
LÚXUSFRÍ FYRIR ALLA

SUMAR 

2016
TYRKLAND 

NAZAR.IS · 519 2777

Flug frá Keflavík og Akureyri

Nýjung: Yndislega Beldibi

20.000 kr í afslátt á fullorðinn

100%
Allt Innifalið
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Spurðu 
fararstjórann

Ein af mínum 
bestu minningum 
frá þessu tímabili 
er án efa sólríkur 
dagur með 
öllum yndislegu 
börnunum í 
barnaklúbbnum. 
Við vorum á 

grasinu og spiluðum og ætluðum 
að borða köku saman. Ég var alveg 
inni í spilinu og sá ekki þegar eitt af 
börnunum tók kökuna upp og skellti 
henni beint í andlitið á mér. 

Því fylgdi síðan svaka kökustríð og 
allir grenjuðu úr hlátri. Við héldum 
áfram þangað til að það var engin kaka 
eftir og ég hló alla leiðina heim þann 
daginn!

Elvira Alteryd 
Aqua Fantasy

Hver er besta minningin 
þín frá 2015?

Hér þrífast barnafjölskyldurnar 
eins og fiskur í vatni!

Nazar Collection hótelin 
eru flaggskip Nazar þar 
sem við sjáum fyrir íslenskri 
barnaskemmtun þér að 
kostnaðarlausu.

Fyrir þig sem vilt dekra 
sérstaklega við þig! 

Hér færð þú allan þann lúxus 
sem þú getur hugsað þér og 
öll aðstaða er til fyrirmyndar – 
bæði fyrir fullorðna og börn. 

Stórt úrval af hótelum í  
öllum gæðaflokkum.
 
Veldu á milli einfaldari 
borgarhótela og lúxushótela  
við ströndina sem eru á 
mörkum þess að tilheyra 
Premium Collection.

Hvaða „Collection“ hentar þér best?

Ekki bíða eftir flugrútunni, farðu frekar með einkaakstri 
í einkabíl með einkabílstjóra bæði til og frá hótelinu. 
Gildir fyrir öll hótelin okkar

Flugrútan kostar 4.000 kr. á mann.  

Verðdæmi fyrir einkaakstur: 
Pegasos World fyrir tvo farþega
+1.900 kr. á fullorðinn fyrir báðar leiðir. 

Pegasos World fyrir fjóra farþega
+300 kr. á fullorðinn fyrir báðar leiðir. 

EINKAAKSTUR FYRIR 
FJÖLSKYLDUNA!

EINKA
AKSTUR
+200 KRFRÁ

Þegar Kapteinn 
Nemo gengur um 
hótelið, hvort sem 
er í sjóræningja-
klúbbnum eða 
þegar hann er að 
koma einhverjum á 
óvart á hótelher-
berginu er honum 
alltaf tekið 

fagnandi. Allir taka eftir honum og vilja 
heilsa, gefa honum fimmu, knúsa hann 
eða taka myndir með honum. Hann er 
alltaf hlægjandi og er alltaf til í að hafa 
gaman með börnunum. 

Nánast öll börn sem hitta Kaptein Nemo 
elska hann og spyrja aftur og aftur 
hvenær þau fá að hitta hann aftur. 

Nemo getur nánast hvað sem er. Hann 
getur hoppað í rúminu, dansað, galdrað 
burt nammið þitt eða kitlað þig. Hann 
er svo skemmtilegur – lukkudýr sem 
allir ættu að líta upp til!

Søren Lund Knudsen 
Pegasos World

Kapteinn Nemo er nýjasti 
fjölskyldumeðlimur okkar. 
Hvernig hefur honum verið 
tekið af yngri kynslóðinni?

Fagmannleg ráðgjöf um besta hótelið
Á facebook síðu Nazar getur þú sent inn spurningar 
til alvöru fagmanna: þeirra sem hafa ferðast með 
Nazar og starfsfólks okkar. 
facebook.com/NazarIsland

Fáðu innblástur
Instagram Nazar veitir innblástur með helling af 
flottum myndum.
@NazarNordic  #NazarNordic

Pegasos World Royal Alhambra Side Star Elegance

Hjá Nazar eru margir sem spá mikið í ísnum sínum og geta rætt bragð  
og gæði út í eitt. Þessir aðilar hafa sett sér sem markmið að tryggja  

það að ís sé innifalinn á okkar hótelum.

OKKAR UPPÁHALDSÍS:
1. Delphin Imperial

2. Regnum Carya Resort
3. Sealight Resort
4. Pegasos World

5. Susesi Luxury Resort

Þessi listi er byggður á stigagjöf ísmafíu Nazars.

MJÚKÍS, LAKTÓSFRÍR ÍS  
OG ÍS Í MINIBARNUMNAZAR ER BESTA VAL 

FJÖLSKYLDUNNAR! 
Í 12 ár höfum við hjá Nazar sett fjölskylduna í 
fyrsta sæti og sérstæða okkar felst í glæsilegum 
fjölskylduhótelum þar sem allt er innifalið, ekki 
bara maturinn heldur svo miklu meira!

■ Íslenskir barnaklúbbar
■ Íslensk fararstjórn
■ Stærsta og ódýrasta „allt innifalið” 

þemað

Með Nazar geturðu flogið til
✈ ANTALYA Í TYRKLANDI
 Frá Keflavík 18. maí – 31. ágúst
 Frá Akureyri 7. – 21. september

✈ KUSADASI/TYRKLANDI
 Frá Kaupmannahöfn

ÞESS VEGNA ERUM VIÐ AÐEINS
BETRI EN ALLIR AÐRIR:

„Við höfum prófað öll okkar hótel“

Við vitum að þú ert að skipuleggja draumafríið 
þitt og því erum við tilbúnar til að svara öllum þínum 

spurningum, stórum og smáum.

Internetið er gott en við erum aðeins betri! 
Hringdu því í okkur ef þú vilt fá ráð eða aðstoð 

við að skipuleggja ferðina.

Þú nærð í okkur í síma 519 2777

Nokkrir af okkar 
íslensku fararstjórum.
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600 MYNDIR – EINN SIGURVEGARI!
Takk fyrir þátttökuna í ljósmyndasamkeppninni 2015 og til hamingju  

til sigurvegarans Dennis Mogvall!

Lestu viðtalið við sigurvegarann og um hvernig þú tekur þátt á nazar.is/ljosmynd.
Nú hlökkum við til að fá enn fleiri myndir frá ykkur - vinninshafinn fær gjafabréf upp á 200.000 kr!

Sendu inn mynd, sjáðu önnur framlög og lestu meira um keppnina á nazar.is/ljosmynd.

Hvernig hefur „allt 
innifalið“ breytt lífi þínu 
(og kroppnum)? 

Þú varst valinn „Dream 
Provider“ mánaðarins í júlí 
2015. Hvað gerðir þú til að 
verðskulda þennan titil?

Ég fæ mér gos, ís 
eða annað gotterí 
sem hótelið hefur 
upp á að bjóða 
að minnsta kosti 
þrisvar á dag og 
svo gæði ég mér 
á 2-3 máltíðum 
á dag. 

Ég elska virkilega að geta fengið mér 
sushi einn daginn og svo taco daginn 
eftir. Ég sé að gestir okkar meta það líka 
og þetta hefur algjörlega breitt viðhorfi 
mínu á „allt innifalið“.

Svo er það ALGJÖRLEGA frábært að 
líkamsræktarsalurinn fylgi með í „allt 
innifalið“. 

Joel Geneback 
Pegasos Planet

Klukkan var fjögur 
um morguninn 
þegar flugrútan 
kom með nýlenta 
gesti til Pegasos 
World og einn 
af gestunum 
uppgötvaði að 

farangurinn hans var ekki í rútunni. 

Þar sem að hann var alveg viss um 
að farangurinn hefði komið með í 
rútuna frá flugvellinum athugaði ég á 
hvaða hótelum rútan hefði stoppað á 
leiðinni. Ég hringdi á þessi hótel og fann 
farangurinn. Það var enginn á hótelinu 
sem gat keyrt hann til okkar á þeim 
tímapunkti svo ég ákvað sjálf að sækja 
farangurinn. 

Gestirnir þurftu þar af leiðandi ekki að 
bíða fram á næsta dag og gátu komið sér 
fyrir á herberginu með allt sitt hafurtask. 
Það var mjög gaman að gleðja þau þar 
sem að þau bjuggust ekki við þessu!

Anna Runmark 
Pegasos World

ÚRSLITAMYNDIR:
VINNINGSHAFI

Sumarbæklingur 
Nazar 2016 
Baklava

Nazar Nordic AB
Malmö, Svíþjóð
 
Verkefnastjóri
Kemal Yamanlar
 

Höfundar
Tina Bengtsson Pyk
Kemal Yamanlar

Textar
Kristín Lind Andrésdóttir
Laufey Björk Svansdóttir
Agnes Bergþórsdóttir
Tina Bengtsson Pyk
Jenna Niemi
Anders Møller Mortensen
Andrea Hanken Blindheim
Tiia Dilek 
Johanna Persson
Vivian Hartvigsen
 
Viðtöl
Nazars starfsfólk
 

Ljósmyndir
Stefan Modigh
Nadi Öneren
Kemal Yamanlar
Gestir Nazars og fararstjórar 
Safn Nazars
 
Kærar þakkir til allra sem 
tóku þátt í ljósmynda-
samkeppni Nazars 2015.
 
Hönnun og prentun
Graphica Printmedia
Düsseldorf, Þýskalandi
 
Bæklingurinn var unninn  
í nóvember 2015.
 

Ábyrgðarmaður
Kemal Yamanlar

Hvernig nærðu í okkur?
Nazar Nordic AB
Slagthuset 
211 20 Malmö
Svíþjóð
 
Sími: 519 2777
Tölvupóstur: info@nazar.is
Vefsíða: nazar.is
Instagram: @NazarNordic
facebook.com/NazarIsland
 
 
Birt með fyrirvara um prentvillur 
og breytingar sem gætu komið eftir 
framleiðslu bæklingsins.
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Flug frá Kefl avík og Akureyri

Nýjung: Yndislega Beldibi

20.000 kr í afslátt á fullorðinn

100%
Allt Innifalið

Spurðu 
fararstjórann

Ljósmynd: Dennis Mogvall 

ÞESSI 
BÆKLINGUR 
INNIHELDUR  

22
HÓTEL 
OG AF ÞEIM ERU:

 22 með „allt innifalið“

 20 beint við ströndina

 19 með vatnsrennibrautum

 22 með fjölskyldusvítur fyrir 
að minnsta kosti fjóra

 22 með mjög lág barnaverð

 22 með íslenskri fararstjórn

 22 hótel sem einungis er 
hægt að panta hjá Nazar

Við kynnum Beldibi – gróðursæl sólarleyfisparadís rétt fyrir utan Antalya, einungis klukkutíma frá flugvellinum. 

Nýjung!
    2016

Nirvana 
Lagoon Villas 
Premium hótel með 
einstök smáhýsi!
Fullorðinn frá 199.000,-
Börn frá 104.000,-
nazar.is/nirvana
Sjá bls. 22

Crystal 
Flora Beach
Notalegt „allt innifalið“ 
hótel við ströndina.
Fullorðinn frá 159.000,-
Börn frá 100.000,-
nazar.is/flora
Lestu meira á heimasíðunni.

   Beldibi
Nýr áfangastaður með flott strandhótel

Öll  eru afstæð
Við metum hótelin frá 1 til 5     
í hverju „Collection“  

Nazar Collection 
eru fjölskylduhótelin okkar 
Premium Collection 
er hæðsti gæðaflokkur
Holiday Collection 
bíður uppá eitthvað fyrir alla 

5   i einu „Collection“ er ekki hægt 
að bera saman við hótel með sama 
fjölda    í öðru „Collection“. 

Lestu allt um  okkar á
nazar.is/collections

Gestamat
Gestamatið sem þú getur fundið 
á hótelsíðunum kemur frá 
spurningarlista sem gestir okkar hafa 
svarað. 60% af gestum Nazar svara 
spurningunum þannig að dómarnir eru 
áreiðanlegir. Hótelin sem eru ný í ár 
hafa ekkert gestamat

Lestu allt um gestamat á
nazar.is/gestamat

GOTT AÐ VITA ÞEGAR 
ÞÚ PANTAR FERÐINA 
ÞÍNAÞað besta  

af því besta!
Nazar er með fá útvalin hótel á dagskránni.  
Á hverju ári veljum við sigurvegara í ýmsum  
flokkum á meðal þeirra sem við veitum hin  

eftirsóttu Nazar Quality Award.

Sigurvegarar 2015 eru:
Besta Nazar Collection hótelið 

Pegasos Royal sjá bls.  10

Hótelið sem flestir mæla með 
Regnum Carya Resort sjá bls. 22

Besta Premium Collection hótelið 
Delphin Diva sjá meira á heimasíðunni

Besta „allt innifalið“ 
Susesi Luxury Resort sjá bls.  22

Besta  hótelið 
Side Star Elegance sjá bls. 20

Besta  hótelið 
Avena Resort sjá bls. 20
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Hamborgarar, kebab, franskar, 
pítsa, tyrkneskar pönnukökur – 
bara að nefna það!

SNARL

namm! 

DRYKKIR
Safi með morgunmatnum, 
kaldur bjór í hádeginu, 
rauðvínsglas með 
kvöldmatnum og 
velvalinn kokteill yfir 
kvöldskemmtuninni?

Eftirréttarhlaðborðin freista 
sætabrauðsgríssins með gómsætu 
bakkelsi, tyrkneskum baklava og 
spennandi nýjungum.  
Á Regnum eru meðal annars 
litríkar makkarónur sem bíða  
þess að bráðna á tungunni á þér!

Hvernig væri sumarfríið án þess 
að fá kælandi ís? Hótelin okkar 

bjóða upp á allt frá mjúkís 
(líka laktósfríum) til íspinna 

og tyrknesks íss. Á Nirvana og 
Regnum færðu meira að segja 

gæðaísinn Mövenpick!

VIÐ HVERJU MÁ 
ÉG BÚAST?
Þessi síða er aðeins sýnishorn af 
því hvernig „allt innifalið“ getur 
verið. Úrval, gæði og tímasetningar 
haldast í hendur með fjölda  sem 
hótelinu hefur verið gefið. Hvaða 
Collection-i hótelið tilheyrir hefur 
einnig sitt að segja – Premium 
Collection býður án vafa upp á það 
allra besta. 

SAETABRAUD

ALLT INNIFALIÐ 

Glæsileg og litrík hlaðborð lokka 
með öllu á milli himins og jarðar.

ALL
INCLUSIVE.

HLADBORDÐ

SERFAEDI
Á Pegasos hótelunum eru sérstök svæði á 
hlaðborðinu með stóru úrvali af sérfæði, 
allt frá girnilegum pottréttum til spennandi 
meðlætis. Salatbarinn freistar einnig með 
fersku grænmeti og góðum hrávörum.

„Farðu út að borða” á huggulegum þema 
veitingastöðum eða á lúxus a la carte 

veitingastöðum. Á Delphin Imperial eru alls átta a 
la carte veitingastaðir sem eru innifaldir í verðinu.

GRÆNMETISFÆÐI 

VEGANFÆÐI 

LAKTÓSFRÍTT OG 

GLÚTENLAUST

Þægilegt frí fyrir seðlaveskið!

A LA CARTE



Pegasos World:

"Þetta er engin 
sundlaug, þetta hlýtur 
að vera sjórinn!"
Eiríkur 6 ára
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 Allt innifalið frá 129.000,- Börn t.o.m. ára frá 99.000,-15

Pegasos World
 Side - Tyrklandi

10.000 m² vatnaparadís 
Á hinu einstaka Pegasos World opnar sig heimur sem 
á engan sinn líkan. Stærsta sundlaug Miðjarðarhafsins, 
vatnsskemmtigarður sem gefur gott kítl í magann og 
fullkomin staðsetning við breiða og fallega strönd. Hér 
getur þú hallað þér aftur og notið þín! 

Lestu meira á nazar.is/pegasosworld 
Instagram #pegasosworld

Pegasos Royal
 Incekum - Tyrklandi

Glæsileg wipeout braut
Pegasos Royal er með sameiginlegt útisvæði með 
Pegasos Resort og Pegasos Club. Það þýðir að þú færð 
íþróttaaðstöðu, sundlaugar, bari og aðra afþreyingu 
þriggja hótela. Hótelin liggja við glæsilega sandströnd 
með ótrúlega skemmtilegri wipeout braut.

Lestu meira á nazar.is/pegasosroyal 
Instagram #pegasosroyal

Pegasos Resort
 Incekum - Tyrklandi

Mögulega besta strönd Tyrklands
Pegasos Resort deilir útisvæði með tveimur 
nágrannahótelum sínum og því færð þú aðgang að 
mjög stóru útisvæði með aðstöðu þriggja hótela. 
Hér færðu gyllta og barnvæna strönd, rennibrautir, 
íþróttasvæði, wipeout braut og margt fleira!

Lestu meira á nazar.is/pegasosresort 
Instagram #pegasosresort

Aqua Fantasy
 Kusadasi - Tyrklandi

 
Stærsti vatnsskemmtigarður  
Miðjarðarhafsins á einu hóteli 
Með 31 vatnsrennibraut og 22 sundlaugum.
Þú getur einnig breytt til og farið á einkaströndina eða 
jafnvel nýtt þér einhverja af öllum þeim afþreyingum 
sem í boði eru „á landi“. Barnaverð til og með 12 ára.

Lestu meira á nazar.is/aquafantasy 
Instagram #aquafantasy

Okkar bestu Nazar 
Collection myndbönd á

nazar.is/myndbond

F L U G  F R Á  K A U P M A N N A H Ö F N

R „Allt innifalið”
R Barnaverð til og með 15 ára
R Sjóræningjaklúbbur Kapteins Nemo
R Sundskóli
R Dansskóli 

R Unglingaklúbbur 
R Vatnsskemmtigarður
R Herbergi hlið við hlið* 
R Fjölskyldusvítur 
R Einkaakstur* 

R Fjölskyldudagur
R Kids Comfort*

R Ís á Pegasos hótelunum
R Wipeout braut á Pegasos 

Resort og Pegasos Royal

Allt þetta er innifalið í Nazar Collection…

...að auki: 

Íslensk fararstjórn · Comfort Class* · Handklæði · Skemmtanir &  Minidiskó · Heilsulind* · Afþreying fyrir börn og fullorðna · Þráðlaust Internet · A la carte veitingastaðir* · 
Barnarúm · Sérstök verð fyrir einn fullorðinn með eitt barn á Pegasos hótelunum * gegn greiðslu

Sérvalin hótel fyrir  
fullkomið fjölskyldufrí! 
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Dýrindis sætabrauð, 
ljúffengar kökur 
og ekta tyrkneskt baklava

„ALLT INNIFALIÐ“   
UPP Á SITT BESTA!

 Hlaðborð í aðalmáltíðir

 Síðbúinn morgunmatur  
og miðnætursnarl 

 Ís og léttar máltíðir

 Allir innlendir drykkir

100 % 
ALLT INNIFALIÐ

Mjúkís (líka laktósfrír)  
á öllum Pegasos 

hótelunum

Vinafólk okkar mældi 
með Nazar og Pegasos 
World fyrir okkur og 
við slógum til. Við 
elskum að hafa allt 
innifalið, þar sem 
við sleppum við að 
hugsa um annað en 
bara að njóta lífsins. 
Maturinn finnst 
okkur mjög góður og 

hér er greinilega mikið lagt upp úr hreinlæti.

Best af öllu er að ísinn er innifalinn, sonur 
okkar er ákveðinn í að borða 21 ís á dag! Börnin 
elska minidiskótekið og sjálf höfum við gaman 
af því að vera með í dansinum.

Við eigum eftir að ferðast með Nazar aftur, 
þjónustan er svo góð og við erum mjög hrifin 
af hótelinu! 

Fararstjórarnir eru alltaf tilgengilegir og það 
veitir okkur ákveðið öryggi.

Það besta er að ísinn 
er innifalinn!

Bjarki, Fanney og börn, 
Reykjavík

Gestirnir
eiga orðið

Þetta er fyrsta ferðin 
okkar með Nazar og 
alls ekki sú síðasta. 
Við ætlum aftur 
næsta ár! 

Við eyðum miklum 
tíma í vatnsrenni-
brautunum hér á 
Pegasos Royal, en 
finnst samt ströndin 

æðisleg enda sandurinn svo mjúkur.

Óðinn elskar sjóræningjaklúbbinn og er 
hrifnastur af fjársjóðsleitinni. Á kvöldin dansar 
hann svo á minidiskótekinu. Hann var feiminn 
í fyrstu en leiðbeinendurnir eru svo frábærir og 
náðu að lokka hann með.

Þjónustan hér er frábær og við erum mjög hrifin 
af matnum. Óðinn er eðlilega hrifnastur af 
ísnum og borðar að minnsta kosti tvo ísa á dag!

Við fórum í sjóræningjasiglinguna og það fannst 
okkur öllum gaman.

Maturinn er  
ótrúlega góður!

Inga, Brynjar og Óðinn, 
Reykjavík

Endalausir sundmöguleikar!

Elskar þú að finna fyrir heitum 
sandinum á milli tánna? Hversu 
heppilegt er þá að öll Nazar 
Collection hótelin eru staðsett við 
fallegar sandstrendur! Fyrir þig sem 
vilt hraða og spennu er hellingur af 
villtum vatnsrennibrautum og fyrir þá 
sem elska sundlaugar er yfirgnæfandi 
nóg í boði. 

 #pegasosresort #aquafantasy 
#pegasosworld #pegasosroyal

Pegasos Resort & Royal

Vatnaparadísin Pegasos World 
stærir sig af nýtískulegum 

vatnsskemmtigarði 
með 13 skemmtilegum 

rennibrautum.

Aqua Fantasy (frá Kaupmannahöfn)

Bestu fjölskylduhótel Tyrklands - einungis með Nazar

Pegasos World

Pegasos Resort & Royal
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R Minidiskótek
R Æfingarsalur 
R Vatnaleikfimi
R Strandblak
R Tennis

R Spilasalur
R Kvöldskemmtun
R Vatnaíþróttir
R Pílukast
R Borðtennis

R Þráðlaust Internet
R Heilsulind
R Billjarð

Mikið af afþreyingu

Taktu þér pásu frá sólbekknum!

Í „Super Combo” á Aqua Fantasy 
er litadýrðin mikil inni í
rennibrautinni.

- Þér að kostnaðarlausu á
Pegasos Resort & Royal: 

Uppblásnar hindranir 
sem fljóta á vatninu – taktu 

áskoruninni á þessum 
einstaka leikvelli!

Íþróttir og afþreyingar eða 
afslöppun í heilsulindinni?

Nýjung
    2016

Minidiskótekið er uppáhald barnanna og 
meira að segja á meðal margra fullorðna.

Hver vinnur sundlaugarleikana?

Slepptu barninu í þér lausu!

Pegasos Royal 
allt að 8 manns

Fjölskylduherbergi

Pegasos Resort
allt að 6 manns

Fjölskyldusvíta

Aqua Fantasy
allt að 5 manns

Deluxe herbergi

Þegar þið ferðist saman ættuð þið að sjálfsögðu líka að geta búið saman! Fjölskylduvæn hótelin í Nazar Collection hafa að 
sjálfsögðu hugsað út í þetta og á Pegasos Royal geta til dæmis búið allt að átta manns í samtengdu fjölskylduherbergi. Þar er 
einnig að finna tvíbýli fyrir tvo til þrjá manns og allt þar á milli.  

Herbergi fyrir stóóóru fjölskylduna

Uppfærðu  
ferðina með

Comfort Class
Hvernig væri til dæmis: 
 
R Frítt þráðlaust Internet á herberginu
R Fráteknir sólbekkir á ströndinni
R A la carte morgunmatur þrjá daga vikunnar
R Og margt fleira

Fjöldi pakka er takmarkaður svo ekki bíða með að bóka!

Verð á viku: Fullorðinn:  19.500 kr, barn: 4.500 kr 

Lestu meira á nazar.is/comfortclass

Hlið-við-hlið trygging

Á öllum Nazar Collection hótelunum okkar geturðu tryggt þér að búa að hámarki 3 hurðum frá fjölskyldu og vinum 
sem þú ferðast með. Þetta er sérstök trygging – fullkomin fyrir stórar fjölskyldur eða vini sem ferðast saman. 

Verð: frá 7.500 kr á herbergi. Lestu meira á nazar.is/aukaval

PEGASOS  
ROYAL
Incekum

Matur 4,0
Sundlaug 4,5
Herbergi 4,0
Afþreying 4,0
Strönd 5,0

AQUA  
FANTASY 
Kusadasi

Matur 4,0
Sundlaug 5,0
Herbergi 4,0
Afþreying 4,0
Strönd 4,0

5 = best

PEGASOS  
WORLD
Side

Matur 4,0
Sundlaug 5,0
Herbergi 4,0
Afþreying 4,5
Strönd 4,5

PEGASOS  
RESORT
Incekum

Matur 4,0
Sundlaug 4,5
Herbergi 4,5
Afþreying 4,0
Strönd 5,0

100%
ÖRYGGI !

HERBERGI

HLIÐ-VIÐ- 

HLIÐ 

Fjölskyldusvíta

Pegasos World  
allt að 5 manns

20 000 spurningalistar -  
hér er ykkar mat á 
Nazar Collection 2015:

 #nazarnordic

Fararstjórar Nazars í Antalya
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Chill Out Club – vinsælt á meðal unglinganna

Í unglingaklúbbnum okkar er skipulögð afþreying eins og íþróttir og 
spurningakeppnir en einnig er nægur tími til að slappa af með jafnöldrum 
og spjalla. Chill Out Club er fyrir unglinga á aldrinum 12-16 ára. 

Swim a’hoy sundskóli – uppáhald vatnadýranna

Hér læra sum börn að vera örugg í vatni á meðan önnur læra að synda. 
Leiðbeinendur hafa öll tilskilin réttindi. 
Swim a’hoy sundskólinn er fyrir börn á aldrinum 4-12 ára. 

Dance Stars – hér þrífast dansararnir

Börnin læra að dansa við vinsælustu lögin og einu sinni í viku fá þau að 
vera stjörnur kvöldsins þegar dansinn er sýndur á sviði á kvöldskemmtun. 
Dance Stars er fyrir börn á aldrinum 4-12 ára.

Family Day – dagur fjölskyldunnar 

Á fjölskyldudeginum eru skipulagðir leikir og keppnir fyrir alla 
fjölskylduna og það hefur sést að foreldrarnir skemmta sér ekki  
síður en börnin. Fjölskyldudagurinn er fyrir allan aldur. 

Við vorum mjög 
hrifin af sjóræningja-
siglingunni, það 
var mjög gaman 
og sérstaklega 
froðupartýið! 

Fararstjórar Nazar 
eru æðislegir og það 
er frábært að hafa 
íslenska fararstjóra 

líka. Við eyðum mestum tíma á ströndinni, 
sandurinn er svo fínn og vatnið æðislegt. Svo 
er stelpan mikið í Wipeout brautinni sem er við 
ströndina og finnst það virkilega gaman.

Börnin hafa einnig verið dugleg að nýta sér 
barnaklúbbana. Strákurinn minn fær ekki 
nóg af sjóræningjaklúbbnum á meðan stelpan 
mín er hrifnust af Chill Out klúbbnum og 
þá sérstaklega á kvöldin. Þar er það keila og 
Sprite/Fanta pong sem er í uppáhaldi. 

Alltaf nóg að gera hér hér á Pegasos Resort!

Við elskum 
sjóræningjasiglinguna

Jóhanna, Svavar og Sigrún,
 Reykjanesbæ

Gestirnir
eiga orðið

Þetta er í annað sinn 
sem við komum á 
Pegasos World og 
við munum klárlega 
koma aftur. Það er 
frábært að vera 
hérna og algjörlega 
afslappandi frá a-ö. 
Við þurfum engar 
áhyggjur að hafa, 
bara njóta! 

Við völdum þetta hótel út af vatnsskemmti-
garðinum og staðsetningunni við ströndina. 

Við erum mikið í vatnsskemmtigarðinum 
og okkur finnst stóra rennibrautin 
langskemmtilegust! Snarlbarinn er í uppáhaldi 
hjá okkur og við erum mjög hrifin af matnum 
þar. 

Svo er þjónustan hér til fyrirmyndar. Við fórum 
líka í köfun og það var alveg einstök upplifun.

Stóra rennibrautin  
er best!

Margrét og Ástríður, 
Íslandi

BARNAKLÚBBAR
FYRIR ALLAN ALDUR!
Auk sjóræningjaklúbbs Kapteins Nemo eru fleiri skemmtanir í boði sem einnig 
eru skipulagðar af okkur hjá Nazar, til dæmis minidiskótek með sjóræningjaþema. 
Á þessum fjörugu skemmtunum myndast vináttubönd á milli Norðurlandanna - 
vinátta sem getur varið allt lífið. Allar skemmtanir okkar eru innifaldar í verðinu og 
þú þarft ekki að bóka neitt með fyrirvara! 

Íslenskur barnaklúbbur
- innifalinn í verðinu

Óvænt heimsókn 
frá Kaptein Nemo!

Kapteinn Nemo heimsækir 
barnið þitt upp á hótelherbergi 

og dansar og kemur með litla 
sjóræningjaköku með sér. Kjörið 

tækifæri til að taka skemmtilegar myndir 
úr sumarfríinu. 

Lestu meira á nazar.is/kapteinnnemo

Hér læra börnin  
að vera sjóræningjar
Nazars eigin Kapteinn Nemo og áhöfn hans halda til  
á Nazar Collection hótelunum og fíflast og leika. 

Dagur í sjóræningjaklúbbnum býður upp á allt frá 
fjársjóðsleit og öðrum uppákomum til skemmtilegra leikja 
með íslenskum leiðbeinendum. Sjóræningjaklúbburinn er 
fyrst og fremst ætlaður krökkum á aldrinum 4-6 ára en 
það er líka sér hópur fyrir krakka á aldrinum 7-11 ára þar 
sem einnig er farið í íþróttir og aðra leiki með norrænum 
leiðbeinendum. 

Börnin eru okkar mikilvægustu 
gestir og við gerum allt sem 
við getum til að gera draumafríið 
þeirra að veruleika.

 #piratenemo

 #nazarpirateclub

Bestu fjölskylduhótel Tyrklands - einungis með Nazar
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...í strandklúbbnum eru frábærar og þar er virkilega hreint og fínt! Hótelsvæðið er einnig 
flott og gróðursælt. Það er nóg af mat alls staðar og maður þarf aldrei að fara langt til að 
slökkva þorstann eða seðja hungrið! Við getum ekki annað sagt en að við þrífumst einkar vel 
hér á þessu hóteli.

EFTALIA BEACH CLUB Türkler/Alanya - Tyrklandi 

Eftalia Village 
 Turkler/Alanya - Tyrklandi

Vinsælt fjölskylduhótel með góðu  
andrúmslofti

Á meðal fínu tveggja og þriggja hæða bygginganna 
og grænu grasblettanna ræður einstök sumarleyfis-
stemning ríkjum. Þessi „allt innifalið“ perla bíður 
upp á barnaverð fyrir börn til og með 17 ára, 
fjölskyldusvítur fyrir allt að sjö manns og er staðsett 
einungis hálftíma frá Alanya. 
 
Lestu meira á nazar.is/eftaliavillage 
Instagram #eftaliavillage

Auk úrvals af vatnaafþreyingu 
er einnig að finna heilsulind 

með sólbaðshreiðrum, 
barnaklúbb, bari og veitingarstaði, 

stórskemmtilegt 
útidiskótek og verslanir.

Eftalia Aqua
 Turkler/Alanya - Tyrklandi

 Stærsta vansskemmtigarðahótelið í Alanya 

Á þessu velliðna fjölskylduhóteli eru 11 vatns-
rennibrautir og margar sundlaugar. „Allt innifalið“ 
pakkinn gildir allan sólarhringinn á þessu 
nýtískulega hóteli sem dregur að sér fastagesti og 
er staðsett einungis hálftíma frá Alanya. Hér eru líka 
fjölskyldusvítur fyrir allt að sjö manns og barnaverð í 
boði fyrir Börn t.o.m. 18 ára. 
 
Lestu meira á nazar.is/eftaliaaqua 
Instagram #eftaliaaqua

Gestirnir eiga orðið

Vatnsrennibrautirnar og sundlaugarnar...

Karl, Karitas, Kamilla 
og Róbert – Garði

 Allt innifalið frá 135.000,- Börn t.o.m. ára frá 100.000,-17

Heill heimur af 
vatnaafþreyingu 
á besta stað á 

ströndinni
 

Eftalia  
Beach 

Club

Strandskemmtigarðurinn breiðir  
úr sér yfir stórt svæði á ströndinni  
fyrir framan Eftalia hótelin. 

Hér tekur hver sundlaugin við af fætur annarri 
og þessi risa strandskemmtigarður býður upp 
á 11 skemmtilegar rennibrautir. Minni börnin 
hafa margar grunnar laugar útaf fyrir sig 
ásamt sjóræningjaskipi og klifurgrind.  

Þú kemst auðveldlega frá hótelinu að þessari 
vatnaparadís í gegnum undirgöng eða yfir brú.  

Strandskemmtigarðurinn er að sjálfsögðu 
innifalinn í verðir ferðarinnar.

 #eftaliaisland
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Ramada Plaza 
 Antalya - Tyrkland

 
Stórkostlegt útsýni á besta stað í stórborginni Antalya! 
Þetta er einstakt „allt innifalið” hótel með heillandi 
landslagi, einungis steinsnar frá gamla bænum.  

Lestu meira á nazar.is/ramadaplaza 
Instagram #ramadaplazaantalya

Aska Lara 
 Antalya - Tyrkland

 
Risastór Beach Club með minitívolíi, vatnsskemmtigarði og 
ævintýragarði! Hér býrðu á nýtískulegu hóteli með „allt 
innifalið”, einungis háftíma frá flugvellinum.  

Lestu meira á nazar.is/askalara 
Instagram #askalara

Allt innifalið frá 186.000,-  
Börn t.o.m. 12 ára frá 104.000,-

Allt innifalið frá 169.000,-  
Börn t.o.m. 12 ára frá 100.000,-

Royal Taj Mahal 
 Side - Tyrkland

 
Ævintýri líkast – með stóru minitívolíi og vatnsskemmti-
garði! Taj Mahal, sem er einungis árs gamalt, er ekta 
fjölskylduhótel með framúrskarandi „allt innifalið” pakka.    

Lestu meira á nazar.is/tajmahal 
Instagram #royaltajmahal

Club Mega Saray
 Belek - Tyrkland

 
Club Mega Saray er fullkomið val fyrir fjölskyldur sem 
vilja nóg af afþreyingu, gott „allt innifalið” úrval og stórt 
gróðursælt umhverfi.  

Lestu meira á nazar.is/clubmegasaray 
Instagram #clubmegasaray

Allt innifalið frá 196.000,-  
Börn t.o.m. 11 ára frá 104.000,-

Allt innifalið frá 189.000,-  
Börn t.o.m. 11 ára frá 100.000,-

Nýjung
    2016

Nýjung
    2016

Sultan Sipahi 
 Alanya - Tyrkland

 
„Staðsetning, staðsetning, staðsetning!" Hér býrð þú 
á besta stað í Alanya, beint við Kleópötruströndina og 
miðsvæðis í iðandi bæjarlífi Alanya. 

Lestu meira á nazar.is/sultansipahi 
Instagram #sultansipahi

Avena Resort
 Alanya - Tyrkland

 
Nýuppgert hótel þar sem allir gestir eru ánægðir! Hér 
færðu aðstöðu sem býður upp á eitthvað fyrir alla og 
hótelið er góð blanda af borgar- og strandhóteli.

Lestu meira á nazar.is/avenaresort 
Instagram #avenaresort

Allt innifalið frá 129.000,-  
Börn t.o.m. 12 ára frá 100.000,-

Allt innifalið frá 139.000,-  
Börn t.o.m. 12 ára frá 89.000,-

Sueno Side 
 Side - Tyrkland

 
Vinsælt hótel sem dregur að sér fastagesti. Í sumarhúsa-
byggðinni hefur þú beinan aðgang að sundlaug sem 
sveigir á milli húsanna og er umvafin gróðursælu umhverfi.

Lestu meira á nazar.is/suenoside 
Instagram #suenoside

Side Star Elegance
 Side - Tyrkland

 
Hágæða rómantísk klassík í nýjum búningi! Hótelið var 
gert upp árið 2015 og voru þá meðal annars gerð herbergi 
með beinum aðgangi að sundlaug. 

Lestu meira á nazar.is/sidestarelegance 
Instagram #sidestarelegance

Allt innifalið frá 179.000,-  
Börn t.o.m. 12 ára frá 100.000,-

Allt innifalið frá 186.000,-  
Börn t.o.m. 12 ára frá 100.000,-

Eitthvað fyrir allra smekk
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Delphin Botanik Lara 
 Lara/Antalya - Tyrklandi 

 
Uppgerð klassík á besta stað við Lara ströndina! Mikið um 
gróðursæl svæði, nóg af afþreyingu og að sjálfsögðu er 
„allt innifalið”. 

Lestu meira á nazar.is/botanik 
Instagram #botanikexclusiveresort

Trendy Lara
 Lara/Antalya - Tyrklandi

 
Glænýtt fjölskylduhótel á einstaklega fallegum stað. 
Hótelið er staðsett við fljót, er nálægt ströndinni og hér er 
breitt úrval af bæði mat og afþreyingu.

Lestu meira á nazar.is/trendy 
Instagram #trendylara

Allt innifalið frá 199.000,-  
Börn t.o.m. 11 ára frá 104.000,-

Allt innifalið frá 189.000,-  
Börn t.o.m. 12 ára frá 104.000,-

Nirvana Lagoon Villas 
 Beldibi - Tyrkland

 
Heillandi smáhýsi með eigin sundlaug. Þetta stórkostlega 
hótel er staðsett á milli skógi vaxinna kletta og 
Miðjarðarhafsins. „Allt innifalið” pakkinn er stórkostlegur! 

Lestu meira á nazar.is/nirvana 
Instagram #nirvanalagoon

Allt innifalið frá 199.000,-  
Börn t.o.m. 12 ára frá 104.000,-

Nýjung
    2016

Nýjung
    2016

Nýjung
    2016

Regnum Carya Resort
 Belek- Tyrkland

 
Mögulega stórkostlegasta hótel Miðjarðarhafsins! Þetta 
glæsilega hótel er staðsett á milli hvítrar strandar og eigin 
golfvallar. Herbergin eru þau bestu sem við bjóðum uppá!

Lestu meira á nazar.is/regnum 
Instagram #regnumcarya

Allt innifalið frá 259.000,-  
Börn t.o.m. 11 ára frá 104.000,-

Tölvuteiknuð mynd Tölvuteiknuð mynd

Royal Alhambra 
 Side- Tyrkland

 
Glæsilegur ævintýrakastali í Side! Hér er meðal annars í 
boði vatnsleikjagarður, mjúk sandströnd, barnaklúbbur, 
minitívolí og dýrindis „allt innifalið” úrval. 

Lestu meira á nazar.is/royalalhambra 
Instagram #royalalhambrapalace

Delphin Imperial
 Lara/Antalya - Tyrkland

 
Stórglæsilegt lúxushótel fyrir alla fjölskylduna! Hálftíma 
akstur frá flugvellinum, nóg af afþreyingu, flott hönnun 
og fyrsta flokks „allt innifalið” pakki. 

Lestu meira á nazar.is/delphinimperial 
Instagram #delphinimperial

Allt innifalið frá 199.000,-  
Börn t.o.m. 11 ára frá 104.000,-

Allt innifalið frá 229.000,-  
Börn t.o.m. 11 ára frá 104.000,-

Sueno Deluxe Belek 
 Belek- Tyrkland

 
Hótelið sem sló í gegn í fyrra, með eigin sundlaug á 
svölunum. Þessi fjölskylduparadís hefur meðal annars sinn 
eigin golfvöll og mjög stóran þriggja hæða barnaklúbb! 

Lestu meira á nazar.is/suenodeluxe 
Instagram #suenodeluxebelek

Susesi Luxury Resort
 Belek- Tyrkland

 
Vinsælt hótel með verðlaunuðum „allt innifalið” pakka! 
Einstakur dvalarstaður í sumarfríinu með herbergi með 
beinum aðgangi að sundlaug og flottri heilsulind. 

Lestu meira á nazar.is/susesi 
Instagram #susesiluxuryresort

Allt innifalið frá 239.000,-  
Börn t.o.m. 12 ára frá 104.000,-

Allt innifalið frá 199.000,-  
Börn t.o.m. 11 ára frá 104.000,-

Lúxus fyrir alla fjölskylduna



Side
Pegasos World

Incekum
Pegasos Royal

Incekum
Pegasos Resort

VELDU ÞITT UPPÁHALDS 
PEGASOS HÓTEL 

OG BÓKAÐU NÚ Í JANÚAR!
Til þess að fá afsláttinn geturðu hringt eða skrifað inn

afsláttarkóðann  „JANUAR2016“ 
og þá verður afslátturinn dreginn frá heildarverði ferðarinnar.

10.000 kr. á fullorðinn fyrir ferðir fyrir 15. ágúst  ·  20.000 kr. á fullorðinn fyrir ferðir eftir 15. ágúst

*Gildir fyrir nýjar bókanir og ekki á okkar lágu barnaverð.

ef þú bókar  
fyrir

 31. janúar2016

Allt að

20.000KR

afsláttur
á mann

BÓKAÐU NÚNA

nazar.is · 519 2777


