
Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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100 % ALL INCLUSIVE

TYRKIET 
RHODOS
BULGARIEN 
NYHED!
MALLORCA

Fleksibel rejselængde
Børneklubber indgår i prisen
Captain Nemo nu også på Rhodos
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• Kiotari

Ialyssos •
Ixia
•

• Faliraki
• Kalithea

Rhodos

✈

RHODOS

• Nessebar
• Sunny Beach

✈

BULGARIEN

Burgas

• Pomorie
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Ixia
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• Faliraki• Faliraki
• Kalithea• Kalithea
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✈
Ialyssos •

✈
Ialyssos •

RHODOS

• Nessebar• Nessebar
• Sunny Beach• Sunny Beach

✈✈

BULGARIEN

Burgas

• Pomorie• Pomorie

Vi vil så gerne være 
familiernes favorit!
På en god familieferie skal der være 
fantasti ske strande, store pools, god mad, 
masser af is, spændende udfl ugter, gode 
værelser, børne akti viteter og underhold-
ning, samt masser af ti d ti l hinanden.

Det er netop hoteller, hvor der er alt 
ovenstående vi håndplukker ti l dig i 
Tyrkiet, på Rhodos, i Bulgarien - og nu 
også på Mallorca!

Velkommen til Nazars lille verden
Vi flyver fra en 
lufthavn tæt på dig
✈ Antalya – Tyrkiet 

Fra København, Billund og Aalborg

✈ Rhodos – Grækenland 
Fra København, Billund og Aalborg

✈ Burgas – Bulgarien
Fra København og Billund 

✈ Palma de Mallorca – Spanien
Fra København

✈

MALLORCA

• Sa Coma

• Alcudia

Palma
Magaluf • ✈

• Lara • Belek

• Side
• Incekum

• Alanya

Antalya

✈

TYRKIET

Okurcalar •
Türkler •

NYHED!
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 NAZAR COLLECTION
et oplagte valg ti l børnefamilien. 

 Vores egne skandinaviske 
 børneakti viteter indgår!

Tyrkiet
22 Pegasos World
26 Pegasos Resort & Royal

PREMIUM COLLECTION
Nogle af Middelhavets smukkeste 

 og mest luksuriøse hoteller

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

Rhodos
52 La Marquise Luxury Resort

HOLIDAY COLLECTION
Et stort udvalg af hoteller af høj 

 standard  noget for enhver smag

 Bulgarien
30 Aqua Paradise
68 Wave Resort NYHED!
70 Diamant Residence
72 Barcelo Royal Hotel

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

Tyrkiet
76 Sherwood Suites NYHED!
80 Eft alia Village
80 Eft alia Aqua
82 Eft alia Ocean
84 Sueno Side
86 IC Santai
88 IC Green Palace
90 Starlight Resort
90 Sunrise Resort
92 Side Star Elegance
94 Ramada Plaza
96 Avena Resort

VALUE COLLECTION
Prisvenlige hoteller af god standard

Rhodos
58 Sun Palace

Tyrkiet
74 Aqua Fun City NYHED!
98 Sealine Hotel

Find det 
perfekte hotel

Ikon oversigt

Ikonerne giver dig et overblik 
over særligt att rakti ve ti ng ved 
hotellerne. Vi håber, at det gør 
det nemmere for dig at fi nde 
det helt rett e hotel ti l ferien.

Ligger ved stranden

Værelser med havudsigt

Se fi lm fra vores gæster 
på Nazar.dk eller YouTube

Vandland

I ovenstående eksempel kan 
I max. være 9 personer. 

Familieværelser

Det er skønt at kunne rejse 
sammen allesammen. Hos Nazar 
har vi har værelser, hvor I kan 
være helt op ti l 9 personer.
Dett e ikon viser hvor mange I 
kan være i værelset.

18 NYHED!  
Bag med Captain Nemo!  
Indgår i Nazar Collecti on



4 ✆ 70 80 80 60

Captain Nemo og hans pirater vil fra sommeren underholde og akti vere børnene i vores 
 b ørneklubber på Filerimos Village. Her vil vores skandinaviske akti vitetsguider arrangere både 
 spændende skatt ejagter, herlige lege og akti viteter, vores nyhed Mini Chefs hvor børnene 
bager småkager, og ikke mindst Dance Stars, hvor børnene danser ti l de mest populære hits 
og lærer nye seje dansetrin ti l mini disco´et.

Captain Nemo vil holde ti l på det hyggelige familiehotel Filerimos Village,
og vi håber I kommer og siger Hej ti l ham!

Mini Chefs
CAPTAIN NEMO PRÆSENTERER

NYHED! Nu kan børnene bage kager og andre 
søde sager under kyndig assistance af vores dygti ge 
akti vitetsguider! Når kagerne er bagt færdigt, skal de 
naturligvis også nydes i selskab med Captain Nemo 
og hans pirater på en lille skovtur.   

Dett e nye ti ltag er nu på programmet uden ekstra omkostninger i vores 
børneklub på Pegasos World, Pegasos Planet og Filerimos Village. 

Læs mere om akti viteterne på nazar.dk/børn

NYHED: Captain Nemo kommer til Rhodos!
Wohoo! Vi er så glade for at kunne fortælle, at Captain Nemo 
og hans pirater kommer til Rhodos.

Alt dett e ti lbyder Captain Nemo:

 Mini Chefs NYHED!
Swim a’hoy svømmeskole
Dance Stars danseskole
Chill Out Club for teenagere
Børneklub
Pirat-akti viteter
Minidisco
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Skal du på ferie ti l et af vores Pegasos- 
hoteller? Så besti l rejsen allerede i januar 
og få en giganti sk enhjørning med i købet!

Du får enhjørningen levereret på hotellet 
– den vil med garanti  være et hit! 

Når ferien er forbi, kan du tage den med 
hjem – eller donere den ti l børneklubben. 
Skynd dig at besti lle din rejse, for dett e 
ti lbud gælder kun de første 500 besti l-
linger, maks 1 per booking.

500 søde enhjørninger venter på dig

Få en kæmpe enhjørning med i købet!

Sådan fungerer ti lbuddet: Når du besti ller 
en rejse ti l et af de nedenstående hoteller, 
og når mindst to personer i værelset betaler 
fuld pris, så koster det første barn blot 
999 kroner. Nogle værelsestyper kan have 
højere krav ti l antallet af fuldbetalende, 
hvilket tydeligt fremgår på vores hjemme-
side under de respekti ve hoteller. 

På disse hoteller betaler dit barn 
t.o.m. 17 år kun 999 kroner:
Tyrkiet: Eft alia Ocean, Eft alia Aqua,
Eft alia Village

På disse hoteller betaler dit barn 
t.o.m. 15 år kun 999 kroner:
Tyrkiet: Pegasos World, Pegasos Royal 
og Pegasos Resort

På disse hoteller betaler dit barn 
t.o.m. 11 år kun 999 kroner:
Tyrkiet: Rubi Plati num, Sueno Side, Susesi 
Luxury Resort, Delphin Diva, Aqua Fun City
Rhodos: Lindos Imperial, Filerimos Village, 
Sun Palace og Rhodes Bay
Bulgarien: Aqua Paradise, Wave Resort 
og Melia Sunny Beach

Tilbuddet gælder hvis du besti ller din rejse senest 
31. januar 2020, og der er begrænset antal pladser
på udvalgte afgange. 

ørn rejser alti d billigt hos Nazar, men hvis du er 
hurti g og besti ller din rejse allerede i januar har du 
mulighed for at tage børn med for  kroner.

Store børnerabatter 
hvis du bestiller i januar

ørnepriser fra ,  hvis du besti ller ti dligt

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

Sådan fungerer ti lbuddet: Når du besti ller 
en rejse ti l et af de nedenstående hoteller, 
og når mindst to personer i værelset betaler 
fuld pris, så koster det første barn blot 
999 kroner. Nogle værelsestyper kan have 
højere krav ti l antallet af fuldbetalende, 
hvilket tydeligt fremgår på vores hjemme-
side under de respekti ve hoteller. 

På disse hoteller betaler dit barn 
t.o.m. 17 år kun 999 kroner:

ørn rejser alti d billigt hos Nazar, men hvis du er 
hurti g og besti ller din rejse allerede i januar har du 
mulighed for at tage børn med for  kroner.

Store børnerabatter 
hvis du bestiller i januar

ørnepriser fra ,  hvis du besti ller ti dligt

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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Vi er fl ytt et og vores nye kontor er udelukkende 
indrett et med genbrugsmøbler!

På denne måde holder vi både vores omkostninger 
nede (dett e kommer også vores gæster ti l gode) 

og bidrager ti l et bæredygti gt samfund, hvor alt 
gammelt ikke bare smides ud og bliver erstatt et 
med nyt.

Nazar har kun ét kontor i Norden, som ligger 
i Malmø. Her er medarbejderne fra Danmark, 
Sverige, Norge, Finland og Island.

Nu kan du få et indblik i hvordan vores hoteller bidrager 
ti l en mere bæredygti g turisme. I det forgangne år har 
vi bedt alle vores hoteller fortælle os lidt om hvad de 
gør for miljøet, klimaet og lokalsamfundet. Dett e har 
vi sammenfatt et under de respekti ve hoteller på vores 
hjemmeside. 

Det kom lidt bag på os, hvor mange af vores hoteller der 
fakti sk har fantasti ske ti ltag – uden at de egentlig tænker 
så meget over hvor gode og store bæredygti ge og sociale 
bidrag de fakti sk yder. Et par eksempler på dett e er vores 
Pegasos-hoteller, som planter skov og Sealine Hotel 
som sender deres overskydende All Inclusive-mad ti l et 
hundeherberg – alle hoteller bidrager med stort som småt! 

De kommende år vil vi have mere fokus på dett e, og vi vil 
løbende opdatere vores hjemmeside med de mange gode 
miljø-ti ltag som vores hoteller laver. Vi synes, at det er 
et rigti g spændende projekt, og vi tror, at vi er de første i 
Norden, som laver en sådan oversigt over sine hoteller. 

Vi er fl yttet
Vores nye bæredygtige kontor

Er du i gang med at arrangere en rejse for 
hele familien? For hver ti ende person får 
I én rejsende med helt grati s. 

Læs mere under nazar.dk/rejssammen 
eller kontakt os på info@nazar.dk
eller ring ti l os på 70 80 80 60

BETAL FOR 9
REJS 10, 

Mere bæredygtighed

Vores hoteller gør rigtig 
meget for miljøet

Vi er 25 personer på kontoret, 
og her er en del af Marketing-teamet!
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All Inclusive nyheder hos: 

Danmarks All Inclusive-specialist

Vidste du at…
  af Nazars gæster vælger 

et ll nclusive hotel

 hver tredje Nazar gæst til Tyrkiet 
vælger Pegasos World

 hver tredje Nazar gæst er et barn, 
der rejser til børnepris

 Nazar er en del af verdens  
største rejsefirma T

 Nazar har sit eneste kontor  
i Malmø 

37 hoteller

f disse er

37 med ll nclusive

37 med familieværelser med plads  
til mindst fire personer 

34 med fire eller fem stjerner

31 med skandinaviske eller internationale 
børneklubber

28 med beliggenhed lige ved stranden

29 som Nazar har nordisk eksklusivitet på!

DETTE REJSEMAGASIN
INDEHOLDER

gså i år har vi været ude og se en masse fine ll nclusive hoteller. i har håndplukket hele ni nye skønne hoteller til jer!  
lle de nye hoteller har naturligvis ll nclusive. Tre af de nye hoteller er

Aqua Fun City 
Prisvenligt hotel med masser af 
vandpjask i nærheden af Alanya

Wave Resort 
Helt nyt femstjernet hotel for de 

kræsne, tæt på Sunny Beach

Rhodes Bay 
Pragtfuldt femstjernet hotel lige ved 

stranden, tæt på Rhodos by

All Inclusive fra 

4.550,- 
Børn t.o.m. 12 år  

fra 2.950,-

All Inclusive fra 

5.550,- 
Børn t.o.m. 12 år  

fra 3.250,-

All Inclusive fra 

6.350,- 
Børn t.o.m. 11 år  

fra 3.150,-
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Hvis I overvejer at tage på træningsrejse, så kontakt os! 
Vi har håndplukkede hoteller, som er perfekte ti l formålet og 

vi kan let gøre din træningsdrømmerejse ti l virkelighed.

Vi har stor erfaring med at planlægge træningsrejser, 
og i samarbejde med dig kan vi sammensætt e og skræddersy 

din rejse præcis, som du gerne vil have den. 

Skriv eller ring ti l vores specialister 
i træningsrejser for en snak om jeres ønsker. 

Kontakt os på 70 80 80 60 eller på training.groups@nazar.dk

Skræddersyede træningsrejser
Gruppetræning, 

løb og yoga!

Alle de Captain Nemo sange, som du dansede ti l i sommers 
på minidisco´et på vores Pegasos-hoteller kan du nu lytt e ti l 
på Spoti fy – nu også årets hit ”Shake da Boom”. 

Du kan fi nde Captain Nemo Minidisco og vores andre 
spillelister ved at søge på Nazar Nordic.

Mere fra Captain 
Nemo på Spotify

Top 10 hoteller
Disse hoteller er indti l nu de mest populære 

ti l sommeren 2020:

1  Pegasos orld, Side Se side 22

2  indos mperial, Kiotari/Lindos Se side 54

3  Pegasos oyal, ncekum Se side 26

4  Pegasos esort, ncekum Se side 26

5  ilerimos illage, alyssos Se side 56

6  ua Paradise, Nessebar Se side 30

7  Sun Palace, Faliraki Se side 58

8  E  alia cean, T rkler lanya Se side 82

9  Susesi u ury esort, elek Se side 40

10 ubi Plati num, vsallar Se side 38

Yoga i solnedgangen 
på Rhodos

Mere fra Captain 
Nemo på Spotify
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5 dage, 10 dage  
eller 21 dage!

Hos Nazar har vi få, håndplukkede hoteller, som vi har en  
god og tæt relation med - dette er med til at sikre at vores gæster  

får den bedst tænkelige service. 

En gang om året belønner vi de hoteller som udemærker sig.  
På baggrund af vores gæsters bedømmelser samt på vores destinations-

personales vurderinger afgøres det hvilke hoteller, der skal have  
den flotte anerkendelse og diplomet med ”Nazar Quality Award”.

Læs mere på nazar.dk/awards

Nu kan du rejse med rute y til ntalyakysten, hodos eller 
til vores nyhed Mallorca og selv bestemme hvilken ugedag 
du vil rejse og hvor længe du vil være væk! 

u rejser på egen hånd, men du kan kontakte vores guider 
når som helst, hvis du har brug for det og du får stort set 
samme service, som når du rejser på charterferie med Nazar.

Vinderne i 2019 
Mest anbefalede hotel

E PH N  – se nazar.dk/delphindiva

Bedste All Inclusive-hotel
S SES   ES T – se side 40

Bedste Premium Collection-hotel
SE E T M  ES T – se side 44

Bedste Nazar Collection-hotel
PE S S  – se side 26

Bedste -hotel
S E ST  E E N E – se side 92

Bedste -hotel
 P SE – se side 30

Bedste -hotel
S N P E – se side 58

2019

Din stemme er  
med til at afgøre

Fleksibelt flyprogram  
til Antalya, Rhodos og Mallorca

NYHED!
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Når vi siger at vi har familieværelser ti l store familier, så mener vi det virkelig! 
Hos Nazar kan I bo helt op ti l ni personer i samme bolig. 

Vi anbefaler: Hvis I er en stor familie, så besti l ferien i god ti d, da de største 
familieværelser ryger først. Vi har familieværelser med plads ti l 4-9 personer.

Læs mere på nazar.dk/familieværelser

Rejsemagasin
Sommer 2020
”Dream Team”

Nazar Nordic AB
Malmø, Sverige

Projektledere
Tina Toft 

Kemal Yamanlar

Forfatt ere
Tina Toft 

Kemal Yamanlar

Redakti on
Rebecca Saks

Tina Bengtsson Pyk
Vigdis Engenes

Jenna Niemi

Research
Tina Toft 

Kemal Yamanlar
Nazars desti nati onsteam

Originalt forside-foto
Mia Macom

miamacomphotography.com

Fotografer
Mia Macom

Stefan Modigh
Kemal Yamanlar
Erman Duymaz
Dimitry Evti mov

Arkiv

Design og tryk
Graphica Printmedia
Düsseldorf, Tyskland

Ansvarlig udgiver
Kemal Yamanlar

Rejsemagasinet er produceret  
i november 2019

Kontakti nformati on
Nazar Nordic AB
Öresundshuset

Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmø, Sverige

Contact Center: 70 80 80 60 
Administrati on: +46 40 699 88 30

E-mail: info@nazar.dk
Hjemmeside: nazar.dk

Instagram: NazarNordic
Facebook: NazarDanmark

YouTube: NazarNordic
Spoti fy: Nazar Nordic

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl
samt ændringer, som er kommet ti l eft er

kataloget er blevet produceret. 

MEDVIRKENDE

Store familieværelser 
til de stoooore familier

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

DANMARKS ALL INCLUSIVE-SPECIALIST

nazar.dk ✆ 70 80 80 60
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100 % ALL INCLUSIVE

TYRKIET 
RHODOS
BULGARIEN 
NYHED!
MALLORCA

Fleksibel rejselængde

Børneklubber indgår i prisen

Captain Nemo nu også på Rhodos

Her er vores største familieværelser:

IC Residence  Lara

Med terrasse eller balkon lige ud ti l den store pool 
– med All Inclusive

+ Eftalia Ocean  Türkler

Store værelser fordelt på to etager, med pool 
adgang och med All Inclusive

+ Aqua Fun City Okurcalar

Nyhed hos Nazar. All Inclusive-hotel 
med masser af vandpjask

Op til 9 
personer

Op til 8 
personer

Op til 8 
personer

All Inclusive fra

6.150,-
Børn t.o.m. 11 år fra 3.150,-

All Inclusive fra

4.950,-
Børn t.o.m. 17 år fra 2.950,-

All Inclusive fra

4.550,-
Børn t.o.m. 12 år fra 2.950,-
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Vi har  
endnu flere  
All Inclusive
 -hoteller!

i har ere hoteller end dem vi kunne  
få plads til her i rejsemagasinet.  

æs mere om disse skønne hoteller  
på vores hjemmeside.

   Lara

Delphin Diva
En sand familiefavorit med tilbagelænet 

elegance og afslappet feriestemning. 
nazar.dk/delphindiva

    Side

Dosi Hotel
Hyggeligt familieejet hotel, hvor personalet 

gør alt for at sikre en god ferieoplevelse. 
nazar.dk/dosi

   Lara

Delphin Imperial
Pragtfuldt familiehotel med et  
overdådigt All Inclusive-udbud. 

nazar.dk/delphinimperial 

    Faliraki

Stamos Plus
Nyhed: Poolområdet ligger i fine grønne 
omgivelser og her er ægte græsk charme. 

nazar.dk/stamos

   Sunny Beach

Das Club
Nyhed: Familiehotel centralt i Sunny Beach 

med gode pool-områder. 
nazar.dk/dasclub

    Alanya

Melissa Hotel
Prisvenligt hotel med fantastisk beliggenhed 

ved den kendte Kleopatrastrand i Alanya.  
nazar.dk/melissa

  +  Sunny Beach

Wela Hotel
Prisvenligt familiehotel med mange stam-
gæster, tæt på både strand og centrum.  

nazar.dk/wela 

 +  Sunny Beach

Melia (Iberostar)
Familiehotel med livlig stemning midt i Sunny 

Beach, blot et par minutter fra stranden.  
nazar.dk/melia

All Inclusive fra 

5.950,- 
Børn t.o.m. 11 år  

fra 3.150,-

All Inclusive fra 

4.250,- 
Børn t.o.m. 12 år  

fra 2.950,-

All Inclusive fra 

6.450,- 
Børn t.o.m. 11 år  

fra 3.150,-

All Inclusive fra 

3.950,- 
Børn t.o.m. 11 år  

fra 2.950,-

All Inclusive fra 

4.950,- 
Børn t.o.m. 11 år  

fra 2.950,-

All Inclusive fra 

3.950,- 

All Inclusive fra 

4.950,- 
Børn t.o.m. 11 år  

fra 2.950,-

All Inclusive fra 

3.950,- 
Børn t.o.m. 12 år  

fra 2.950,-
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100% All Inclusive! 

Mallorca
NYHED!
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Du bestemmer selv 
rejselængden

Fra sommeren 2020 kan du rejse 
ti l Mallorca med Nazar. Alle vores 
rejser ti l den skønne ø er med 
rutefl y, som betyder at du fuld-
stændig selv kan vælge, bestemme 
og sammensætt e din ferie. Om du 
vil rejse 3, 6, 10 eller 21 dage er 
helt op ti l dig! Og du kan naturligvis 
også rejse de typiske 7 eller 14 
dage, hvis det er det du ønsker!

i har nøje udvalgt hotellerne, 
som alle er fi re og fem stjernede 
og naturligvis med ll nclusive!

Mallorca er et tag-selv-bord 
af oplevelser.

En ferie på Mallorca kan opfylde 
selv den mest kræsne rejsendes 
behov. Skønne strande, smuk natur, 
kultur og historie, lækker mad og 
god shopping.

Her kan du nyde solen og 
varmen på de berømte Mallorca 
strande – både de populære 
og berømte strande, men 
også mindre kendte, nærmest 
uberørte små strande i øens små 
bugter og vige. 

Mallorca er også rig på kultur 
og historie; en imponerende 
katedral, fi ne klostre og kirker, 
fascinerende arkitektur og 
 spændende museer. 

Den smukke natur indbyder ti l en 
akti v ferie, ligesom der er mange 
populære vandreture, cykelruter 
og kajakture. Flere steder på 
øen er der også imponerende og 
betagende drypstensgrott er, som 
virkelig er et besøg værd.

Det skønne 4-stjernede familie  
venlige All Inclusive-hotel 

Alcudia Pins i Playa de Muro

Læs mere på nazar.dk/alcudiapins
Det pragtfulde og populære 
All Inclusive-hotel Viva Blue

i Alcudia har 4 stjerner

Læs mere på nazar.dk/vivablue

Den charmerende landsby Valldemosa

Paella er også populært 
på Mallorca

Oplev Mallorcas mest 
berømte vartegn
Et besøg på Mallorca er ikke 
fuldendt uden at lægge vejen forbi 
den imponerende katedral La Seu i 
hovedstaden Palma de Mallorca.

Kunstnerbyen Deia
Deia er ikke kun kendt for sin kunst 
og smukke omgivelser, men også på 
grund af de mange rige og berømte 
som holder ferie eller har hus her.

Det er ikke alle strande der er lige 
kendte og lige let ti lgængelige, men 
strande er der masser af, så udforsk 
dem og fi nd din favorit! 

Inspiration til oplevelser på Mallorca 

En tur i den imponerende dryp-
stensgrott e med de mange 
stalagmitt er og stalakti tt er, oplyst 
i smukke farver, er en helt unik 
oplevelse.

Tag på en smuk togtur
Det anti kke tog kører mellem Palma 
og Sóller, og den smukke tur er med 
rett e blevet populær blandt øens 
besøgende. 

Læs mere på nazar.dk/mallorca

Udforsk den smukke 
”Drage-grotte”

Find din egen strand

Et par af vores dejlige hoteller på Mallorca
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Hej! Jeg hedder Captain Nemo og her bor jeg!
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De små 
piraters land

Når du holder ferie på vores skønne Nazar 
Collection-hoteller får du fantastiske strande 

– og ikke mindst imponerende pools!
I børneklubberne sørger vores dygtige, 

passionerede aktivitetsguider for at underholde 
og aktivere de yngste gæster fra morgen til aften. 

På Nazar Collection kan du holde 
en perfekt ferie med dem du holder af.

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

Nu kan I også møde 
Captain Nemo og hans 
pirater på Filerimos 
Village på Rhodos!

NYHED!
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Temarestauranter
Gå ”ud at spis” på hotellets 

hyg¨gelige temarestauranter. 
Vælg mellem italiensk, 
asiati sk eller tyrkisk. 

Husk at besti lle bord!

Buffet
De indbydende, farve-
strålende buff eter ti l 

hovedmålti derne lokker med 
alt mellem himmel og jord.

Masser af Is
Hvad er ferien uden is? 
Det hører altså ligesom 

bare sammen. Nyd herlige 
soft ice – og se hvor mange 
du kan spise. Der er fl ere 
smagsvarianter og også 

laktosefri is.

Snacks
Hamburgere, kebab, 

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

All Inclusive
– en skøn ferie for 

enhver pengepung!
Buffeterne bugner både morgen, middag og 

aften af lækkerier, og udvalget er enormt. 
I løbet af dagen serveres der snacks og 

lettere måltider, så du når ikke at blive sulten 
– snarere lækkersulten!
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Drikkevarer
Juice ti l morgenmaden, 

en kold øl ti l frokosten, et 
glas rødvin ti l middagen, 
eller en fancy cocktail ti l 
aft enunderholdningen?

VEGANSK, VEGETARISK, 
LAKTOSEFRI OG 
GLUTENFRI KOST

Specialkost
Buff eterne har et bredt udvalg af special-
kost for dig som har særlige krav, behov 
eller ønsker. Her er velsmagende gryde-
rett er, appeti tlige grøntsagsrett er og en 

stor, velassorteret salatbuff et som bugner 
med friske, gode grøntsager.

Børnebuffet
Børnene har deres helt 
egen børnebuff et, hvor 

de kan vælge imellem en 
masse af deres livrett er!
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Mini Chefs 
– bag med Captain Nemo

Som et nyt herligt ti ltag 
i vores børneklub, kan 
børnene nu bage kager 
og søde sager med 
Captain Nemo og hans 

seje pirater. Det vil med 
garanti  være en oplevelse 
børnene husker! Og pssst! 
...kagerne smager godt, vi har 
nemlig fået lov ti l at smage!

Skab minder og få nye venner 
i børneklubben!

Captain Nemo’s populære børneklub 
med vores dygti ge akti vitetsguider er et 
sikkert hit, men Nazar arrangerer også et 
væld af andre festlige akti viteter, f.eks. 
et herligt mini-disco med piratt ema. 
Gennem alle de sjove akti viteter, og 
særligt i vores skandinaviske børneklub, 
knytt es der let venskaber på tværs af de 
nordiske grænser –venskaber, som kan 
vare længere end blot ferien.

Tyrkiets 
bedste 
familieresorts 
– kun med 
Nazar

Fantastisk børneklub – 
indgår i prisen!

Mini Chefs 
– bag med Captain Nemo

Som et nyt herligt ti ltag 
i vores børneklub, kan 

og søde sager med 
Captain Nemo og hans 

seje pirater. Det vil med 
garanti  være en oplevelse 
børnene husker! Og pssst! 
...kagerne smager godt, vi har 
nemlig fået lov ti l at smage!

NYHED!

  

1 Captain Nemo og hans pirater 
sørger for sjove aktiviteter for 
og med vores allervigtigste 
gæster - som her hvor de har 
bagt kager sammen!

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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Børneklub  
– de bedste ferieminder

I vores børneklubber laver 
børnene sjov og ballade dagen 
lang. En dag med vores skandi-
naviske aktivitetsguider kan byde 
på alt fra skattejagt til sjove lege 
og vandpjask.

Børneklubberne er åbne  
maj-oktober og er opdelt i to 
grupper; en for børn mellem 4-6 
år og en for børn mellem 7-11 år.

Captain Nemo’s  
overraskelsespakke

Få besøg af Captain Nemo 
på værelset, hvor han 
danser og har en lille kage 
med. Et herligt minde og 
en god fotomulighed med 
den  populære pirat!

Læs mere på  
nazar.dk/captainnemo

Chill Out Club  
– et hit blandt de unge

Vi har vores egen hyggelige 
ungdomsklub, hvor vi arran-
gerer sjove aktiviteter, sport 
og quizzer, ligesom det også 
er muligt bare at hænge ud 
med jævnaldrende. 

Chill Out Club er åben 
juni-oktober og er for unge 
mellem 12-16 år. 

Dance Stars  
– for danseglade børn

På Pegasos World lærer 
børnene seje dansetrin til de 
bedste og mest populære 
feriehits,  og en aften om 
ugen er de selv stjernerne i 
showet på den store scene. 

Dance Stars er åben  
juni- oktober og er for børn 
mellem 7-14 år.

Swim a’hoy svømmeskole 
– vandhundenes favorit

Her lærer børnene at 
blive trygge i vandet eller 
måske endda at svømme. 
Børnene er i trygge hænder 
hos de dygtige instruk-
tører, som alle har officiel 
svømmeinstruktøruddannelse. 

Swim a’hoy er åben  
juni- oktober og er for børn 
mellem 4-12 år.

Læs mere om vores børneaktiviteter på nazar.dk/børn
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Tempofyldt vandland 
eller udfordrende wipeout-bane?

Ønsker du sjov og spænding er der masser af 
fartfyldte vandaktiviteter at vælge mellem på 
vores Nazar Collection-hoteller. Lokker den vilde 
wipeout-bane ved stranden på Pegasos Resort og 
Royal? Eller foretrækker du Pegasos World med 
sin 10.000 m² pool og et topmoderne vandland 
med 13 skægge vandrutsjebaner? 

På alle vores herlige Nazar Collection-hoteller er 
der også pools og små vandrutsjebaner til vores 
mindste gæster!

Et hav  
af bade - 
muligheder!

1
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1. Hvem vil ikke gerne ligge 
her i poolen på Pegasos World?
2. Der arrangeres masser 
af sjove aktiviteter i den 
enorme pool
3. Hop, spring, sving og 
pjask jer igennem wipeout-
banen på Pegasos Resort 
og Pegasos Royal! 
4. Også de mindre børn 
vil elske det her 
på Pegasos World!

3

4

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

2
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Middelhavets største pool  
og stort vandland

1 Den store, indbydende pool 
er ganske enkelt enorm. Her 
er områder for både store og 
små. Udover at slappe af ved 
poolkanten og bade, kan du 
også deltage i de mange sjove 
aktiviteter, som for eksempel 
den festlige skumfest!

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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Pegasos World
10.000 m² vandparadis

Pegasos World er vitt erligt et helt unikt og aldeles fabelagti gt 
sted! Det er vores absolutt e topsællert med mange glade og 
loyale stamgæster. Her får du ikke alene Middelhavets største 
pool på hele 10.000 m², men også et herligt vandland, en perfekt 
 beliggenhed lige ved stranden, store familiesuiter og et bredt 
All Inclusive-udbud. 

Det er bare at læne dig ti lbage og nyde det!

Læs mere på nazar.dk/pegasosworld

All Inclusive fra

5.250,-
Børn t.o.m. 15 år fra 3.250,-

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 5,0
Værelser 4,0  kti viteter 4,5 · Strand 4,5

2012 · 2017

max 5
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Wow - altså bare wow!

Pegasos Worlds vartegn er den giganti ske pool 
på hele 10.000 m²! Her er der både dybe og 
lav   vandede områder, så også de mindre børn kan 
soppe, bade og lege. Her er også et populært 
piratskib med vandrutsjebaner for de mindste. 
Midt i den store pool ligger en ø med bl.a. en 
poolbar, hvor du kan hente kolde forfriskninger.

10.000 m² pool – kun med Nazar

World of Waters

Hotellets tempofyldte vandland lokker vandhunde 
og vovehalse ti l med sine 13 store, seje vandrut-
sjebaner. Legesyge voksne og store børn vil elske 
de adrenalin-fremkaldende våde forlystelser. 
Her er snoede, snirklede baner med uventede 
sving, svimlende højder, overraskende afslut-
ninger og der er garanti  for grin og høje hvin.

Ved siden af poolområdet ligger den dejlige 600 
meter lange, private sandstrand med solsenge, 
parasoller og strandbar. Sti en ned ti l stranden er 
en skøn lille palmeallé med høje, vajende palmer.

POOL OG STRAND

1

1. Den gigantiske pool 
er et imponerende syn 
på alle tider af døgnet

2. Da hotellet ligger lige ved 
stranden kan du naturligvis 

også nyde denne

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

2
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 Pegasos World

Suiter for op til fem personer

På Pegasos World handler alt om familien,  
og derfor er mange af værelserne familiesuiter. 
Værelserne er rummelige og funktionelle,  
og har en lys, frisk og moderne indretning,  
som appellerer til den skandinaviske stil.

Aktiv eller afslappet

Udover de forskellige børneklubber, som Nazar 
har på hotellet er der et stort udbud af aktiviteter 
at vælge mellem. Her er blandt andet tennisbaner, 
basketball, billard, bordtennis, beachvolley og et 
fitnesscenter. Hvis der skal kobles af, kan I besøge 
den store spa-afdeling, hvor der er en lækker 
indendørs pool, jacuzzi, dampbad, sauna og ikke 
mindst et traditionelt tyrkisk bad, hamam.

I løbet af dagen arrangeres forskellige aktiviteter 
omkring poolen, og om aftenen er der underhold-
ning i det udendørs amfiteater, og I kan fortsætte 
aftenen med drinks, kortspil og kvalitetstid ved 
poolbaren.

Der er også en mindre bazar med forskellige 
butikker og lidt spillemaskiner. 

AKTIVITETER

VÆRELSER

Side - Tyrkiet 

3. Måske du har lyst til at starte 
dagen med en gang yoga?  
4. Huden er babyblød og du er 
fuldstædig afslappet efter en tur i 
det traditionelle tyrkiske bad  

Her kan  
hele familien  
bo sammen

3

max 5

Den enorme 
pool bliver 
også brugt til 
shows og fest-
lige aktiviteter!

GÅ IKKE GLIP AF!

4

bit.ly/
pegasos-world-nazar

S E  F I L M E N
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1

2Pools, vandland og  
en vild wipeout-bane

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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1

2

Pegasos Royal

Pegasos Resort

To fantastiske hoteller for ét hotels pris!

Pegasos Resort og Pegasos Royal deler hotelområde og du 
har derfor adgang ti l et utrolig stort og lækkert område. 
Her får du en gylden, børnevenlig og lavvandet sandstrand, 
fl ere forskellige pools, wipeout-bane, vandrutsjebaner, et stort 
og bredt All Inclu sive-program, sportsfaciliteter og meget mere! 

Læs mere på nazar.dk/pegasosplanet

Pegasos Planet:
Resort & Royal

All Inclusive fra

4.950,-
Børn t.o.m. 15 år fra 3.250,-

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,5
Værelser 4,5  kti viteter 4,5 · Strand 5,0

2010 · 2016
Resort2010 · 2016 · 20

18Resort
2011 · 2015

Royal
2011 · 2015

Royal

2018

Resort

2019

Royal

max 8
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Captain Nemo’s Castle

Vandlandet er virkelig fl ot udformet som et 
piratslot, hvorfra den ene herlige vandrutsjebane 
eft er den anden snor sig ned mod poolen. Her 
er høje, snirklede og vovede vandrutsjebaner 
for de modige, men også et antal mindre vilde 
vandrutsjebaner. Der er ligeledes et område ti l de 
mindste, hvor vandrutsjebanerne er ti lpasset dem. 

Udfordrende wipeout-bane!

Finkornet sandstrand

Hos Nazar har vi kåret stranden ved Pegasos 
Resort og Pegasos Royal ti l vores absolutt e 
yndlingsstrand. Den er over en kilometer lang og 
med sit smukke, fi nkornede og gyldne sand er den 
noget ganske særligt. 

Det er en utrolig børnevenlig strand, hvor 
børnene trygt kan lege i strandkanten da her er 
meget lavvandet. Stranden indbyder også ti l leg, 
boldspil og mange gode ti mer i vandkanten og 
bølgerne blå. 

POOL OG STRAND

1. Captain Nemo´s 
seje borg med herlige 

vandrutsjebaner  
2. Den lækre strand 

indbyder til forfriskende 
svømmeture

1

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

2



29nazar.dk

Moderne værelser

Værelserne på de to hoteller er moderne og 
frisk indrettet i lyse nuancer, og her er en god 
atmosfære. Alle værelserne har balkon, og det er 
muligt at bestille værelse med skøn havudsigt. 
På Pegasos Royal er det muligt at bo op til otte 
personer i samme værelse.

Vild wipeout-bane

Ved stranden er der noget så usædvanligt som 
en actionpræget, vaskeægte wipeout-bane – en 
forhindringsbane bestående af store oppustelige 
puder, bjerge og glatte forhindringer som flyder 
på vandet. Udfordr dine rejsefæller og hop, 
klatre, pjask, plask, leg og grin jer igennem denne 
supersjove aktivitet, som sagtens kan opleves 
flere gange i løbet af ferien!

Der er masser af aktiviteter, som kan vække dit 
konkurrenceinstinkt; alt fra beachvolley til sjove 
aktiviteter ved poolen. Vælg favoritdisciplinen 
blandt tennis, bordtennis og bordfodbold, test din 
præcision i dart eller vær med til en gang tempo-
fyldt vandaerobic.

Der er flere dejlige poolområder på hotellerne, 
så det er muligt at finde en pool, der passer til dit 
humør og temperament - alt afhængig af om du 
vil have liv og glade dage eller slappe af i ro og 
mag ved stillepoolen. 

AKTIVITETER

VÆRELSER

Incekum/Alanya - Tyrkiet  Pegasos Resort+Royal

3. Deltag i de mange  
sjove aktiviteter i poolen

Pegasos Royal 
familieværelser  

Her er plads til op  
til otte personer

3

max 8

I kan få mange sjove  
timer til at gå på den 
fantastiske og udfordrende 
wipeout-bane!

GÅ IKKE GLIP AF!

bit.ly/pegasos-planet

S E  F I L M E N
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Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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Kæmpe  
vandland  

med hotel!
I Aqua Paradises helt fantastiske vandland kan 
hele familien få timer til at gå med at suse ned 
at de vandsprøjtende, herlige og tempofyldte 

vandrutsjebaner. Bo i moderne omgivelser  
på det nybyggede hotel, som ligger  

i forlængelse af vandlandet.

Det imponerende vandland er  
et af de bedste vi har prøvet –  
og vi har prøvet mange!

2019
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Slaraffenland for vand-
hunde og vovehalse!

All Inclusive fra

5.950,-
Børn t.o.m. 12 år 
fra 2.950,-

Hvem skal du tage denne 
tur – eller en af de mange, 
mange andre mavekildende 
ture – med?

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

GÅ IKKE GLIP AF!
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40 vandrutsjebaner og  
vandsprøjtende forlystelser 

Aqua Paradise er et nyt All Inclusive-hotel, som er 
bygget i tilslutning til et kæmpe og spekta kulært 
vandland. Som gæst på hotellet har du fri og 
ubegrænset adgang til de mange vand rutsjebaner 
og vandsprøjtende forlystelser som hele familien 
vil elske!

Hos Nazar er vi vandlandsspecialister, og Aqua 
Paradise er helt klart et af de største og bedste 
vandland vi har set! Her er intet mindre end  
40 herlige og sjove aktiviteter. Med navne som 
Kamikaze, Tornado, Vulcano, Anaconda og Wild 
Cobra antydes det, at netop disse vandrutsje-
baner mest er for vovehalsene, men der er også 
Lazy River, Wave Pool samt flere vandrutsjebaner 
til de mindre vovelystne og til de mindre børn.

Buffet, snackbar, fri bar og is hele dagen

Når du er på ferie med All Inclusive er det hele 
betalt hjemmefra! Hovedmåltiderne serveres som 
buffet, og der er et stort udbud at vælge imellem. 
I løbet af dagen serveres der snacks, du kan spise 
al den is du orker - og du kan også benytte dig af 
All Inclusive i vandlandet! 
 
Læs mere på nazar.dk/aquaparadise

Nessebar - Bulgarien

Aqua Paradise

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,0 · Pool 5,0 
Værelser 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

1. Nazars guider står 
på spring for dig!  
2. Dobbeltværelse  
3. Benyt dig af 
den ubegrænsede 
adgang til vand-
landet, og udnyt at 
du både kan komme 
først ind og gå sidst. 
Her er en mere 
rolig og afslappet 
stemning end midt 
på dagen. 

3

2

1

max 6
bit.ly/aqua-paradise

S E  F I L M E N
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Land of Legends
Land of Legends er en enorm og fuldstændig 

fantastisk forlystelsespark komplet med 
et kæmpe vandland, vilde rutsjebaner og 
sjove forlystelser, ekstravagante shows i 

verdensklasse, super shopping-muligheder 
og udsøgte restauranter. 

Klar,  
parat, start!

Du kommer måske ikke helt op i 
skyerne, men det er tæt på! Den vilde 
rutsjebane når svimlende højder, har 
kæmpe loops og høj fart!
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Mere end blot et luksushotel!

Det er vitterligt en oplevelse at gå rundt på 
hotellet, som er gennemsyret af legefuldhed og 
tanken om at bringe familierne sammen - det 
skal være sjovt at bo her og man skal udforske, 

Land of Legends 
Kingdom

Land of Legends
Vildt og sjovt vandland

I vandlandet er der virkelig mange mavekildende 
vandrutsjebaner, en skøn Lazy River, Wave pool, 
flere fede pools, sandstrand og akvarium, hvor du 
kan dykke. Du kan besøge Land of Legends enten 
på en dagsbillet eller holde ferie her og bo på det 
eventyrlige Land of Legends Kingdom.

Ikke for bangebukse

Der er et hav af herlige og vilde forlystelser – 
stejle, snoede rutsjebaner, som med garanti vil 
få det til at kilde i maven på vovehalsene, her er 
også karruseller, flyvende tæpper og adskillige 
svimlende, roterende forlystelser.

Læs mere på nazar.dk/landoflegends

Vær klar  
til at blive  
underholdt!

1

FORLYSTELSESPARK

HOTEL
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Belek - Tyrkiet 

underholdes, le og lege. Alt er indrettet ud fra børnenes 
vildeste drømme - tænk dig engang, der er simpelthen 
slikbuffet i hotellobbyen! 

Alting er fantasifuldt og kreativt indrettet med en ufat-
telig idérigdom. Her er farverigt, og sjovt med kæmpe 
interaktive skærme, kulørte luftballoner og sjove karak-
terer som underholder børnene. Hele underetagen er 
én stor børneklub med spillehal, PS4-spil, legerum og 
du finder øjeblikkeligt dit indre legebarn frem. 

Læs mere på nazar.dk/kingdom

Kombinationsrejse 
Du kan vælge at bo tre nætter på 
Land of Legends Kingdom med 
fire nætter på enten populære 
Pegasos World eller luksuriøse 
Rixos Premium Belek.

Spektakulært show  
i verdensklasse  
Gå ikke glip af det fuldstændigt 
betagende og imponerende 
show - det vil utvivlsomt være en 
oplevelse du sent glemmer!

All Inclusive fra 

7.350,- 
Børn t.o.m. 11 år fra 3.150,-

1. Tør du tage turen?  
2. Værelserne er en oplevelse  
i sig selv, og man bliver ganske 
enkelt glad over farverne og de 
mange detaljer!  
3. På den eksklusive restaurant 
Nemo spiser du fabelagtig mad 
i eventyrlige omgivelser og er 
omgivet af akvarier

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,0 · Pool 5,0 
Værelser 4,5  ktiviteter 4,5 · Strand 4,0

2 3

Se det hele lidt 
fra oven! Der 
er en fantastisk 
udsigt over hele 
forlystelsesparken 
i luftballonen.

GÅ IKKE GLIP AF!

max 7
bit.ly/land-of- 

legends-kingdom

S E  F I L M E N
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Tilbagelænet luksus i elegante omgivelser! 

Rubi Platinum er et virkelig elegant hotel med 
en behagelig atmosfære og et udsøgt og meget 
lækkert All Inclusive-udvalg. Nyd de smukke 
omgivelser på den store terrasse, hvorfra du kan 

Smukt familiehotel  
tæt på populære Alanya

se det mest af hotellet, den store pool, de grønne 
omgivelser, den charmerende lille, børnevenlige 
strand og det indbydende turkisblå Middelhav. 
Hotellet er vores eneste Premium  Collection-hotel 
i nærheden af Alanya og har desuden en af vores 
skarpeste priser.

Maden er yderst delikat og fornemt præsenteret, 
og restauranten er charmerende indrettet som 
en lille gade med butiksfacader. Dagen lang er 
der masser af lækkerier at vælge imellem og små 
skønne oaser du kan nyde maden i.

Rubi Platinum

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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Fantastisk børneklub i to etager 

Der er fuldstændig fantastisk international børne-
klub i to etager, en herlig udendørs legeplads, 
minitivoli og eget amfiteater, så det kan godt blive 
svært at få overtalt børnene til at tage med hjem, 
når ferien er forbi! 

Læs mere på nazar.dk/rubi

Incekum/Alanya - Tyrkiet 

All Inclusive fra 

5.550,- 
Børn t.o.m. 11 år fra 3.150,-

1. De lækre pools er ganske 
enkelt betagende!  
2. Den børnevenlige strand  
ligger i en charmerende lille bugt  
3. Der er en enestående udsigt 
fra Grand Suiten med havudsigt

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,5 
Værelser 4,5  ktiviteter 4,5 · Strand 4,5

2

3

1

Oplev de imponerende shows, 
som hotellet arrangerer under 
stor festivitas!

GÅ IKKE GLIP AF!

max 6
bit.ly/rubi-nazar

S E  F I L M E N
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Populært luksushotel  
med mange stamgæster

Susesi Luxury Resort er et af vores mest populære 
luksushoteller – og vi forstår virkelig godt hvorfor! 
Der er en vidunderlig stemming, en pragtfuld 

Favorithotel med skønne  
pool områder og dejlig stemning

strand, skønne pools, super underholdning og et 
virkelig delikat og overdådigt All  Inclusive-udbud. 
Du kan bo i værelser, hvor du har direkte adgang 
til den forfriskende pool lige uden for din dør – 
perfekt til en morgendukkert!

Pragtfuld afslappet stemning!

Med en skøn beliggenhed lige ved en lækker 
sandstrand med klart, turkisblåt vand og en herlig 
pier, hvor du kan ligge og slappe af, er der basis 

Susesi Luxury 
Resort

1 Der er en pragtfuld tilbagelænet  
loungestemning ved de smukke  
poolområder

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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for en afslappende ferie. Den store indbydende 
pool, og indretningen med mange loungeom-
råder og skønne oaser rundt om hotellet oser af 
stemning og ti d ti l selvforkælelse. Du kan også 
nyde lækre behandlinger i det skønne spa, og hvis 
vil du være akti v er der også rig mulighed for det. 
Børnene vil elske det herlige område med seks 
herlige vandrutsjebaner.

Læs mere på nazar.dk/susesi

Belek - Tyrkiet 

All Inclusive fra

5.950,-
Børn t.o.m. 12 år fra 3.150,-

2. Den skønne strand indbyder 
til at mærke sandet mellem 
tæerne og til at tage en 
forfriskende dukkert 
3. Du kan svømme mellem 
bygningerne i dette skønne 
område

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 5,0 · Pool 4,5
Værelser 4,5  kti viteter 4,5 · Strand 5,0

2012 · 2014 · 20
15

2

3

2019

Det store lækre lobby  -
område renoveres og står 
klar til sommersæsonen

GÅ IKKE GLIP AF!

max 6
bit.ly/susesi-resort

S E  F I L M E N
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Frodige omgivelser, skønne  
poolområder og bred sandstrand

Concorde de Luxe har et markant udseende, 
og fremstår friskt og stilrent efter en gennem-
gribende opfriskning. Her er en skøn, afslappet 
feriestemning. Hotellets hjerte er den smukke 
frodige have, hvor de pragtfulde poolområder 
ligger – helt unik er den betagende stillepool, 
hvor skyggefulde palmer er smukt placeret i selve 
poolen. 

Pragtfuldt nyrenoveret hotel,  
udformet som et Concorde-fly

Nyd også den brede strand, hvor du kan slikke 
sol og hente forfriskninger i baren på den herlige 
pier, hvorfra du også kan tage en dukkert i det 
behagelige Middelhav.

Nyd det udsøgte og brede  
All Inclusive-udbud!

Midt i hotellets flotte, frodige have ligger den 
imponerende food court, som i løbet af dagen 

Concorde 
de Luxe

De lækre Grandsuiter  
på de øvre etager har en 
fantastisk havudsigt!

GÅ IKKE GLIP AF!
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serverer et sandt overflødighedshorn af lettere 
retter, blandt andet friskbagte stenovnspizzaer, 
kebab, burgere og salater. Besøg også den hygge-
lige gözleme-bar og det fine patisserie, som har et 
stort udvalg af kager og delikat bagværk. Det er 
din egen skyld hvis du går sulten i seng!

Læs mere på nazar.dk/concorde

Lara/Antalya - Tyrkiet

All Inclusive fra 

5.850,- 
Børn t.o.m. 11 år fra 3.150,-

1. Ren zen at slappe af  
på den pragtfulde pier  
2. Hotellet er perfekt til en romantisk 
ferie, men her er også glimrende 
faciliteter for børnefamilierne

Vores vurdering:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,5 
Værelser 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

NYHED!

2020 1

2

max 5
bit.ly/concorde-nazar

S E  F I L M E N
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All Inclusive i fabelagtige omgivelser

Selectum Luxury Resort har sin helt egen stil som 
er både ekstravagant, finurlig og elegant. Der er en 
utrolig lækker pool, en skøn strand, en fænomenal 
børneklub, et sjovt vandland og et overdådigt All 
Inclusive-program. 

Luksuriøst og helt unikt hotel

Overalt er der spøjse detaljer som den iøjefaldende 
røde pool, kunstgræsbeklædte vægge og gynger i 
lobbyen. Stilen er ekstravagant og eksklusiv, men 
der er samtidig en afslappet stemning og alt handler 
om nydelse og forkælelse af sanserne. 

Børnene vil elske dette finurlige hotel  
med alle de sjove detaljer!

Familieområdet er et sandt slaraffenland for børn 
og legesyge sjæle - forestil dig bare at kunne 

Selectum  
Luxury Resort
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rutsje direkte fra værelset ned i haven! Her er 
et herligt vandland med med Lazy River, en 
eventyrlig børneklub med masser af interaktive 
og kreative aktiviteter, et minitivoli, en familie-
restaurant og et skønt poolområde i smukke 
grønne omgivelser. 

Læs mere på nazar.dk/selectum

Belek - Tyrkiet 

All Inclusive fra 

6.750,- 
Børn t.o.m. 12 år fra 3.150,-

1. Hovedrestauranten er flot og 
ligesom resten af hotellet er det 
totalt gennemført indrettet med 
både stil, finesse og et glimt i øjet.   
2. Der vil med garanti blive 
spenderet mange timer i det 
festlige vandland 
3. Rutsj direkte fra dit værelse  
ned i den store grønne have!

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 5,0 · Pool 4,5 
Værelser 5,0  ktiviteter 4,5 · Strand 4,5

1

2

3

Den festlige skumfest i hotellets  
karakteristiske og iøjefaldende røde pool

2019

GÅ IKKE GLIP AF!

max 4
bit.ly/selectum-resort

S E  F I L M E N
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Luksuriøse villaer med egen pool

På IC Residence bor du i lækre villaer i eksklu-
sive og idylliske omgivelser. Alle villaerne har 
enten privat pool eller direkte adgang til et 
dejligt poolområde. Her er en pragtfuld ro 
og en harmonisk, afslappet stemning, og det 
servicemindede personale gør alt for at gøre 
dette til en uforglemmelig ferie. Fra du bliver 
hentet i en privat VIP-transfer i lufthavnen til 
du skal hjem igen, vil du føle dig superforkælet 
og veltilpas! 

Skønne villaer med  
plads til ni personer

Der er et udsøgt All Inclusive-program,  
og udover de skønne pools kan du nyde et  
privat strandområde.

Flot indretning og masser af luft

I de luksuriøse villaer er indretningen utrolig flot 
– dette særligt i Fendi villaerne, som har møbler 
fra det berømte italienske modehus Fendi. Disse 
villaer har en dejlig pool og sågar eget hamam.

IC Residence

1 Det bliver vist ikke meget 
bedre end dette - pool lige 
uden for døren! 
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Nyd alle faciliteterne på søsterhotellet

Når du bor på IC Residence får du fri adgang ti l 
det store udbud af faciliteter, pools og ikke mindst 
All Inclusive-udvalget på søsterhotellet IC Green 
Palace. Se side 88.

Læs mere på nazar.dk/icresidence

Lara/Antalya - Tyrkiet

All Inclusive fra

6.150,-
Børn t.o.m. 11 år fra 3.150,-

2. Læg dig til rette i den 
skyggefulde hængekøje med 
en god bog og nyd at have din 
private pool i Bali Villaen 
3. Hotellet ligger lige ved 
denne pragtfulde strand

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,5
Værelser 4,5  kti viteter 4,5 · Strand 5,0

2011 · 2014

2

Det herlige kulørte vandland på 
søsterhotellet IC Green Palace

GÅ IKKE GLIP AF!

3

max 9
bit.ly/ic-residence

S E  F I L M E N
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Fantastisk og elegant familiehotel

Populær familiefavorit lige ved stranden, to 
herlige vandland, minitivoli, fantastiske sports-
faciliter, flere pools samt et lækkert og overdådigt 
All Inclusive-program. Der er blot 20 minutters 
transfer fra lufthavnen.

Alle hovedmåltider serveres som store, indby-
dende og varierede buffeter med forskellige 
temaer. Imellem måltiderne kan du nyde lækre 

Hele to herlige vandland!

kagebuffeter, dejlig is og frisk frugt, samt kølige 
drikkevarer.

Masser af aktiviteter for både store og små

På Delphin Be Resort er der et utal af muligheder 
for en svalende dukkert - der er flere skønne 
pools, hele to herlige vandland med fartfyldte 
vandrutsjebaner og en populær Lazy River,  
og ikke mindst den dejlige strand med  
finkornet sand.

Delphin Be 
Resort

1 Med hele 16 vandrutsjebaner er der 
masser af underholdning til både store 
og små vandhunde og vovehalse!



49nazar.dk

Det store, lækre og veludstyrede fitnesscenter, 
tilbyder mange forskellige træningsformer og her 
er dygtige trænere, som kan guide og hjælpe dig 
med at få mest muligt ud af træningen. Hvis du 
har brug for ro, harmoni og ny energi, så kan du 
forkæle dig selv i hotellets spacenter.

Læs mere på nazar.dk/delphinbe

Lara/Antalya - Tyrkiet 

All Inclusive fra 

6.250,- 
Børn t.o.m. 11 år fra 3.150,-

2. Det herlige minitivoli er et 
garanteret hit hos børnene! 
3. Store, rummelige og  
lyse værelser

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 5,0 
Værelser 4,5  ktiviteter 4,5 · Strand 5,0

3

Den store pragtfulde børneklub 
hvor børnene kan få mange sjove 
timer til at gå!

GÅ IKKE GLIP AF!

2

max 5
bit.ly/delphin-be

S E  F I L M E N
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Imponerende og elegant hotel  
med fri adgang til Land of Legends

Rixos Premium i Belek er et fashionabelt og  
stilfuldt hotel, som emmer af tilbagelænet 
luksus. All Inclusive-udbuddet er overdådigt og 

Fuldkommen ro og 
luksuriøse omgivelser

yderst delikat, og selv den mest kræsne kan få 
tilfredsstillet sine behov her. Der er store vidder, 
grønne omgivelser, skyggefulde oaser og en herlig 
lounge agtig stemning. Der er en imponerende 
pool og en skøn 700 meter lang, bred sandstrand. 

Det fantastiske fitnesscenter tilbyder, udover de 
traditionelle former for sport, også undervisning 
i bl.a. pole dancing, aerial yoga – og du kan sågar 
lære at twerke!

 

Rixos Premium
Belek

Kombinationsrejse  
Nyd fire nætter i disse luksuriøse, 
stilrene omgivelser og kombiner 
med tre nætter på fuldstændigt 
fantastiske og eventyrlige  
Land of Legends Kingdom.

1 Det føles aldrig fyldt,  
da her er så god plads  
og masser af luft!
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For børnefamilier er den absolut største bonus ved 
at bo på Rixos, at der er fri adgang til den fantastiske 
forlystelsespark og vandland, Land of Legends.

Elegante værelser med direkte pool-adgang

Vælg en Pool Suite, hvor du kan du hoppe 
direkte i den lange, skønne pool lige uden for din 
terrassedør. 

Læs mere på nazar.dk/rixos

Belek - Tyrkiet 

All Inclusive fra 

7.150,- 
Børn t.o.m. 11 år fra 3.150,-

2. Området ved pool suiterne 
er ganske enkelt magisk 
3. Træn udendørs og  
få sved på panden!

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,0 · Pool 4,5 
Værelser 4,0  ktiviteter 3,5 · Strand 5,0

3

2

Børneklubben er totalt nyistandsat  
og er fænomenal for legeglade børn

GÅ IKKE GLIP AF!

max 4
bit.ly/rixos-nazar

S E  F I L M E N
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Luksuriøst All Inclusive-hotel 
i smukke omgivelser

La Marquise er et af Rhodos´ fl ott este og mest 
elegante hoteller – en herlig oase, som ligger 
virkelig smukt omgivet af bølgende bakker og 

Elegant hotel, der emmer af klasse

velplejede græsarealer. Der er et højt service-
niveau, en afslappet atmosfære i luksuriøse 
omgivelser, et velsmagende All Inclusive-udbud, 
fl ere pools, fi ne værelser og der er blot 250 meter 
ti l stranden. 

En græsk perle af absolut højeste kvalitet

De fi ne unikke pool-kanaler, som snor sig mellem 
bygningerne i familieområdet er perfekte ti l en 
svalende dukkert. 

La Marquise 
Luxury Resort

2017

1 Her er aldrig langt til 
en forfriskende svømmetur
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Her er masser af plads og da her er samtidig er  
så dejlig fredfyldt og roligt, mærkes det ikke selv 
når her er mange mennesker.  

På La Marquise kommer All Inclusive-konceptet 
virkelig til sin ret, og du kan forkæle dig selv og 
dine smagsløg med et Middelhavs-inspireret 
køkken, som også serverer spændende inter-
nationale retter og græske specialiteter. 

Læs mere på nazar.dk/lamarquise

Kalithea - Rhodos

All Inclusive fra 

6.750,- 
Børn t.o.m. 11 år fra 3.150,-

2. Nyd den 
smukke udsigt 
ved stranden  
3. Familie suite  
4. Spis frokost  
ved poolkanten

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 5,0 · Pool 4,5 
Værelser 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

2

3

4

Børnene vil elske at bade 
og plaske i den delvist 
overdækkede børnepool

GÅ IKKE GLIP AF!

4

max 5
bit.ly/la-marquise

S E  F I L M E N
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Pragtfuld beliggenhed 
og smukke omgivelser

All Inclusive fra 

5.250,- 
Børn t.o.m. 11 år 
fra 3.150,-

2

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

1 En af de mange  
skønne pools



55nazar.dk

Fantastisk beliggenhed ikke langt  
fra den antikke by Lindos

Lindos Imperial er et elegant og børnevenligt 
familiehotel med et bredt og alsidigt All Inclusive-
udbud. Hotellet ligger lige ved stranden i Kiotari, 
og har en fortryllende udsigt over Middelhavet. 

Det er et stort hotel med intet mindre end fire 
poolområder, flere vandrutsjebaner, børne-
klub, masser af aktiviteter og underholdning, 
træningslokale og sportsfaciliteter samt et dejligt 
spacenter.

Smukke huse i rolige, harmoniske farver

Værelserne er nydelige og rummelige, og ligger 
i charmerende pastelfarvede huse. Du kan også 
vælge en familiesuite med egen pool på terrassen 
– perfekt til morgendukkerten!

Hotellet ligger kun 10 kilometer fra den historiske 
havneby Lindos, som du ikke må gå glip af. Det er 
en charmerende by med små, snørklede stræder, 
hyggelige butikker og fine lokale restauranter.

Læs mere på nazar.dk/lindos

Kiotari/Lindos - Rhodos

Lindos Imperial

2. Herlige 
vandrutsjebaner 
med flot udsigt 
3. Bestil et 
værelse, hvor  
I har jeres egen 
pool

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,5 
Værelser 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

3

Stå tidligt op og nyd at have stranden 
næsten alene – en morgendukkert er en 
perfekt start på dagen!

GÅ IKKE GLIP AF!

max 4
bit.ly/lindos-imperial

S E  F I L M E N
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Ægte græsk feriestemning 
og nyt område 
med vandrutsjebaner

All Inclusive fra

3.950,-
Børn t.o.m. 12 år 
fra 3.150,-

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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Smukke grønne omgivelser og dejlige pools

Der er en skøn feriestemning på Filerimos Village, 
hvor du bor i frodige omgivelser med palmer, 
farverige blomster og grønne græsplæner.  
Der er to dejlige pools på hotellet – den ene 
ligger omgivet af grønne græsplæner og den 
anden ved restauranten, hvor bougainvilleaen 
snor sig opad søjlerne ved siden af poolen.  

Der er også et nyt og herligt område med flere 
vandrutsjebaner, sjov vandpjask og en lille 
Lazy River, som med garanti vil være populært 
hos både store og små vandhunde. Hotellet 
gennemgår en omfattende genopfriskning og 
der er mange nye tiltag på vej til sommeren! Læs 
mere om dette på vores hjemmeside til foråret. 

Oplev den skønne græske ø

Med omkring 700 meter til stranden, to kilometer 
til de hyggelige byer Ialyssos og Kremasti og 
knapt otte km til Rhodos by med sin charmerende 
gamle bydel er der rig mulighed for at opleve den 
herlige græske ø.

Værelserne er lyst indrettet i behagelige nuancer 
og du har enten balkon eller terrasse.

Læs mere på nazar.dk/filerimos

Ialyssos - Rhodos

Filerimos Village

1. Nyd en sjov stund 
i det nye område 
med vandrutsjebaner  
og vandpjask 
2. Bungalow med 
udsigt til det grønne

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 3,5 · Pool 4,0 
Værelser 4,0  ktiviteter 3,5 · Strand 3,0

2

Captain Nemo og hans pirater kommer  
nu også til at være på Filerimos Village!

GLÆD DIG!
NYHED!

1

max 4

bit.ly/filerimos

S E  F I L M E N
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Rhodos´ største  
vandlandshotel

All Inclusive fra 

4.950,- 
Børn t.o.m. 11 år  
fra 2.950,-

1

Først går det nedad og 
så går det op… og så 
ned igen…og op igen…
Er du klar til at tage 
turen?

GÅ IKKE GLIP AF!

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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12 herlige vandrutsjebaner

På det familievenlige Sun Palace har du adgang 
til det fantastiske vandland med intet mindre 
end 12 vandrutsjebaner og masser af sjov for 
hele familien. I vandlandet er der både fartfyldte, 
mavekildende vandrutsjebaner, en sjov Wave 
pool og en afslappende Lazy River samt et vand-
pjaskeområde for familiens mindste. Der er flere 
hyggelige poolområder på hotellet, og her er 
en behagelig, afslappet feriestemning. Hvis du 
vil have en dukkert i Middelhavet ligger Faliraki 
Beach kun en kort gåtur fra hotellet.

 
Nemt og bekvemt med All Inclusive

En ferie med All Inclusive er nemt og bekvemt 
for du behøver ikke tænke over hvor næste 
måltid skal spises eller hvad det koster – det hele 
er betalt hjemmefra, så det er bare at læne sig 
tilbage og nyde det! Måltiderne på Sun Palace 
serveres som buffeter, og All Inclusive gælder 
også i vandlandet, hvor vi kan anbefale de  
gode pizzaer. 

Om aftenen er der ofte underholdning med 
forskellige temaer, som f.eks. de traditionelle  
og populære græske aftener.

Læs mere på nazar.dk/sunpalace

Faliraki - Rhodos

+

Sun Palace

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,0 · Pool 4,5 
Værelser 3,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

1. Ren feriestemning 
ved et af hotellets 
poolområder  
2. Nyd glæderne  
ved All Inclusive  
3. Dobbeltværelse 

3

4

2

2019

max 6
bit.ly/

sun-palace-nazar

S E  F I L M E N
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Godt familiehotel med  
All Inclusive døgnet rundt 

All Inclusive fra 

4.950,- 
Børn t.o.m. 12 år  
fra 3.150,-

Nyd den fantas-
tiske solnedgang 
og en drink fra det 
velassorterede 
drinkskort på den 
store terrasse

GÅ IKKE GLIP AF!
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Herligt poolområde og smuk udsigt

Akti Imperial ligger perfekt i Ixia; lige ved 
stranden, tæt på Rhodos by og med en smuk 
udsigt over havet. Det store poolområde er  
hotellets hjerte og her er en hyggelig feriestem-
ning. Der er to store pools, hvor den ene pool  
er delt i to niveauer.

Der er masser af faciliteter og aktiviteter til både 
par og familier - et stort udvalg af sportsfaciliteter, 
et flot spacenter, træningscenter, samt aften-
shows, lege og aktiviteter, børneklub, minidisco, 
escape room og sågar en 7D-biograf.

All Inclusive døgnet rundt

Du har et bredt All Inclusive-udbud døgnet rundt 
og kan vælge mellem flere forskellige restau-
ranter samt barer, som serverer lokale og flere 
inter nationale drikkevarer, snacks, desserter og 
naturligvis is. Maden i hovedrestauranten med 
både græske spe  cialiteter og inter nationale 
 klassikere serveres som buffet. 

Du bor i lyse, moderne værelser og mange af 
disse har en skøn udsigt over det smukke blå 
Ægæiske Hav. 

Læs mere på nazar.dk/akti

Ixia - Rhodos

Akti Imperial

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,0 
Værelser 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

1. Den ene pool er 
delt i to niveauer 
2. Nyd at du bor så 
tæt på stranden 
3. Store buffetter  
4. Dobbeltværelse 
med havudsigt

4

2

1

3

max 6
bit.ly/akti-imperial

S E  F I L M E N
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Nyrenoveret All Inclusive-hotel  
lige ved stranden 

All Inclusive fra 

6.350,- 
Børn t.o.m. 11 år  
fra 3.150,-

NYHED!

2020

1 Du kan også sidde med 
fødderne i vand i poolbaren

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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Afslappet atmosfære,  
skøn ro og et højt serviceniveau 

Rhodes Bay ligger fuldstændig perfekt lige ved 
stranden, og har en betagende og uovertruffen 
udsigt! Fra hotellets hovedrestaurant på 10. etage 
kan du virkelig nyde udsigten, så hvis du har det 
med at blive hængende over måltiderne, så vil det 
ikke kun være buffetens lækre udvalgs skyld, men 
formentlig også den fantastiske udsigt!

Rooftop-pool og strand lige ved hotellet

Du kan tage dine dukkerter enten i den store 
hovedpool, hvor poolen gradvist bliver dybere, 
i den lækre Rooftop-pool på 11.etage eller på 
stranden lige nedenfor hotellet.  Her kan du også 
iagttage de mange kitesurfere og windsurfere, der 
suser og svæver forbi på behørig afstand.

Vælg et værelse med havudsigt

Du kan enten bo i en af de fine bungalows, som 
ligger grønt og flot på hotellets 11. etage, eller 
måske vælge et værelse, hvor du kan nyde den 
fantastiske havudsigt. 

Læs mere på nazar.dk/rhodesbay

Ixia - Rhodos 

Rhodes Bay

2. Duplex-værelse 
med havudsigt 
3. Der er en 
pragtfuld stemning 
ved rooftop-poolen 
på 11.etage

Vores vurdering:   bedst  Mad 4,0 · Pool 4,5 
Værelser 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

Nyd en stille stund i den fine atriumgård med 
palmer, træer og ikke mindst et vaskeægte vandfald!

GÅ IKKE GLIP AF!

2

3

max 5
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Hyggeligt familiehotel med 
fantastisk beliggenhed

All Inclusive fra

5.650,-
Børn t.o.m. 11 år 
fra 3.850,-

1
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bit.ly/
sun-beach-nazar

S E  F I L M E N

Familievenligt strandhotel  
tæt på Ialyssos

Sun Beach er et fint, klassisk feriehotel med 
en super god beliggenhed. Her bor du lige ved 
stranden og da her også er tre skønne pools 
at vælge imellem er der rig mulighed for for -
friskende dukkerter på ferien. For de mindste 
gæster er der også en separat børnepool med 
mindre  vandrutsjebaner. Der er blot 300 meter 
til Ialyssos, hvor der er liv og herlig stemning og 
masser af hyggelige cafeer og restauranter. 

Hvis I vil være aktive på ferien er der både beach 
volley, bordtennis, minigolf og billard. I kan også 
være med, når aktivitetsguiderne arrangerer 
konkurrencer og aktiviteter i løbet af dagen.

Værelser med smuk havudsigt

Du kan vælge mellem værelser eller lejligheder, 
hvor du virkelig kan nyde den gode beliggenhed 
og den smukke udsigt over det turkisblå hav. 
Vælg imellem ingen måltider, halvpension eller 
måske All Inclusive – så er det jo allerede betalt 
 hjemmefra! Priseksemplet er med All Inclusive.

Læs mere på nazar.dk/sunbeach

Ialyssos - Rhodos

Sun Beach

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,0 
Værelser 4,0  ktiviteter 3,5 · Strand 4,0

1. Du kan vælge 
at bo med denne 
smukke udsigt  
2. Aktivitetsguiderne 
hygger med og om 
børnene 
3. Nyd en 
skyggefuld stund  
i fine omgivelser

2

Stillepoolen blev sidste år udbygget  
og hele området gennemrenoveret  
og her er virkelig hyggeligt!

GÅ IKKE GLIP AF!

3

max 5
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Hold ferie i smukke 
idylliske omgivelser

All Inclusive fra 

5.850,- 
Børn t.o.m. 11 år  
fra 3.150,-

1
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bit.ly/kresten-royal

S E  F I L M E N

Moderne hotel med  
vidunderlig beliggenhed

Kresten Royal er et elegant og stilrent hotel, som 
ligger meget idyllisk og med en fuldstændig fanta-
stisk udsigt. Her får du en ferie med fuldkommen 
fred og ro, og da her er virkelig god plads, masser 
af luft og mulighed for privatliv, mærker du det 
ikke selv når her er mange mennesker. 

Overalt på hotellet er der store terrasser og 
områder, hvor du kan nyde den betagende udsigt.  
Der er to dejlige poolområder, samt en virkelig 
charmerende lille strand. 

Der er et lækkert All Inclusive-program med 
temarestauranter, snackrestaurant og flere 
barer, hvor du kan nyde alle fordelene ved en 
All  Inclusive-ferie. Hotellet tilbyder bl.a. tennis, 
volleyball, basketball, et spacenter, fitness ligesom 
aktivitetsguiderne arrangerer sjove aktiviteter.

Store værelser med egen pool

Du bor i moderne værelser og kan enten bo i 
hovedbygningen med havudsigt eller i værelser, 
som ligger spredt rundt i den store, smukke have. 

Læs mere på nazar.dk/kresten

Kalithea - Rhodos

Kresten Royal

1. Den charmerende 
strand er lidt rustik 
og du bader i 
krystalklart vand 
omgivet af flotte 
klippeformationer 
2. Her er også 
smukt når mørket 
falder på 

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,0 · Pool 4,0 
Værelser 3,5  ktiviteter 3,5 · Strand 3,0

2

Ville det ikke være fantas tisk 
at have din egen pool?

GÅ IKKE GLIP AF!

max 4
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Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

Spritnyt, lækkert og lyst 
All Inclusive-hotel 

All Inclusive fra 

5.550,- 
Børn t.o.m. 12 år  
fra 3.250,-

NYHED!

2020

2

1 Den imponerende pool  
er ikke som pools er flest
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Imponerende stor pool  
med indbygget jacuzzi! 

Wave Resort er et spritnyt hotel med store 
 ambitioner! Det er indrettet med fokus på 
detaljerne, forkælelse, store vidder og godt med 
plads. Den iøjefaldende og lange hovedpool, som 
strækker sig over en betragtelig del af hotellets 
område, har sågar jacuzzi midt i poolen. 

Der er også en aktivitetspool, et område med 
vandrutsjebaner og herlige vandpjaskerier, samt 
et pragtfuldt område med afslappet stemning  
ved stillepoolen. 

24 timers All Inclusive!

På Wave Resort er der intet mindre end 24 timers 
All Inclusive! Tre gange kan du nyde buffeten,  
og derudover er der masser af snacks, når den  
lille sult melder sig. Om aftenen kan du se det 
flotte fontæneshow fra den store terrasse,  
mens du nyder et glas bobler eller en kølig drink  
– naturligvis også en del af All Inclusive-udbuddet.

I løbet af dagen arrangeres der forskellige fælles 
aktiviteter, herunder vandpolo, zumba, yoga og 
bueskydning.

Læs mere på nazar.dk/wave

Pomorie  - Bulgarien 

Wave Resort

2. Der er masser  
af vandpjask og 
vandsjov 
3. Man kommer 
øjeblikkeligt ned i 
gear ved stillepoolen

Vores vurdering:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,5 
Værelser 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

Fokuser på dit velbefindende 
og overgiv dig trygt til det 
søde og kyndige personale  
et par timer 

GÅ IKKE GLIP AF!

3

max 6
bit.ly/wave-resort

S E  F I L M E N
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Charmerende familie-hotel  
med sans for detaljerne

All Inclusive fra 

4.950,- 
Børn t.o.m. 11 år  
fra 3.250,-

1 Solskin, solsenge,  
pool = rigtig 
feriestemning!
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Unik stil og masser af charme

Diamant Residence har sin helt egen stil med 
draperede søjler, ornamenterede vægge og 
navnet “diamant” går da også igen i flere detaljer - 
som den store iøjefaldende lysekrone. Hotellet er 
familiejet og de har nydt at indrette med sin helt 
egen gennemførte stil og charme. 

 Afslapning og underholdning

Hotellets lille hjerte og naturlige samlingspunkt er 
poolen i gårdhaven. Her er en god feriestemning, 
hvor både børn og voksne hygger sig sammen. 
Man keder sig ikke, da der i løbet af dagen er 
rigeligt med underholdning og hyggelige aktivi-
teter, som du naturligvis kan deltage i hvis du har 
lyst – og ellers er det jo altid underholdende at 
iagttage andre!

Vafler og popcorn

Du har All Inclusive på din ferie her. I dags- 
timerne er særligt snackbaren – og i særdeleshed 
hotellets popcorn og de lækre belgiske vafler 
yderst populære.

Læs mere på nazar.dk/diamant

Sunny Beach - Bulgarien 

+

Diamant 
Residence

2. Måske du skal en 
tur i hotellets spa? 
3. I restau ranten er 
der også fine detaljer 
og god stemning

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,0 
Værelser 4,0  ktiviteter 3,5 · Strand 4,0

De fleste vil nok trække 
lidt på smilebåndet, men 
indretningen har sjæl og  
en utrolig detaljerigdom

GÅ IKKE GLIP AF!

max 6

2

3
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Supercentral beliggenhed  
og skønne omgivelser 

All Inclusive fra 

5.950,- 
Børn t.o.m. 11 år  
fra 3.950,-
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Smagfuldt, stilrent  
og tæt på stranden

Barcelo Royal Hotel er et virkelig skønt hotel 
med sans for detaljerne, og her er en dejlig, 
fredelig atmosfære.

Du bor super centralt med få minutters gang  
til den populære sandstrand i Sunny Beach.  
I direkte forbindelse med hotellet ligger der et 
shoppingcenter med flere butikker. Derudover 
er der masser af shopping, hyggelige cafeer, 
restauranter og barer langs den livlige strand-
promenade, som også ligger blot et stenkast 
fra hotellet.

Hyggeligt og smukt poolområde

Det smukke poolområde har skønne, store 
pools og i poolbaren serveres lettere snacks 
samt is. Halvpension indgår i prisen, men du 
kan også bestille ferien med All Inclusive.  
Priseksemplet herunder er med All Inclusive.

Læs mere på nazar.dk/barcelo

Sunny Beach - Bulgarien

Barcelo  
Royal Hotel

Barcelo Royal 
Apartments 

Bo i en dejlig, 
rummelig lejlighed 
og benyt frit alle 
faciliteterne på 
hotellet nazar.dk/ 
barceloapartments 

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 3,5 · Pool 4,0 
Værelser 4,0  ktiviteter 3,0 · Strand 4,0

1. Den lækre lobby 
indbyder til en rolig  

stund og en kold drink 
2. Slap af på din balkon 

1

Stå tidligt op, gå til stranden,  
tag en dukkert og nyd den skønne 
ro, der er her om morgenen!

2

GÅ IKKE GLIP AF!

max 3
bit.ly/barcelo-royal

S E  F I L M E N
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GÅ IKKE GLIP AF!

Prisvenligt familiehotel 
– helt perfekt til
den store familie

All Inclusive fra

4.550,-
Børn t.o.m. 12 år 
fra 2.950,-

Oplevelser er der nok af – 
hvad med en tur i bådene, 
der mest af alt minder om 
radiobilerne?
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Familievenligt All Inclusive-hotel 

Aqua Fun City er perfekt til den store familie, da 
her er værelser til op til otte personer! Her får I et 
sjovt vandland, et bredt underholdningsprogram, 
flere pools og så ligger det lige ved stranden. Det 
store trækplaster for vandhunde er området med 
seks sjove vandrutsjebaner, vandpjask og sjove 
vandsprøjtende forhindringer!

24 timers All Inclusive!

Her er 24 timers All Inclusive, så selv i de 
sene nattetimer kan du nyde glæderne ved All 
Inclusive. Her er glimrende buffeter til både 
morgenmad, frokost og aftensmad, og derudover 
er der flere snackbarer med både pizza, hotdogs, 
burgere og til den søde tand er der også is og 
vafler. 

Masser af underholdning

Der er aldrig et kedeligt øjeblik på Aqua Fun City! 
Både i dags – og aftentimerne er der festlige 
indslag og shows med blandt andet salsa, cubansk 
dans og ikke mindst med populære karakterer fra 
Ice Age, Madagascar og Transformers. 

Læs mere på nazar.dk/aquafuncity

Okurcalar/Alanya - Tyrkiet 

+

Aqua Fun City

1. Vær med til den 
daglige festlige 
skumfest  
2. Stillepoolen set 
fra restaurantens 
terrasse  
3. Oplagt 
fotomulighed med  
de seje transformers 
4. Dobbeltværelse 
med køjeseng

Vores vurdering:   bedst  Mad 3,5 · Pool 4,0 
Værelser 3,0  ktiviteter 4,5 · Strand 4,0

NYHED!

2020

1

2

3

4

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

max 8
bit.ly/aqua-fun

S E  F I L M E N
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Nyåbnet hotel med vandland  
og store værelser

All Inclusive fra 

4.950,- 
Børn t.o.m. 13 år fra 2.950,-



77nazar.dk

Tre skønne pools  
og farvestrålende vandland

Hotellet som slog dørene op i 2019 har et 
spritnyt kulørt vandland med syv herlige vand- 
rutsjebaner og et sjovt vandpjaskeområde med 
flere mindre rutsjebaner for familiens mindste. 
Der er hele tre skønne pools på hotellet, så du 
kan selv vælge om du vil sole og bade i livlige eller 
lidt mere rolige omgivelser. 

Moderne værelser på helt op til 85 m² 

Værelserne er store, rummelige og lækkert 
indrettet i et stilrent design med mange fine 
grafiske detaljer og pæne løsninger i en moderne 
stil. I familiesuiterne er der sørme også vaske- 
maskine, så du kan komme hjem med kufferten 
fuld af rent tøj!

Kom hurtigt frem

Hvis du gerne vil starte ferien så hurtigt som 
muligt, så er Sherwood Suites et glimrende  
valg da der blot er 15-20 minutters transfer  
fra  lufthavnen til hotellet.

Læs mere på nazar.dk/sherwood

Lara/Antalya - Tyrkiet

+

Sherwood  
Suites

1. Den kulørte facade 
på børneklubben 
tiltrækker 
let børnenes 
opmærksomhed  
2. Hyg jer med en 
drink i den lyse og 
imødekommende 
lobbybar, hvor der er 
en dejlig uhøjtidelig 
stemning  

Vores vurdering:   bedst  Mad 4,0 · Pool 4,5 
Værelser 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

NYHED!

2020
Der er masser  
af plads at boltre 
sig på i de store, 
rummelige 
familiesuiter! 

GÅ IKKE GLIP AF!

1

2

max 5
bit.ly/

sherwood-suites

S E  F I L M E N
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1

3
2

En verden af oplevelser!

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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4

Eftalia Island
Eftalias fantastiske og fartfyldte beach club 

ligger på et gigantisk område langs stranden 
overfor de populære Eftalia-hoteller.

3

4

1

2

Eftalia Island

Eftalia Village

Eftalia Ocean

Efalia Aqua
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En verden fuld af fart,  
fornøjelse og familietid!

Eftalia Island
I beach clubben er der flere pools samt et stort 
vandland med 11 sjove, mavekildende vand-
rutsjebaner. For de mindre børn er der masser 
af vandpjask i børneområdet, hvor der er også 
en lille Lazy River og et sjovt piratskib med små 
rutsjebaner.

Beach clubben er omfattet i dit All Inclusive- 
program, og her er flere butikker, restauranter, 
barer og et spacenter. Det er let at komme 
fra dit hotel til dette vandlands paradis via en 
tunnel eller en gangbro.

Læs mere på nazar.dk/eftaliaisland

BEACH CLUB

1

Masser af sjov  
– også for  
de mindste!

3

5

4

2

bit.ly/island-eftalia

S E  F I L M E N
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Super hyggelig feriestemning

De frodige og grønne omgivelser mellem 
 bygningerne bidrager til den hyggelige 
 ferie stemning, som stamgæsterne elsker. Det 
charmerende All Inclusive-hotel har renoverede 
værelser og familiesuiter til op til syv personer  
og ligger blot en halv time fra Alanya.

Læs mere på nazar.dk/eftaliavillage

Familiehotel med masser af vandpjask!

På Eftalia Aqua er der flere dejlige pools, 
11 sjove vandrutsjebaner, overdækket børnepool 
og en afslappet feriestemning. På dette populære 
 familiehotel indgår All Inclusive døgnet rundt,  
så det er bare om at nyde det! Der er familiesuiter 
med plads til op til syv personer og børnepris  
helt op til 17 år.

Læs mere på nazar.dk/eftaliaaqua

Türkler/Alanya - Tyrkiet 

Eftalia Village

Eftalia Aqua

2. Langt at suse, 
dybt at falde! 
3. Lej din egen 
pavillon for en dag!  
4. Liv og glade dage 
ved aktivitetspoolen 
5. Slap af i kyndige 
hænder

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 3,5 · Pool 4,5 
Værelser 3,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 3,5 · Pool 4,5 
Værelser 3,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

All Inclusive fra 

4.650,- 
Børn t.o.m. 17 år  
fra 2.950,-

All Inclusive fra 

4.450,- 
Børn t.o.m. 17 år  
fra 2.950,-

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

max 7

max 7
bit.ly/village-eftalia

S E  F I L M E N

bit.ly/aqua-eftalia

S E  F I L M E N
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I vil ikke kede jer på 
dette fede familiehotel 

All Inclusive fra 

4.950,- 
Børn t.o.m. 17 år  
fra 2.950,-

1. Besøg en af hotellets temarestauranter 2. Også på selve hotellet er der masser af vandpjask!

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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Vandlandshotel med plads  
til den store familie

Eftalia Ocean er et lækkert, nyere All 
 Inclusive - hotel. Både på selve hotellet og i den 
nærliggende beach club Eftalia Island er der 
masser af pools, vandrutsjebaner, vandplask  
og sjove aktiviteter for vandhundene.

All Inclusive indgår i prisen, og der er flere 
restauranter og barer, både på hotellet og i beach 
clubben. Besøg bl.a. Burger Land, som er indrettet 
som en ægte amerikansk diner og nyd de festlige 
temaaftener, som f.eks. Tyrkisk aften.

Familiesuiter med plads til otte personer 
og direkte adgang til pool

Værelserne er store, lyse og moderne indrettet, 
med værelsestyper for de fleste familiekonstel-
lationer. I duplex-suiterne kan der bo op til otte 
personer. Disse er fordelt på to etager og har 
direkte adgang til en skøn pool. Børneprisen på 
hotellet gælder til og med 17 år.

Eftalia Ocean ligger blot en halv times kørsel  
fra den populære og livlige ferieby Alanya. 

Læs mere på nazar.dk/eftaliaocean

Türkler/Alanya - Tyrkiet

+

Eftalia Ocean

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 3,5 · Pool 5,0 
Værelser 4,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,0

1

2

Findes der en bedre måde 
at starte dagen på end en 
dukkert lige fra terrassen?

GÅ IKKE GLIP AF!

max 8

bit.ly/ocean-eftalia

S E  F I L M E N
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Fantastisk familiehotel med  
et væld af herlige aktiviteter

All Inclusive fra 

5.550,- 
Børn t.o.m. 12 år  
fra 3.150,-

1 Villa-delen af Sueno Side  
er en pragtfuld lille oase

Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar
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Populært familiehotel  
med fantastisk børneklub

Sueno Side er et dejligt All Inclusive-hotel med 
hele seks pools, et herligt vandland med ni sjove 
vandrutsjebaner, en skøn sandstrand, en helt 
utrolig børneklub, et stort minitivoli samt et hav  
af aktiviteter for hele familien.

Den fantastiske børneklub er bygget som en lille 
mini-by med små, fine pastelfarvede legehuse 
med bl.a. café, købmandsbutik, bank og frisør, og 
det bliver svært at få børnene med hjem herfra. 

All Inclusive med uendelige muligheder

Sueno Side har et bredt All Inclusive-program 
med lækre buffeter, mange barer og spændende 
spisesteder. Helt unikt er den store foodcourt, 
som faktisk er en helt lille restaurationsgade. 

Familieværelser med direkte pooladgang

Villa-delen af Sueno Side er en skøn grøn oase i 
rolige, behagelige omgivelser, hvor den store pool 
snor sig mellem villaerne.

Læs mere på nazar.dk/suenoside

Side - Tyrkiet

Sueno Side

2. Dobbelt- 
værelse Villa  
3. Hotellets 
fantastiske pier er  
et vidunderligt sted

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,0 
Værelser 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

2

Når brandalarmen i  
børneklubben går, kører 
børnene i brandbil ud  
for at slukke branden.

GÅ IKKE GLIP AF!

3

max 6
bit.ly/sueno-side

S E  F I L M E N
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Sydlandsk-inspirerede villaer  
i utrolig smukke omgivelser

All Inclusive fra 

5.250,- 
Børn t.o.m. 11 år  
fra 3.150,-

Der er en helt unik ro og 
stemning i villa-delen, hvor 
der er pool stort set lige 
uden for døren!

GÅ IKKE GLIP AF!
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Superlækkert og familievenligt  
All Inclusive-hotel

IC Santai er et smukt og familievenligt hotel med 
en afslappet stemning. All Inclusive-udbuddet 
er virkelig delikat med indbydende og alsidige 
buffeter, og det kan være svært at bestemme  
sig for hvad man skal vælge! 

Der er masser af luft og grønne omgivelser ved  
de to store pools, og den 300 meter lange sand-
strand indbyder til en dukkert i bølgerne blå. 

Børnene vil elske den fantastiske børneklub med 
de sjove aktiviteter som pizzabagning, ansigts-
maling og kreative lege samt det herlige område 
med vandpjask.

Villaområdet er ganske enkelt betagende! 

Tankerne henledes til små sydlandske byer med 
pastelfarvede huse, hvor bougainvillaen snor 
sig opad bygningerne. Det er et meget idyllisk 
og roligt område med palmetræer, græsplæner 
og kulørte blomster. Foran villaerne bugter den 
enorme pool sig, og det er svært ikke at få lyst  
til en forfriskende svømmetur.

Læs mere på nazar.dk/icsantai

Belek - Tyrkiet

IC Santai

1. Den pragtfulde 
300 meter lange 
strand 
2. Spis under åben 
himmel i en af 
temarestauranterne  
3. Ungerne vil elske 
de herlige aktiviteter  
i børneklubben 
4. Snup en 
tur eller syv i 
vandrutsjebanerne 

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,0 · Pool 4,0 
Værelser 4,0  ktiviteter 4,5 · Strand 4,5

1

3

2

3

4

max 5
bit.ly/ic-santai

S E  F I L M E N
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Flot familiehotel med kulørt 
vandland og flot børneklub

All Inclusive fra 

5.550,- 
Børn t.o.m. 11 år  
fra 3.150,-

1
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Hele fire skønne poolområder  

IC Green Palace er et populært og familievenligt 
hotel, der ligger i smukke, grønne omgivelser.  
Med et bredt og lækkert All Inclusive-udbud, fire 
poolområder, en skøn sandstrand og et nyt fint 
vandland kan hele familiens ønsker for en perfekt 
familieferie blive opfyldt!

Som en del af det indbydende All Inclusive- 
program kan du nyde store buffeter med 
spændende tyrkiske specialiteter og velkendte 
internationale retter. Dagen lang er der lækkerier, 
som du frit kan nyde – is, velsmagende kager, 
tyrkiske pandekager og meget mere. 

Børnene vil elske børneklubben  
og vandlandet

IC Green Palace har en fantastisk børneklub, hvor 
der arrangeres kreative og sjove aktiviteter såsom 
pizzabagning og sandslotsbygning. Der er også en 
skyggefuld børnepool for familiens mindste, samt 
et herligt splashland! Det flotte, kulørte vandland 
har syv tempofyldte vandrutsjebaner og er et 
garanteret hit hos både store og små!

Læs mere på nazar.dk/icgreen

Lara/Antalya - Tyrkiet

IC Green Palace

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,0 
Værelser 4,0  ktiviteter 4,5 · Strand 4,5

1. Mærk det  
bløde sand 
mellem tæerne, 
når du er på vej  
i bølgen blå 
2. Værelserne er 
lyse og smagfuldt 
indrettede i beige 
og blå nuancer  
3. Du kan nyde 
dine måltider 
udendørs 

Det flotte, nybyg-
gede vandland 
i kulørte farver 
med syv herlige 
og spændende 
vandrutsjebaner

GÅ IKKE GLIP AF!

2

3
max 5

bit.ly/ic-green

S E  F I L M E N
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Aktiviteter og afslapning  
på hele to hoteller

Få to hoteller og betal for ét!

Her kan du se frem til en dejlig All Inclusive- 
ferie med masser af aktiviteter for hele familien.  
I kan nyde faciliteterne og restauranterne på 
begge hoteller, som ligger side om side. Med de 
mange pools, et bredt All Inclusive-program og 
hele 12 tema-restauranter, vandland, børneklub 
og strand er hotellerne et oplagt valg til en god 
familieferie. 

Der er et væld af aktiviteter som squash, 
 klatrevæg, minigolf, tennis og bueskydning  
eller du kan blive undervist i blandt andet  
yoga, aerobic, vandpolo eller vandaerobic.  
Om aftenen er der flot under holdning og  
sågar en udendørsbiograf.

Sunrise Resort

3

1 
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Feriestemning i smukke omgivelser

På Sunrise Resort bor du i frodige og grønne om  gi-
velser med palmer, blomster, eksotiske planter og 
træer. Bo enten i hovedbygningen, hvor der både 
er værelser med hav- og landudsigt eller i værelser 
i de hyggelige villaer, som ligger spredt rundt om 
på hotelområdet. 

Læs mere på nazar.dk/sunrise

Dejligt familiehotel med All Inclusive

Overalt på området er der velplejede grønne 
omgivelser. Her er mulighed for både afslapning 
og for at deltage i de mange aktiviteter. Hotellet 
har en fabelagtig spaafdeling, hvor I kan forkæle 
jer selv. I kan vælge et værelse med havudsigt og 
nyde den betagende udsigt. 

Læs mere på nazar.dk/starlight

Side - Tyrkiet

+

Sunrise Resort

+

Starlight Resort

1. Der er en skøn 
stemning ved 
stillepoolen  
2. Nyd din mad i 
smukke omgivelser 
3. De to søsterhoteller 
ligger lige op og ned 
ad hinanden, og du kan 
benytte faciliteterne  
på begge hoteller

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,0 
Værelser 3,5  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,0 
Værelser 4,0  ktiviteter 4,0 · Strand 4,5

All Inclusive fra 

5.350,- 
Børn t.o.m. 12 år  
fra 3.150,-

All Inclusive fra 

5.250,- 
Børn t.o.m. 12 år  
fra 3.150,-

2

Starlight Resort

max 5

max 5

bit.ly/sunrise-nazar

S E  F I L M E N
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Populær perle med 
pragtfuld atmosfære

All Inclusive fra 

5.550,- 
Børn t.o.m. 12 år  
fra 3.150,-

1 Der er simpelthen de  
skønneste poolområder  
på Side Star Elegance
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bit.ly/
sidestar-elegance

S E  F I L M E N

Stilfuldt All Inclusive-hotel 
i smukke omgivelser

Side Star Elegance er et yderst populært hotel 
med en skøn stemning og mange stamgæster. 
Hotellet liggger lige ved stranden i smukke, 
romanti ske og grønne omgivelser med hyggelige 
poolområder og du kan se frem ti l en første-
klasses ferie.

Hotellet ligger lige udenfor Sides historiske og 
charmerende centrum, som let kan nåes via 
strandpromenaden, der ligger nedenfor hotellet. 
Strandpromenaden er også perfekt ti l en roman-
ti sk slentretur i solnedgangen eller ti l en løbetur 
om morgenen.

Her er et lækkert All Inclusive-program med både 
tyrkiske specialiteter og internati onale rett er. 
Udover hovedmålti derne serveres der et udbud 
af snacks, gözleme-pandekager, kager og ikke 
mindst, is.

Værelser med direkte pooladgang

Værelserne er elegant indrett et, og du har 
mulighed for at besti lle et poolværelse, hvor du 
direkte fra terrassen kan hoppe i den lækre pool, 
som du deler med 5-7 andre værelser.

Læs mere på nazar.dk/sidestar

Side - Tyrkiet

Side Star 
Elegance

2. Dobbeltværelse
3. Nyd dine 
måltider i smagfulde 
omgivelser

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,5 · Pool 4,0
Værelser 4,5  kti viteter 4,0 · Strand 4,5

2
2019

2009
· 2015 · 2016 · 20

17
· 2
01
8

Der er ikke langt fra 
værelset til en forfriskende 
dukkert, når du har et 
værelse med pool! 

GÅ IKKE GLIP AF!

3 max 6
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Byhotel med Antalyas 
bedste udsigt

All Inclusive fra 

5.350,- 
Børn t.o.m. 12 år  
fra 3.150,-

Det er ganske enkelt  
pragtfuldt at slikke sol  
og bade i disse unikke  
og smukke omgivelser.

GÅ IKKE GLIP AF!



95nazar.dk

bit.ly/ramada-nazar

S E  F I L M E N

Fredfyldt og centralt på samme tid

Selvom Ramada Plaza ligger centralt og blot få 
hundrede meter fra den gamle bydel med dens 
mange shopping- og kulturoplevelser, er her en 
rolig og afslappet stemning. Omgivelserne og den 
pragtf ulde udsigt giver dig følelsen af at være i en 
fredfyldt oase langt fra dagligdagens stress og jag.

Uovertruffen udsigt fra poolen

Det er umuligt ikke at blive overvældet af den 
smukke udsigt fra Ramada Plazas poolområde! 
Herfra kan du beundre det glitrende Middelhav 
med Taurusbjergene i baggrunden, mens du 
nyder solen. 

Svøm ud til tømmerflåden

Der er ingen strand ved hotellet, da det ligger på 
en klippeside, men man har virkelig formået at 
udnytt e den unikke beliggenhed ti l fulde. Hele 
vejen ned ti l havet er der bygget lækre terrasser 
med solsenge i forskellige niveauer, hvor du kan 
slappe af, solbade og att er engang betages over 
udsigten. Fra terrasserne fortsætt er trapperne 
helt ned i vandet, hvor du kan bade og svømme 
ud ti l hotellets tømmerfl åde.

Læs mere på nazar.dk/ramada

Antalya - Tyrkiet 

Ramada Plaza

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,0 · Pool 4,0
Værelser 4,0  kti viteter 3,5 · Strand 4,0

1. Så bliver det vist ikke meget smukkere 
2. Dobbeltværelse
3. Antalyas gamle bydel venter på dig såsnart 
du træder ud fra hotellet

3

1

2

max 4

2014
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Superskøn beliggenhed 
- tæt på strand og liv

All Inclusive fra

4.250,-
Børn t.o.m. 12 år 
fra 2.950,-

2014 · 2015 · 20
16

1

Der er ikke langt fra 
hotellet til en forfris-
kende dukkert ved den 
populære Øststrand.

GÅ IKKE GLIP AF!
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Populært familiehotel i Alanya! 

Avena Resort ligger i den hyggelige bydel Oba 
i Alanya. Her er et dejligt pool-område med en 
livlig stemning, store værelser med balkon, og 
hotellet ligger blot en kort gåtur fra stranden. 

Hotellets hjerte er området omkring poolen, hvor 
der er en herlig feriestemning med legende børn, 
som rutsjer ned at den populære vandrutsjebane 
og solbadende gæster, som nyder solen, for -
friskende dukkerter og en kølig drink.

Bredt All Inclusive-program 

Du kan nyde glæderne ved All Inclusive i både 
den store indbydende hovedrestaurant, og 
dennes store terrasse, i baren og ikke mindst  
ved poolens snackbar, hvor der serveres burgere, 
pizzaer og lækkerier i løbet af dagen. Hoved-
måltiderne serveres som store buffeter.

Der er et fint spacenter med bl.a. tyrkisk bad, 
samt et fitnesscenter. Her er alt hvad du har brug 
for til en dejlig ferie - og ellers er det lige udenfor 
døren. Både beliggenheden og den fornuftige pris 
gør hotellet til et glimrende udgangspunkt til en 
skøn ferie i Alanya. 

Læs mere på på nazar.dk/avena

Alanya - Tyrkiet

Avena Resort

1. Avena ligger  
i den hyggelige  
bydel Oba i Alanya  
2. Poolområdet 
er hotellets hjerte 
og her er en livlig 
stemning  
3. Familiesuite

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 4,0 · Pool 4,0 
Værelser 4,5  ktiviteter 3,5 · Strand 3,5

3

2

max 5
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Prisvenligt  
All Inclusive-hotel 
i Alanya

All Inclusive fra 

3.950,- 
Børn t.o.m. 12 år  
fra 2.950,-

2

1 Feriestemning dagen  
lang ved poolområdet
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bit.ly/sealine-hotel

S E  F I L M E N

Masser af stamgæster 

Sealine har mange stamgæster, som alle nyder 
den afslappede og familære stemning på hotellet. 
Her er All Inclusive, hvilket betyder at du ikke 
behøver tænke over hvor næste måltid skal 
spises, så det er blot at nyde det! Lokale drikke-
varer er også inkluderet.

Hyggeligt poolområde 

Hotellets hjerte og naturlige samlingspunkt er 
poolområdet, hvor der er en afslappet og hyggelig 
feriestemning. Her er der to pools – den ene 
med vandrutsjebane. En ferie i Alanya er næppe 
fuldendt uden en svalende dukkert i det turkisblå 
Middelhav, og der er blot omkring 400 meter til 
nærmeste strand.

Gåafstand til ferieeventyr i Alanya

Alanya er ikke uden grund ét af Tyrkiets absolut 
mest populære rejsemål, og på Sealine er du i 
gåafstand til et overvældende udbud af fristende 
butikker, fascinerende kulturoplevelser, charme-
rende restauranter, livlige barer og diskoteker og 
selvfølgelig Alanyas skønne strande. 

Læs mere på nazar.dk/sealine

Alanya - Tyrkiet 

Sealine Hotel

  
2. En herlig måde  
at komme ned i 
poolen på…  
3. Dejligt rummelige  
værelser

Jeres vurdering 2019:   bedst  Mad 3,5 · Pool 3,5 
Værelser 4,0  ktiviteter 3,0 · Strand 3,5

Udnyt den gode beliggenhed 
og at du er så tæt på alt det 
Alanya tilbyder sine besøgende!

GÅ IKKE GLIP AF!

3

max 4



Børn rejser fra

999,-
hvis du bestiller i januar

 S
O

M
M
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 2

02
0Savner du også sommer, 

sol og sand mellem tæerne?
Hos Nazar har vi alti d lave børnepriser, og hvis du besti ller i januar er der også rigti g gode rabatt er!
Tag et kig her i rejsemagasinet og fi nd det hotel, som passer ti l jeres ønsker og drømme.

Skynd dig! Tilbuddet gælder et begrænset antal pladser på udvalgte afgange.




