vi valgte 
dem, er, at vi er en meget stor familie og nogle af os bor i 
Norge, så eftersom Nazar sælger rejser fra hele Norden, er 
det er perfekt at vi alle kunne mødes her på hotellet. 

Gæsterne har ordet

Vi elsker All Inclusive!

Familien Skjaldberg, 
Island 

 #mukarnassparesort

 All Inclusive fra 5.350,- Børn t.o.m. år fra 2.850,-12
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Sealight Resort
Familiefavorit med enestående udsigt
- All Inclusive direkte ved stranden 

 SEALIGHT RESORT Kusadasi - Tyrkiet

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,0
Pool 4,0
Værelser 4,0
Aktiviteter 3,5
Strand 4,0

5 = bedst

Hotellets beliggenhed er helt perfekt! Det ligger lige ved 
stranden og meget tæt på centrum. Hotellets personale 
står altid klar til at hjælpe og er super venligt. Overalt på 
området er der rent og pænt og vi synes, at badeområdet 
er godt opsat, hvor man kan ligge på flere forskellige 
niveauer og slikke sol i fred og ro.  
 
Aftenunderholdningen er af høj kvalitet med både live 
musik og teater. Vi har også været på en udflugt til 
Efesos, hvilket var en uforglemmelig oplevelse! 

Gæsterne har ordet

Efesos var uforglemmelig!

Familien Tirkkonen, 
Finland

 #sealightresorthotel

Førsteklasses hotel med 
noget for alle

Aftendrink i fyrtårnet? 

Ligesom resten af hotellet er All Inclusive programmet  
i topklasse og der er super meget at vælge imellem.  
Gå ikke glip af en aftendrink i baren i det fine fyrtårn! 

De store og lyse værelser er velegnede til familier og 
kan rumme op til syv personer. Hotellet ligger i den 
hyggelige by Kusadasi på Tyrkiets vestkyst, hvorfra der 
kun er et par kilometer til centrum, hvor både shopping, 
natteliv og kultur venter på dig. 

Mange bademuligheder 

Poolområdet er hjertet af hotellet og her bliver der 
arrangeret forskellige aktiviteter, musik og lege både  
dag og aften. Børnernes favoritter er vandrutsje- 
banerne og miniklubben – og selvfølgelig minidiskoet!

Nedenfor klippens oaser ligger hotellets private sand-
strand. Den er ikke så stor, men det gør samtidig, at 
den føles privat og den er rigtig hyggelig med sine små 
revner og rå klippeformationer.

 
Læs mere på nazar.dk/sealight 
Instagram #sealightresorthotel

 Sealight Resort breder sig ud
langs en klippe, så næsten
overalt på hotelområdet har du
udsigt over Det Ægæiske Hav  

 All Inclusive fra 4.450,- Børn t.o.m. år fra 2.850,-12
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En grøn oase, hvor hele 
familien trives 

Stilfuld og behagelig ferie 

Allerede på vejen til dette eksklusive resort, bliver 
du taget imod med en fantastisk udsigt til træklædte 
klipper, som majestætisk rejser sig på den ene side, og 
det indbydende blå Middelhav på den anden side – 
samme kulisse vil du opleve på hotelområdet. 

Nirvana består af forskellige bygninger, blandt andet  
hvide, luksuriøse villaer, som ligger spredt i en smuk 
have, de fleste af dem med direkte adgang til en 
swimmingpool. Stilen er elegant og er tydeligt inspi-
reret af den nordiske designfilosofi.  

Vælg den VIP-pakke, der passer dig bedst!

Alt efter værelsestype får du forskellige typer af 
VIP-pakker, som afspejles i All Inclusive programmet 
– i den bedste pakke indgår blandt andet ubegrænset 
besøg på á la carte restauranter og på en VIP-restau-
rant, samt roomservice døgnet rundt. Du kan læse mere 
om VIP-pakkerne via nedenstående link. 

Der findes også flere forskellige barer, et konditori, som 
serverer kager og Mövenpick-is samt en lille bar med 
friskpresset juice.

Der findes også  en farverig miniklub, 13 vilde 
vandrutsjebaner, masser af sportsaktiviteter, dejlige 
strandpavilloner, to moler, et wellness center, en biograf 
og butikker. Altsammen er omgivet af smukke, grønne 
områder.

 
Læs mere på  nazar.dk/nirvana 
Instagram #nirvanalagoon

Nirvana Lagoon Villas
Charmerende luksusvillaer med egen pool
- på stranden og midt i naturen

 NIRVANA LAGOON VILLAS Beldibi - Tyrkiet 

Af alle vores nye hoteller er Nirvana Lagoon 
Villas helt klart det hotel, jeg ser mest frem til 
at arbejde på. Hotellet er nyt og atmosfæren 
er rolig og afslappet og har samtidig et meget 
luksuriøst udtryk.

Her får du virkelig en eksklusiv oplevelse, med 
en frisk, nordisk følelse, samtidig med at du 
får den berømte tyrkiske gæstfrihed.

Nazar har ordet

Elegant nordisk følelse 

Elmo Tarén, 
guide i Antalya

Denne fantastiske udsigt får du fra de fleste 
Lagoon Deluxe villaer: en pool, der lokker 
med en forfriskende morgendukkert, 
placeret midt  imellem majestætiske træer. 
Ved disse pools, findes også en bar, så du 
aldrig er langt fra en forfriskning

 #nirvanalagoon

Nyhed
    2016

Lagoon Villa Deluxe

 All Inclusive fra 6.650,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-12
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Vær en af de første  
til at bo på dette moderne  
All Inclusive hotel

Nyeste tilføjelse til veletableret hotelkæde 

Trendy-kæden har mere end 20 års erfaring med 
succesfulde hoteller og i 2016 slår Trendy Lara dørene 
op. Hotellet har alle de forhold, der skal til for at passe 
perfekt ind i Nazars program. Vi er sikre på, at vores 
stamgæster kommer til at få sig en ny favorit!

Hotellet har en unik beliggenhed, lige ud til en flod, som 
flyder ned til stranden, hvor sandet er blødt og gyldent 
og solsengene står på stribe. På hotelområdet findes der 
forskellige pools at vælge imellem samt hele otte super 
seje vandrutsjebaner! 

Stort udvalg af både mad og faciliteter 

På Trendy Lara kan du selv bestemme om du vil have 
en aktiv ferie eller en afslappet ferie med masser af fred 
og ro. Vælg mellem blandt andet morgengymnastik, 
danselektioner, aftenshows, spa behandlinger, tyrkisk 
bad, tennis og bowling – listen er lang! 

Børneklubben, legepladsen og minidiscoet er et kæmpe 
hit hos børnene.

Opholdet er selvfølgelig med All Inclusive, med mange 
forskellige snackrestauranter, lækre buffeter, barer og 
fem forskellige á la carte restauranter, som indgår i 
prisen.

 
Læs mere på  nazar.dk/trendy 
Instagram #trendylara

Trendy Lara
Splinternyt familiehotel med unik
beliggenhed ved flod og tæt på strand 

 TRENDY LARA Lara/Antalya - Tyrkiet 

Trendy Lara er under opførelse og 
dette er arkitekttegnede billeder.
Rigtige billeder kommer med på hjemmesiden
når hotellet står klart i maj 2016

Jeg er helt sikker på at det kommer til at blive 
et hit blandt vores gæster – det lever jo op til 
alle de krav, vi stiller til vores familiehoteller: 
All Inclusive, familieværelser, masser af aktivi-
teter, vandrutsjebaner og nærhed til stranden. 
Udover dette er der desuden kort transporttid 
fra lufthavnen. 

Trendy Lara har en unik beliggenhed, hvor 
den smukke flod flyder ned mod stranden. 

Nazar har ordet

Det bliver et hit! 

Jenna Niemi, 
Quality Coordinator

Nyhed
    2016

Treværelses villa 

 All Inclusive fra 7.950,- Børn t.o.m. år fra 3.350,-12
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Masser af faciliteter  
direkte ved den  
dejlige Lara strand 

Den seneste tilføjelse til Delphin kæden

I foråret 2015 overtog den populære Delphin kæde 
Botanik og de benytter sine gode erfaringer fra de 
succesfulde søsterhoteller Delphin Diva (s. 16) og 
Imperial (s. 14) når de nu renoverer Delphin Botanik og 
endda udvider hotellet med endnu flere familieværelser. 

Hotellet ligger kun en halv time fra lufthavnen og som 
navnet antyder, er der en enorm have, med hundredvis 
af smukke planter, frodige træer og farverige blomster. 

Adskillige aktiviteter og et spændende 
wellness center

På Botaniks store grønne udendørsområde har du 
mange forskellige muligheder for forfriskende badeture. 
Du kan vælge imellem pools, vilde vandrutsjebaner og 
en strand med fint sand. 

Tilføj hertil også en børneklub, tennis, vandgymnastik, 
et minitivoli og et velsmagende All Inclusive program 
og du har her opskriften på en fantastisk ferie for hele 
familien.

Et besøg i hotellets wellness center kan varmt anbefales. 
Udover det traditionelle hamam og sauna er der flere 
forskellige behandlinger, som for eksempel Kleopatra- 
mælkebadet.  

Læs mere på  nazar.dk/botanik 
Instagram #botanikexclusiveresort

Delphin Botanik Lara
Totalrenoveret klassiker
med beliggenhed ved Lara stranden

 DELPHIN BOTANIK LARA Lara/Antalya - Tyrkiet 

Den enormt populære Delphin-kædes seneste 
skud på stammen, Delphin Botanik Lara.
Vi er overbeviste om, at det kommer til at
blive en sikker vinder blandt vores gæster

Hotellet skal renoveres og forbedres i løbet af vinteren 2015-16 
og det ser så lovende ud, at jeg tror det bliver mindst ligeså 
flot, som vores andre Delphin hoteller. Hotellet har store,  
frodige og grønne områder, som er perfekte til en god lur i 
solen eller til at læse en bog i en af hængekøjerne. 

Et af Delphin kædens kendetegn er en stor, flot Mole på 
stranden og jeg vil gætte på, at denne kommer til at være 
en favorit blandt mange feriegæster. Jeg glæder mig til at se 
Delphin Botanik Lara i al sin pragt i 2016!

Nazar har ordet

Det ser meget lovende ud!

Nina Hahto,
Supervisor Antalya

 

Familiesuite

Hotellet gennemgår 
en totalrenovering og 
dette er arkitekt- 
tegnede billeder.
Rigtige billeder 
kommer med på  
hjemmesiden når 
hotellet er færdig- 
renoveret i maj 2016

Nyhed
    2016

 All Inclusive fra 8.250,- Børn t.o.m. år fra 3.350,-11
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Familieparadis  
med egen golfbane

Vores mest populære Premium hotel i 2015

Sueno Deluxe Belek slog dørene op i 2015 og har taget 
vores familier, med smag for luksus, med storm. Dette 
allerede enormt efterspurgte resort er søster til et af 
vores mest populære hoteller, Sueno Side (s. 42).

Her bor du i store, lyse værelser med en moderne 
indretning og alle tænkbare faciliteter og masser af 
flotte designdetaljer. Der findes både dobbeltværelser 
og familiesuiter, som har sin helt egen private pool på 
balkonen!

Minitivoli og børneklub i verdensklasse 

Børnene kommer til at elske det enorme minitivoli, som 
sammen med spillemaskinerne udgør et område på 
5.000 m². Den fine børneklub breder sig ud over tre 

etager, både indendørs og udendørs og vandlandet 
byder på intet mindre end 23 vandrutsjebaner! 

All Inclusive maden er i topklasse og du får et 
enormt udvalg døgnet rundt. Gå ikke glip af det 
fine madtorv med flere forskellige afdelinger, som 
serverer alle typer af snacks. Føler du trang til at 
forbrænde lidt af den dejlige mad er der en hel 
masse aktiviteter du kan prøve. Golf er selv- 
følgelig en mulighed! 

Læs mere på  nazar.dk/suenodeluxe 
Instagram #suenodeluxebelek

Sueno Deluxe Belek
Sidste års store succes  
med privat pool på balkonen

 SUENO DELUXE BELEK Belek - Tyrkiet 

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,5
Pool 4,5
Værelser 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bedst

Gør en af feriedagene ekstra lækre, 
og lej en af de smukke pavilloner,
 som ligger spredt over hele området

Vi har rejst med Nazar fem gange før og nu ville vi prøve noget 
nyt og teste dette helt nybyggede hotel. Det er et super flot  
hotel, med lyse og moderne værelser og et meget imødekom- 
mende og serviceminded personale. Molen er vores favorit. Man 
kan altid solbade og der er aldrig helt proppet med mennesker.  
 
Minitivoliet kan vi rigtig godt lide. Det er stort og der er sjov for 
hele familien. Hotellet har et godt All Inclusive program, hvor 
der er noget for enhver smag. Vi er også helt vilde med den 
mexikanske og italianske  á la carte restaurant. 

Gæsterne har ordet

Molen er vores favorit!

Familien Austvoll, 
Norge

 #suenodeluxebelek

Dobbeltværelse med pool og havudsigt 

 All Inclusive fra 7.650,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-12
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roomtype

Enestående luksushotel  
af højeste klasse

Enormt udvalg af aktiviteter -  
og afslapningsmuligheder 

Dette utroligt luksuriøse familiehotel byder på flere 
forskellige og spændende aktiviteter, som for eksempel 
en eventyrpark, farverige aftenshows, en førsteklasses 
børneklub, et vandland og en helt egen golfbane lige 
ved hotellet. 

Er feriens mål afslapning, er du ligeledes kommet til det 
rigtige sted. Området føles slet ikke overfyldt nogen 
steder og man kan nemt finde solsenge ved både 
poolen, græsplænen og molen. 

Vores bedste værelser og velsmagende  
All Inclusive

De mindste værelser er på hele 50 m² og har alle en 
balkon eller en terrasse og en minibar, som fyldes op 
dagligt. 

Ligesom resten af hotellet er der meget høj standard på 
All Inclusive maden. I snackbarerne kan du bestille fra 
menu, á la carte restauranterne er den rene VIP ople-
velse og alle lokale samt mange importerede drikkevarer 
indgår. Gå ikke glip af det fransk-inspirerede konditori, 
som serverer farverige makroner og Mövenpick-is! 

Læs mere på  nazar.dk/regnum 
Instagram #regnumcarya

Regnum Carya Resort
Middelhavets måske mest luksuriøse hotel 
- midt imellem hvid sandstrand og egen golfbane

 REGNUM CARYA RESORT Belek - Tyrkiet 

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 5,0
Pool 5,0
Værelser 5,0
Aktiviteter 4,5
Strand 5,0

5 = bedst

Af alle vores hoteller er dette det absolut mest luksuriøse – på 
alle punkter! All Inclusive programmet er enestående: buffeten 
lokker med alt imellem himmel og jord, barpersonalet serverer 
gode cocktails og vi fik en fantastisk VIP-oplevelse på den 
italienske á la carte restaurant. 

Alle er ekstremt servicemindede og gør alt for at du føler dig 
godt tilpas og værelserne er de bedste i vores program. Efter at 
have været på ferie her vil min kæreste og jeg have problemer 
med at finde noget, der kan konkurrere med Regnum!

Nazar har ordet

Det mest luksuriøse, vi har oplevet!

Tina Bengtsson Pyk,
redaktør på Nazar 

 #regnumcarya

Den italienske á la carte restaurant Vitaminbaren i wellness centeret 

Konditori "Macaroon"

Bor du i villadelen
ved golfbanen, får
du direkte adgang 
til pool! 

 All Inclusive fra 8.950,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-11
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Utroligt populært 
luksushotel med  
All Inclusive i topklasse

Her findes alt - og lidt til! 
På dette eventyrlige hotel bor du kun en halv time fra 
lufthavnen og direkte ved en dejlig sandstrand. Delphin 
Imperial er søsterhotel til Delphin Diva (s. 16) og 
nyheden Delphin Botanik (s. 8). Her får du alt, hvad du 
kan forestille dig.  
 
Hvad siger du til et minitivoli, flere forskellige pool- 
områder, et stort udvalg af sport og aktiviteter, et  
fantastisk wellness center og store og behagelige 
værelser? 

Hele otte á la carte restauranter –  
som indgår i prisen! 

Maden smager dejligt, alle lokale og en hel del importe-
rede drikkevarer indgår i prisen og det gør de luksuriøse 
á la carte restauranter også! På stranden er der en dejlig 
mole med solsenge og en bar, hvor du kan nyde en kold 
drink med en panoramaudsigt over havet. 

Hertil er der også en biograf, fitness center, bowling, flere 
vandrutsjebaner og hyggelige pavilloner på stranden. 
Alt i alt har du et fantastisk koncept med en luksuriøs 
fornemmelse, som hele familien kommer til at elske! 

Læs mere på  nazar.dk/delphinimperial 
Instagram #delphinimperial

Delphin Imperial
Fantastisk luksushotel for hele familien
og værelser med direkte adgang til pool

 DELPHIN IMPERIAL Lara/Antalya - Tyrkiet 

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 5,0
Pool 4,5
Værelser 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bedst

Hele hotellets område er præget
af imponerende arkitektur 

og flot design, ikke mindst de 
store værelser, som har 

iøjefaldende detaljer 

Vi fik et virkelig godt indtryk af hotellet lige fra første sekund! 
Det er et hyggeligt og luksuriøst hotel og personalet har taget 
rigtigt godt imod os. Vi er også meget tilfredse med den gode og 
personlige service fra Nazar. Vi syntes helt klart at poolerne er 
de bedste. Her tilbringer vi allermest tid.  
 
De er flotte og passer hele familien. Man keder sig aldrig her 
på hotellet og der er en hel masse aktiviteter for hele familien 
– alt sammen på ét sted. All Inclusive maden er super god og 
der er noget for enhver smag!

Gæsterne har ordet

Alt på et sted

Familien Risberg, 
Sverige 

 #delphinimperial

Nyhed 2016: Værelser med direkte adgang til pool

Delphin Imperial, med
sit elegante søsterhotel
Diva til venstre 

 All Inclusive fra 7.450,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-11
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Stamgæstmagnet tæt  
på Antalyas centrum  
og lufthavn 

Et af vores mest populære Premium hoteller!

Delphin Diva er søsterhotel og forløber til sine søster-
hoteller, Delphin Imperial (s. 14) og nyheden Delphin 
Botanik (s. 8). All Inclusive maden er fantastisk velsmag-
ende og her findes intet mindre end syv fine á la carte 
restauranter, hver med eget tema. Som noget helt unikt 
indgår besøg på disse restauranter i prisen – du skal bare 
huske at lave en reservation!  

De flotte værelser er nyrenoverede og lyse og i duplex 
suiten kan der bo op til fem personer. 

Minitivoli og forskellige bademuligheder

I dette familieparadis afløser bade-, sol- og sports-
faciliteterne hinanden. Børnene elsker det super seje 
minitivoli, vandrutsjebanerne, børneklubben, minidiscoet 
og spillehallen, mens det voksne publikum måske mere 
er til wellness centeret, morgengymnastikken, den 
dejlige mole eller de fine pavilloner, der ligger spredt 
rundt omkring poolen og på stranden. 

Læs mere på  nazar.dk/delphindiva 
Instagram #delphindiva

Delphin Diva
Pragtfuldt familieparadis
med All Inclusive i topklasse

 DELPHIN DIVA Lara/Antalya - Tyrkiet 

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 5,0
Pool 4,5
Værelser 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bedst

Enorm pool, stor
sandstrand eller sjove
vandrutsjebaner? 

Vi har rejst med Nazar siden 2004 og vi bliver ved med dette 
på grund af den gode service og de fornuftige priser. Det er 
tredje gang vi er på dette hotel og vi kommer tilbage, fordi vi 
ved, hvad vi får: der er hyggeligt, servicen er i top og der er 
en rigtig god atmosfære. 

Vi tilbringer meget tid ved poolen og vi synes det er skønt at 
den er delt op i børne- og voksenafdelinger. Stranden er helt 
klart vores favorit: blødt sand, bar og der er meget rent! Vi 
syntes det er dejligt med All Inclusive maden også!

Gæsterne har ordet

Stranden er vores favorit! 

Familien Holm-Clausen,
Svendborg

 All Inclusive fra 6.950,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-11
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Unikt feriested med  
direkte adgang til pool 

Klassiker med mange stamgæster 

Susesi Luxury Resort er et af vores mest populære 
luksushoteller, hvilket ikke undrer os! I 2015 blev dette 
gastronomiske hotel tildelt den prestigefyldte pris Nazar 
Quality Award (baseret på vores gæsters kommentarer) 
i kategorien: Bedste All Inclusive program. Hoved- 
restauranten, á la carte restauranterne og de elleve 
forskellige barer serverer mad og drikkevarer i topklasse!

De eksklusive Terrace House består af to- og treetagers 
bygninger, hvor der er en stor pool imellem, som man 
som gæst har adgang til fra sin terrasse – perfekt til en 
morgendukkert! 

Masser af aktiviteter – både på land og i vandet 

Stranden, som hotellet ligger ved, byder på klart og fint 
vand og en skøn mole, som er perfekt til at ligge på og 
slappe af, med havets brise i baggrunden. Børneklubben 
har både en pool, vandrutsjebaner og børnebuffet 
og der er endda også et vandland med seks forskel-
lige vandrutsjebaner. Udover dette er der godt med 
aktiviteter og sport, aftenunderholdning og et fantastisk 
wellness center. 

Læs mere på  nazar.dk/susesi 
Instagram #susesiluxuryresortSusesi Luxury Resort

Prisvindende All Inclusive program 
og store værelser for op til seks personer 

 SUSESI LUXURY RESORT Belek - Tyrkiet 

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,5
Pool 4,5
Værelser 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bedst

Poolen snor sig imellem 
de hvide værelsesbygninger 
og fra visse terrasser kan 
du nyde en forfriskende 
dukkert hvornår som helst 

Vi kan virkelig godt lide at rejse med Nazar på 
grund af deres store, lækre luksushoteller. Her 
på Susesi er servicen helt perfekt! Værelserne 
er store og flotte. Poolområdet er virkelig flot og 
vi tilbringer masser af tid der. Vi kan også godt 
lide at sidde nede ved stranden - det er så hyg-
geligt. All Inclusive programmet er i topklasse, 
udvalget er enormt og der er noget for enhver 
smag. Vi kunne helt sikkert godt tænke os at 
rejse med Nazar igen! 

Gæsterne har ordet

Udvalget er enormt!

Familien Skov-Agerkilde,
Brøndby

 #susesiluxuryresort

Royal suite med egen pool på balkonen

Her får du en unik kombination 
af stort og luksuriøst, samtidig 
med at det er hyggeligt 
og har en dejlig ferieatmosfære 

 All Inclusive fra 7.050,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-11
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Luksuriøst familiehotel 

Eventyrslot i familievenlige Side 

Her bor du direkte ved en blød sandstrand og du har et 
stort poolområde med flere forskellige kroge og hjørner 
samt et super sjovt vandland. Hotellets aktivitetsteam 
arrangerer forskellige poollege, sportsturneringer og 
aftenshows. 

Hotellets All Inclusive program byder på mad og 
drikkevarer i topklasse mere eller mindre døgnet rundt: 
storartede buffeter, snacks samt alle lokale og visse 
importerede drikkevarer.

Børnene vil elske at slippe sig løs i børneklubben, 
til minidisco og det tempofyldte minitivoli. For total 
afslapning anbefales et besøg i wellness centeret.

Læs mere på  nazar.dk/royalalhambra 
Instagram #royalalhambrapalace

 ROYAL ALHAMBRA Side - Tyrkiet 

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,5
Pool 4,5
Værelser 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bedst

 ROYAL PALACE Lara/Antalya - Tyrkiet 

Et storslået palads med en 
dejlig familieatmosfære  

Et paradis for både store og små 

Her bliver du forkælet med en fantastisk, bredt og 
velsmagende All Inclusive program med overvældende 
buffeter, gode á la carte restauranter, lækre snacks og 
både lokale samt en del importerede drikkevarer. 

I de store og behagelige værelser bor du som en konge 
og vi har suiter, hvor man kan bo op til seks personer.  

Børnene vil elske børneklubben, de seje, farverige 
vandrutsjebaner og især minitivoliet med flere forskellige 
forlystelser. For de lidt ældre feriegæster er der blandt 
andet tennis, bowling, et skønt wellness center og 
farverige aftenshows. 

 
Læs mere på  nazar.dk/royalpalace 
Instagram #royalholidaypalace

J E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mad 4,5
Pool 4,5
Værelser 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bedst

 All Inclusive fra 6.950,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-11

Royal Alhambra

På fantastiske Royal Alhambra er der
ikke blevet sparet på udgifterne. 
Her ser du overdådig arkitektur,
skinnende detaljer og en smuk indret-
ning, som indrammer din drømmerejse

Royal Palace
Fantastisk ferieparadis, der allermest
minder om et eventyrland 

 #royalholidaypalace

 All Inclusive fra 6.450,- Børn t.o.m. år fra 3.150,-11




