
LYXSEMESTER FÖR ALLA

SOMMAR 

2016
TURKIET 
GREKLAND 

NAZAR.SE · 0770 - 777 888

Nyhet: Klassikern Rhodos

Nyhet: Mysiga Beldibi

7 nya familjehotell

100%
All Inclusive



Nazar – Nordens mest nordiska reseföretag
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Med Nazar kan du resa till
✈ ANTALYA/TURKIET
 Från alla flygplatser

✈ KUSADASI/TURKIET
 Från Stockholm, Köpenhamn och Oslo 

✈ RHODOS/GREKLAND
 Från Stockholm, Göteborg och Luleå
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 JÖNKÖPING NYHET! 

  Nazar Collection
  Det givna valet för barnfamiljen. 

Våra egna skandinaviska 

barnaktiviteter ingår!

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

   Holiday Collection
  Här finns något för alla smaker 

– ett brett utbud av bad- och  

stadshotell.

  
 26 Blue Bay NYHET!
 30 Royal Taj Mahal NYHET!
 32 Club Mega Saray NYHET!
 34 Crystal Flora Beach NYHET!
 36 Sultan Sipahi
 38 Avena Resort
 39 Side Star Elegance (Asteria Side)
 40 Eftalia Beach Club 
 41 Eftalia Aqua och Village
 42 Sueno Side
 44 Aska Lara
 46 Ramada Plaza
 48 Mukarnas Resort
 50 Sealight Resort

  Premium Collection
  -VÄND PÅ KATALOGEN!-

  Några av Medelhavets  

vackraste och lyxigaste hotell.

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

 facebook.com/NazarSverige  
 @NazarNordic
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18

Ny destination 2016! 

Rhodos
Grekland

26

Captain 
Nemo’s 
piratklubb
ingår på  
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24

Ny destination 2016! 
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Turkiet

06

Välsmakande mat  
- smidigt och gott!
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08
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Har bor vi
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Fråga guiden!

Ett av mina bästa 
minnen från den 
här säsongen är 
utan tvekan en 
solig dag med alla 
härliga barn i 
barnklubben.  
Vi gick till gräset 
och spelade kort 

och skulle äta tårta tillsammans. Jag 
var verkligen mitt inne i spelet och såg 
inte när ett av barnen tog tårtan och 
tryckte upp den rakt i mitt ansikte!  
 
Sedan följde en stor tårtfight och alla 
tjöt av skratt. Vi höll på ända tills det 
inte fanns någon tårta kvar och jag 
skrattade hela vägen hem den dagen!

Elvira Alteryd 
Aqua Fantasy

Vad är ditt bästa  
minne från 2015?

Fantastiska Rhodos, som erbjuder allt det vi älskar med Grekland, har vi nu i vårt program. Med Nazar bor du på fina 
hotell mellan Rhodos stad och flygplatsen. Här erbjuder vi både All Inclusive-hotell och prisvärda alternativ utan All 
Inclusive – dock alltid nära stranden.

RHODOS
- semesterdrömmarnas ö

Nyhet!
  2016

GREKLAND

– här trivs barnfamiljerna 
som fisken i vattnet!

Nazar Collection-hotellen 
är Nazars flaggskeppshotell där 
vi själva arrangerar svenska, 
kostnadsfria barnaktiviteter. 

– passar som handen i 
handsken för finsmakaren!

Här får du all slags lyx du 
kan föreställa dig med 
faciliteter i världsklass – både 
för vuxna och för barn. 

– stort utbud i olika klasser, 
perfekt för den prismedvetne!

Välj mellan enklare stadshotell 
och lyxiga resorter vid stranden 
som snuddar på Premium 
Collection-standard.

Vilken Collection är du?

F L Y G  T I L L  R H O D O S  F R Å N :  S T O C K H O L M ,  G Ö T E B O R G  E L L E R  L U L E Å

EN DAG PÅ HAVET 
Avslappning, god mat och bad. En riktig avslappningsdag 

på havet för hela familjen. Beställ gärna innan avresa. 

Vuxen från 460 kr Barn från 230 kr
Läs mer på nazar.se/utflykter

Preliminära priser.

Vänta inte på transferbussen, utan åk direkt i din  
egen minibuss med chaufför, både till och från ditt 
hotell. Gäller samtliga hotell i vårt program.

Traditionell busstransfer till ditt hotell kostar 195 kr/person. 

Prisexempel för privat transfer:
Pegasos World vid två resenärer
+135 kr/vuxen tur och retur

Pegasos World vid fyra resenärer
+55 kr/vuxen tur och retur

Observera att priserna för transfer på Rhodos inte var  
fastställda vid katalogens produktion.

PRIVAT TRANSFER 
FÖR DIN FAMILJ!

PRIVAT
TRANSFER

+35 KRFRÅN

När Captain Nemo 
går runt på hotellet, 
antingen i pirat-
klubben eller för att 
överraska någon på 
rummet, möts han 
alltid av förtjusade 
gäster. Alla lägger 
märke till honom 

och vill säga hej, göra high five, kramas 
eller ta bilder tillsammans med honom. 
Han ler alltid och är alltid redo att ha 
kul tillsammans med barnen.

Nästan alla barn som träffar Captain 
Nemo älskar honom och frågar om och 
om igen om när de kan ses nästa gång.

Nemo kan det mesta. Han kan hoppa 
i sängen, dansa, trolla bort ditt godis 
eller kittla dig. Han är så rolig – en 
maskot för alla att se upp till!

Søren Lund Knudsen 
Pegasos World

Captain Nemo är vår  
nya familjemedlem. 
Hur har han blivit mottagen 
av våra yngre gäster?

Blue Bay
All Inclusive vid stranden, 
knappt 20 min från flygplatsen
Läs mer på s. 26

Vuxen från 5 700 kr 
Barn från 2 900 kr

nazar.se/bluebay

Belair Hotel
Strandhotell med  
All Inclusive, nära Rhodos 
stad

Vuxen från 5 700 kr 

nazar.se/belair

Oktober Hotel
Modernt, stilfullt hotell  
mitt i Rhodos stad,  
med frukost

Vuxen från 5 500 kr 

nazar.se/oktober

Angela Hotel
Prisvärt cityhotell nära  allt 
i Rhodos stad, frukost ingår 
i priset

Vuxen från 4 700 kr 

nazar.se/angela

Sunday Hotel
Familjedrivet lägenhetshotell 
med många svenska 
stamgäster

Vuxen från 4 200 kr 

nazar.se/sunday

Expertråd för bästa hotellval

På Nazars Facebook kan du ställa dina frågor till de 
riktiga experterna: de som tidigare rest med Nazar,  
och våra medarbetare som provat alla hotell. 
facebook.com/NazarSverige

Låt dig inspireras

Nazars Instagram är lite ”kult” med alla vackra bilder. 
@NazarNordic  #NazarNordic

Utflykt Pegasos World Royal Alhambra Side Star Elegance
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600 BILDER - EN VINNARE!
Tack till alla deltagare i vår fototävling 2015, och grattis till vinnaren Dennis Mogvall!

Läs intervjun med vinnaren, och om hur du tävlar, på nazar.se/foto.
Nu ser vi fram emot att få ännu fler fina bilder av er  

– vinnaren får ett resepresentkort på 10 000 kr!

Ladda upp bilder, se andra bidrag och läs mer om tävlingen på nazar.se/foto.

Hur har All Inclusive 
förändrat ditt liv (och 
kropp)?

Du blev korad till 
månadens ”Dream Provider”
 i juli 2015. Vad gjorde du 
för att få denna titel?

Minst tre gånger om 
dagen tar jag mig 
en läsk, glass eller 
annat gott som våra 
hotell erbjuder, och 
så avnjuter jag 2-3 
måltider om dagen.  
 
 Jag älskar verk-

ligen att ena dagen käka lite sushi för 
att dagen efter äta tacos. Jag ser hur 
uppskattat det är även av mina gäster 
och för mig har detta ändrat min 
inställning helt till  
All Inclusive.  
 
Sen är det VÄLDIGT bra att hotellets 
gym också ingår i All Inclusive...

Joel Geneback 
Pegasos Planet

Klockan var 
omkring fyra på 
morgonen då 
bussen med nyan-
lända gäster kom 
till Pegasos World, 
när en av gäster-
na märkte att han 

inte fått med sitt bagage.  
 
Eftersom han var säker på att bagaget 
fanns med på bussen från flygplatsen, 
så kollade jag upp vilka hotell bussen 
hade stannat vid. Jag ringde dessa 
hotell och kunde då lokalisera bagaget. 
Hotellet hade inte möjlighet att köra 
bagaget just då, så jag bestämde mig 
för att åka dit själv.  
 
Gästerna behövde då inte vänta till 
dagen efter och kunde installera sig på 
rummet med alla sina tillhörigheter. 
Det kändes extra bra att göra dem gla-
da då de inte hade förväntat sig detta!

Anna Runmark 
Pegasos World

DENNA  
KATALOG  
INNEHÅLLER 

28
HOTELL
AV DESSA ÄR:

 28 All Inclusive

 25 direkt vid stranden

 25 med vattenrutschbanor

 28 med familjesviter för 
minst fyra personer

 28 med superlåga  
barnpriser

 28 med svensk  
guideservice

 28 hotell som kan beställas 
endast genom Nazar

Vi introducerar Beldibi – en naturskön semesterpärla strax utanför Antalya, endast 1 timme från flygplatsen.

Nyhet!
    2016

Nirvana 
Lagoon Villas 
Premium-hotell med 
fantastiska bungalows!
Vuxen från 7 900:-
Barn från 3 200:-
nazar.se/nirvana
Se s. 4 Premium Collection

Crystal 
Flora Beach
Mysigt All Inclusive-
hotell vid stranden.
Vuxen från 5 900:- 
Barn från 2 900:-
nazar.se/flora
Se s. 34

   Beldibi
ny destination med fina strandhotell

Alla  är relativa 
Vi bedömer våra hotell från 1 till 5  
under respektive ”Collection”.  

Nazar Collection 
är våra egna familjehotell  
Premium Collection 
är absolut toppklass
Holiday Collection 
erbjuder något för alla 

5  i en Collection kan inte  
jämföras med samma antal  
i en annan Collection.

Läs allt om våra  under 
nazar.se/collections

Gästbetyg
De gästbetyg du hittar på hotellsidorna 
kommer från frågeformulär som våra 
gäster fyller i. 

60% av Nazars gäster svarar på 
frågorna, varför omdömena är 
tillförlitliga. Årets nyheter har inga 
gästbetyg. 

Läs allt om gästbetyg under 
nazar.se/gastbetyg

ATT TÄNKA PÅ 
NÄR DU BESTÄLLER  
DIN RESADe bästa  

av de bästa!
Nazar har få utvalda hotell i programmet. 

Bland dessa korar vi varje år vinnare 
i olika kategorier, som vi belönar med den 

åtråvärda utmärkelsen Nazar Quality Award.

Vinnare 2015 är:
Bästa Nazar Collection-hotell  

Pegasos Royal se s. 18

Mest rekommenderade hotell  
Regnum Carya Resort se s. 12 Premium Collection

Bästa Premium Collection-hotell  
Delphin Diva se s. 16 Premium Collection

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

Bästa  hotell  
Side Star Elegance se s. 39

Bästa  hotell  
Avena Resort se s. 38

FINALISTERNA:
VINNAREN:

Sommarkatalog 
Nazar 2016 
Baklava
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ALL INCLUSIVE

Burgare, kebab, pommes, 
pizza, turkiska pannkakor - 
you name it!

Inbjudande och färgglada bufféer 
lockar med allt mellan himmel 
och jord till huvudmåltiderna. 

ALL
INCLUSIVE.

BUFFE

SPECIALKOST
På våra Pegasos-hotell finns egna
avdelningar av bufféerna med fint utbud
av specialkost, med allt från mumsiga grytor 
till spännande röror. Salladsbuffén bjuder in 
till fräscha grönsaker och goda råvaror.

SNACKS

mums! 

GLASS

DRYCK
Juice till frukost, en kall 
öl till lunch, ett glas rött 
till middagen och en 
välblandad cocktail till 
kvällsunderhållningen?

Dessertborden frestar den 
söta tanden med fluffiga 
bakelser, turkisk baklava 
och spännande kreationer. 
I Regnums patisserie finns 
bland annat färgglada 
makroner som väntar på att 
smälta i din mun!

Vad vore en solsemester utan 
en svalkande glass? Våra hotell 

erbjuder allt från mjukglass 
(även laktosfri) till pinnglass 
och turkisk glass. På Nirvana 
och Regnum får du något så 
lyxigt som Mövenpick-glass!

"Gå ut och ät" på trevliga temarestauranger eller 
på lyxiga à la carte-restauranger. Till exempel har 
Delphin Imperial hela åtta à la carte-restauranger 

som till och med ingår i priset!

VAD KAN JAG 
FÖRVÄNTA MIG
Denna sida är ett smakprov på 
All Inclusive. Utbud, kvalitet 
och tidsspann för All Inclusive-
programmet speglas i allra högsta 
grad av antal  som hotellet är 
bedömt med. Även Collection 
påverkar - Premium Collection  
har de absolut bästa programmen!

VEGANSK,

VEGETARISK, 

 LAKTOSFRI & 

GLUTENFRI 

KOST

Bekvämaste semestern för reskassan

A LA CARTE

SOTSAKER



Pegasos World:

"Det är väl inte 
en pool, det måste 
vara havet!"
Erik 6 år



Aqua Fantasy:

31 vattenrutschbanor  
och 22 pooler



Pegasos Resort & Pegasos Royal:

Wipeout  
– unik vattenhinderbana



Pegasos Resort & Pegasos Royal:

Pooler, vattenpark och 
den bästa stranden
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Pegasos World
 Side - Turkiet

10 000 m² vattenparadis
På ojämförbara Pegasos World öppnar sig en 
semestervärld utan dess like. Medelhavets största 
poolområde, en vattenpark som garanterat får det att 
kittla i magen och ett perfekt läge direkt vid en bred  
och fin strand. Luta dig tillbaka och njut!

Läs mer på nazar.se/pegasosworld 
Instagram #pegasosworld

Pegasos Royal
 Incekum - Turkiet

Actionspäckad wipeout-bana
Pegasos Royal delar hotellområde med Pegasos 
Resort och Pegasos Club, så här får du tre hotells 
sportfaciliteter, pooler, barer och aktiviteter, fast du 
betalar bara för ett! Hotellen ligger vid en fantastisk 
sandstrand med en megahäftig wipeout-bana!

Läs mer på nazar.se/pegasosroyal 
Instagram #pegasosroyal

Pegasos Resort
 Incekum - Turkiet

Turkiets kanske bästa strand
Pegasos Resort delar område med sina två grannhotell, 
och som gäst här får du därför tillgång till ett enormt 
område med tre hotells faciliteter. Här får du en gyllene, 
barnvänlig sandstrand, vattenrutschbanor, sporter, 
wipeout-bana och mycket mer!

Läs mer på nazar.se/pegasosresort 
Instagram #pegasosresort

Aqua Fantasy
 Kusadasi - Turkiet

Medelhavets största vattenpark på ett hotell
Med 31 vattenrutschbanor och 22 pooler har du här alla 
förutsättningar för den ultimata badsemestern. Du kan 
också variera dig genom att gå till hotellets strand eller 
kanske ge dig i kast med någon av alla de aktiviteter 
som erbjuds ”på land”! Barnpris upp till 13 år.

Läs mer på nazar.se/aquafantasy 
Instagram #aquafantasy

R All Inclusive
R Barnpris upp till 16 år
R Captain Nemo’s piratklubb
R Simskola
R Dansskola

R Ungdomsklubb 
R Vattenpark
R Rum bredvid varandra* 
R Familjesviter 
R Privat familjetransfer*

R Family Day
R Kids Comfort*

R Mjukglass på Pegasos-hotellen
R Wipeout-bana på Pegasos 
 Resort och Royal

Allt detta ingår på Nazar Collection…

…och dessutom: 

Svensk guideservice · Glass · Comfort Class* · Badhanddukar · Underhållning · Minidisco · Wellnesscenter* · Aktiviteter för vuxna och barn  
Wifi · Specialkost på Pegasos-hotellen ·  Temarestauranger* · Babysängar · Specialpris för en vuxen och ett barn på Pegasos-hotellen 
* mot mindre tillägg

 All Inclusive från 5 900:- Barn upp till år från 2 900:-16

Handplockade 
hotell för bästa 
familjesemestern!

Våra bästa Nazar Collection-filmer på 

nazar.se/video
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Smaskiga bakelser, 
mumsiga kakor och 
tvättäkta turkisk baklava 

Ett hav av badmöjligheter!

Älskar du att känna solvarm sand 
mellan tårna? Vilken tur då att alla 
Nazar Collection-hotell ligger direkt 
vid härliga sandstränder! För dig 
som vill ha fart och fläkt finns det 
gott om fartfyllda vattenrutschbanor 
och för poolälskaren är utbudet 
överväldigande.

ALL INCLUSIVE NÄR  
DET ÄR SOM BÄST!

	 Bufféer	till	huvudmåltiderna

 Laktos- och glutenfri kost samt vegatarisk- 
och vegankost på Pegasos-hotellen 

 Spännande temarestauranger

 Alla lokala drycker

100 % 
ALL INCLUSIVE

Mjukglass  
(även laktosfri) på  

våra Pegasos-hotell

 #aquafantasy #pegasosresort 
#pegasosworld #pegasosroyal

Pegasos Resort & Royal

Vattenparadiset Pegasos World 
stoltserar med en toppmodern 

vattenpark med hela 
13 nervkittlande 

vattenrutschbanor.

Aqua Fantasy

När vi letade efter 
hotell och kom in på 
Pegasos Worlds sida 
var valet inte svårt. 
Detta var det absolut 
bästa alternativet 
eftersom att vi är ett 
vilt gäng som älskar 
action,	och	här	finns	
så mycket aktivi-
teter för både barn 

och vuxna. Vi har haft massor med tävlingar  
i vattenparken, så där tillbringar vi det mesta 
av tiden, och vi älskar också att sitta i strand-
baren, där njuter vi ordentligt!

Minidiscot är riktigt roligt; familjedansen är 
den bästa för då kan alla vara med, så då ram-
lar vi alla sjutton in och tar över på dansgolvet! 
Det är kul att se hur barnens ögon bokstavligen 
glittrar av glädje! 

Vi	fick	fantastisk	service	redan	när	vi	bokade	
resan och här på plats har den också varit helt 
otrolig. 34 tummar upp för Nazars service!

34 tummar upp!

Familjen Lassen m.fl.,
Strömnäsbruk

Gästerna 
har ordet

Vi hade hört mycket 
gott om de svenska 
barnklubbarna och 
om själva hotellet från 
vänner och familj och 
vi bestämde oss för 
Pegasos Royal på 
grund av stranden 
och barnens favorit 
wipeout-banan.

Vi har varit i Turkiet fem gånger och detta är 
den bästa stranden vi någonsin sett! Vattnet 
är rent och klart och att det är så långgrunt är 
perfekt för barnen. Det är så stor variation på 
allt,	till	exempel	flera	olika	pooler,	så	man	blir	
aldrig uttråkad och behöver aldrig lämna hotel-
let	-	här	finns	ju	allt.	

Nazars koncept med barnklubbar och guider 
gör att man känner sig som hemma här. Även 
maten är väldigt god, speciellt när det var 
turkiskt tema, mmm!

Den bästa stranden  
vi någonsin sett!

Familjen Sandberg, 
Göteborg

Turkiets bästa familjeresorter – endast med Nazar

Pegasos World

Aqua Fantasy Pegasos Resort & Royal
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Pegasos Royal 
upp till 8 personer

Familjerum

Pegasos Resort
upp till 6 personer

Familjesvit

Aqua Fantasy
upp till 5 personer

Deluxerum

R Minidisco
R Gym  
R Vattengymnastik
R Beachvolleyboll
R Tennis

R Spelhall
R Kvällsshower
R Vattensporter
R Dart
R Bordtennis

R Trådlöst internet
R Wellnesscenter
R Biljard

Massor av aktiviteter

När ni reser tillsammans ska ni så klart också bo tillsammans! De familjeinriktade hotellen i Nazar Collection har självklart tänkt 
på detta och på Pegasos Royal kan det till exempel bo upp till åtta personer tillsammans i ett Familjerum Connection. Det finns 
givetvis även dubbelrum för två till tre personer samt flera kombinationer däremellan.

Rum för den stooora familjen

Uppgradera din  
semester med 

Comfort Class
Vad sägs om bland annat:
 
R gratis trådlöst internet på rummet 
R reserverade solsängar på stranden
R à la carte-frukost tre gånger/vecka 
R och mycket mer

Antalet paket är begränsat så vänta inte med att boka!

Pris per vecka: Vuxen: 850 kr, barn: 250 kr 

Läs mer på nazar.se/comfortclass

Ta en paus från solsängen!

Side-by-side-garanti

På alla våra Nazar Collection-hotell kan du försäkra dig om att bo max tre dörrar från din familj eller dina vänner i 
resesällskapet. Detta är en unik garanti – perfekt för den stora familjen eller kompisparen som reser tillsammans. 

Pris: från 360 kr per rum. Läs mer på nazar.se/tillaggspaket

PEGASOS  
ROYAL
Incekum

Mat 4,0
Pool 4,5
Rum 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

AQUA  
FANTASY 
Kusadasi

Mat 4,0
Pool 5,0
Rum 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 4,0

5 = bäst

PEGASOS  
WORLD
Side

Mat 4,0
Pool 5,0
Rum 4,0
Aktiviteter 4,5
Strand 4,5

PEGASOS  
RESORT
Incekum

Mat 4,0
Pool 4,5
Rum 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

100%
GARANTI!

RUM 
SIDE-BY- 
SIDE

Familjesvit

Pegasos World  
upp till 5 personer

20 000 enkätsvar - här är era betyg 
på Nazar Collection 2015:

 #nazarnordic

Aktiviteterna och 
sportfaciliteterna avlöser 

varandra på våra Nazar 
Collection-hotell. 

 
Du kan delta i någon av 

animationsteamets turneringar 
eller utmana ditt resesällskap, 
och bäst av allt är att det är du 

själv som bestämmer takten!

Kostnadsfritt på Pegasos Resort & Royal 
Uppblåsbara hinder som flyter på vattnet 

– anta utmaningen på denna unika 
anläggning som för tankarna till ”Gladiatorerna”!

Aqua Fantasys ”Super Combo” 
har häftiga naturliga 
ljuseffekter inuti sig!

Sport och hålligång eller 
avslappning i wellnesscentret?

Nyhet!
    2016

Vem vinner pooltävlingarna?

Minidiscot är en storfavorit bland alla barn,
och även bland många vuxna.

Släpp loss barnet inom dig!

Nazars team i Antalya
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Barnklubb i världsklass
- ingår i priset

Captain Nemo‘s 
överrasknings- 

paket
Captain Nemo besöker ditt barn 

på rummet, där han dansar och har 
med sig en liten kaka. Ett perfekt tillfälle 
att ta semesterbilder!

Läs mer på nazar.se/captainnemo

Chill Out Club – en hit bland ungdomarna

I vår egen ungdomsklubb arrangeras sport och quiz, men det ges också 
massor med tid att slappa, snacka och bara umgås med jämnåriga. 
Chill Out Club vänder sig till ungdomar mellan 12-16 år.

Swim a’hoy simskola – vattenfantasternas favorit

Här lär vissa barn sig att bli trygga i vattnet medan andra lär sig att 
simma. Instruktörerna har officiell siminstruktörsutbildning.
Swim a'hoy vänder sig till barn mellan 4-12 år.

Dance Stars – här trivs de danssugna 

Barnen lär sig danssteg till de bästa semesterhitsen, och en dag i veckan 
får de vara stjärnorna i showen på uppvisningen på scenen.
Dance Stars vänder sig till barn mellan 4-12 år.

Family Day – hela familjens dag

På familjedagen arrangeras tävlingar och lekar för hela familjen, och det 
har visat sig att föräldrarna har minst lika roligt som barnen.
Family Day vänder sig till alla åldrar.

Här lär barnen sig att 
bli riktiga pirater!
Vår egen Captain Nemo och hans tuffa crew håller till på 
alla våra Nazar Collection-hotell, där de busar och skojar. 

En dag i piratklubben bjuder på allt från skattjakt och olika 
uppdrag till roliga lekar med svenska aktivitetsguider. 
Captain Nemo's aktiviteter vänder sig främst till barn 
mellan 4-6 år, och det finns också en grupp för barn mellan 
7-11 år där det arrangeras sport och annan hålligång av 
skandinaviska aktivitetsguider.

Detta är första gång-
en vi reser med Nazar 
men vi kommer 
definitivt	åka	tillbaka	
till Pegasos Resort 
igen!
Laila och Björns 
topplista:
1) Här är stor varia-
tion,	det	finns	något	
för alla.  

2)	Stranden	är	superfin	med	klart	vatten,	här	
tillbringar vi det mesta av tiden.  
3) Maten, som är jättegod. Temakvällarna är 
bäst. 

Mys topplista: 
1) Ungdomsklubben Chill Out, med sina 
jätteroliga	lekar	och	jag	har	redan	träffat	nya	
kompisar.  
2) Den roliga Wipeout-banan på stranden.  
3) Personalen som är så vänlig, både hotellets 
och Nazars!

Ungdomsklubben  
är bäst!

Familjen Franzén-
Södergren, Hjo

Gästerna 
har ordet

Vattenparken och de 
många poolerna är 
fantastiska, det är 
inte utan anledning 
att hotellet heter 
Aqua Fantasy! När 
vi såg hotellet på 
Nazars hemsida var 
vi bara tvungna att 
resa hit – vem skulle 
inte vilja bo på ett 

hotell som har sin egen 
vattenpark? Vi har tillbringat nästan hela vår 
semester i vattenparken, barnen bara älskar 
det och har så roligt. Vattenrutschbanorna får 
dem att skrika av glädje… eller rädsla!

Nazars service är väldigt bra, man ser guider 
på hotellet hela tiden och ibland undrar jag om 
de någonsin går hem! Det är också kul att se 
piraterna i barnklubben springa förbi när de är 
på skattjakt eller på något annat upptåg.

Ett riktigt  
vattenparadis!

Familjen Törnberg, 
Edsbyn

Barnen är våra viktigaste 
gäster och vi gör vårt 
yttersta för att se till att 
deras semesterdrömmar 
går i uppfyllelse.

 #piratenemo

 #nazarpirateclub

Turkiets bästa familjeresorter – endast med Nazar

BARNAKTIVITETER  
FÖR ALLA ÅLDRAR!
Utöver	Captain	Nemo’s	barnklubb	finns	flera	andra	aktivteter	att	välja	mellan,	också	
arrangerade av oss på Nazar, t.ex. minidisco med pirattema. Förutom de skojiga aktiviteterna 
som arrangeras, knyts vänskapsband över de nordiska gränserna - vänskapsband som ofta 
varar livet ut. Alla våra roligheter ingår i priset och man behöver inte förboka!
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Nazar nu också i Grekland:

Blue Bay på Rhodos med 
All Inclusive och vattenpark

Nyhet!
    2016



29 nazar.se✆ 0770 - 777 88828

Blue Bay
Direkt vid stranden och med kort transfer
- Nazars familjeresort på Rhodos

 BLUE BAY Ixia/Rhodos stad - Grekland  

Ta ett dopp i poolen som ligger 
direkt utanför dörren! Fås när du 

bokar Dubbelrum Bungalow Pool.

Det har tagit oss två år att planera en start på Rhodos och 
nu är det klart. Nazars gäster kommer att bo på populära 
områden mellan flygplatsen och Rhodos stad. 

De flesta av våra gäster kommer att bo på Blue Bay, ett trev-
ligt mellanklasshotell direkt vid stranden och med pool, stor 
fin trädgård och familjerum. Vi är övertygade om att våra 
familjer kommer att trivas här.

Nazar har ordet

Underbara Rhodos!

Kemal Yamanlar
Grundare och VD på Nazar

 #bluebayrhodes

Dubbelrum Bungalow Pool

All Inclusive-hotell  
med vattenpark och  
direkt tillgång till pool  
från rummet

Knappt 20 minuter från flygplatsen

På denna familjepärla bor du endast en knapp mil från 
den populära semesterorten Rhodos stad. Dessutom har 
du enbart knappt 20 minuters transfer från flygplatsen, 
vilket innebär att du snabbt kan påbörja din semester.

På andra sidan en mindre väg breder en häftig 
vattenpark ut sig. Här bjuds du på fem roliga vatten-
rutschbanor. Barnens favorit är piratskeppet med 
tillhörande små vattenrutschbanor och andra vatten- 
aktiviteter. Barnklubben, lekplatsen och minidiscot står 
också högt i kurs hos småttingarna!

Mysiga bungalows med egen pool

Du kan välja mellan en huvudbyggnad och radhus- 
liknande små bungalows, där vissa kan bokas med 
direkt tillgång till antingen privat pool eller en som man 
delar med grannarna på terrasserna bredvid.

All Inclusive ingår i priset och för barnen ingår så mycket 
glass de orkar under dagstimmarna. Det finns ett fint 
utbud av sporter och aktiviteter, shower, avslappnings-
möjligheter och temakvällar – här finns något för hela 
familjen! 

Läs mer på nazar.se/bluebay 
Instagram #bluebayrhodes

Hotellet ligger direkt vid 
stranden, som lockar till sval-
kande bad, sandslottsbyggande, 
sport, avslappning och lek.

Nyhet!
    2016

 All Inclusive från 5 700:- Barn upp till år från 2 900:-13
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Nyhet!
    2016

 #royaltajmahal

Familjehotell med utsökt  
All Inclusive-program

Här står familjen i fokus

Royal Taj Mahal slog upp dörrarna 2015 och kedjan 
har använt sin expertis och dragit nytta från sina 
erfarenheter från de framgångsrika systerhotellen Royal 
Alhambra (s. 21) och Royal Palace (s. 20).

Här får du en av Sides största vattenparker på ett hotell 
med 11 vattenrutschbanor, och även ett stort minitivoli 
med både radiobilar, pariserhjul och karuseller. Barnen 
trivs också i barnklubben – kanske ett bra tillfälle för 
föräldrarna att besöka wellnesscentret?

Massor av sol och bad

Hotellet ligger på första parkett direkt vid en härlig och 
barnvänlig sandstrand, och på hotellområdet finns tre 
olika sorters pooler. 

Taj Mahal erbjuder välsmakande mat, dryck och snacks 
dygnet runt, och bland de olika restaurangerna och 
barerna hittar hela familjen något de gillar. Missa inte 
amfiteaterns snackrestauranger där det bjuds på allt från 
turkiska specialiteter till pizza och glass. 

Rummen är nya och fräscha och man kan bo upp till 
fyra personer tillsammans. 

Läs mer på nazar.se/tajmahal 
Instagram #royaltajmahal

 ROYAL TAJ MAHAL Side - Turkiet

Royal Taj Mahal
Inspirerat av sagornas värld
- med stort minitivoli och vattenpark 

Vi skulle bo på grannhotellet men när vi 
checkade in frågade de om vi ville testa deras 
nya hotell Royal Taj Mahal, och vi tyckte att ett 
nytt hotell verkade spännande så vi tackade ja. 

Sandstranden är jättefin med mjuk och fin 
sand utan stenar och solsängarna är sköna. 
Det är första gången vi reser med All Inclusive 
och det är så bekvämt. Det är stor variation 
och extremt fräscht.

Gästerna har ordet

Sanden är mjuk och fin!

Familjen Moinafshari, 
Växjö

Hotellets inredning är färgrik och
excentrisk med färgglada möbler, skira
tyger och uppseendeväckande lampor.

Dubbelrum

Ståtligt och spektakulärt. 
På detta nybyggda hotell 
tog man i ordentligt!

 All Inclusive från 7 800:- Barn upp till år från 3 200:-12
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Enormt utbud av 
sportfaciliteter och 
aktiviteter

Grönområden och avslappnad atmosfär

Club Mega Saray är det perfekta valet för barnfamiljer 
som vill ha mycket aktiviteter, ett brett All Inclusive- 
program och stora härliga grönområden. Här finns allt 
från minigolf, bågskytte och tennis till danskurser och 
turkiskundervisning. 

På kvällarna bjuds du på shower och underhållning och 
hela hotellområdet präglas av en fantastisk semester-
stämning, med musik, avslappnade gäster och stora 
valmöjligheter av mat och dryck!

Fler olika sorters boende

Här finns flera olika sorters rumsbyggnader, de ena 
charmigare och färggladare en de andra. Vissa av rums-
typerna är väldigt enkla och lite äldre, medan det finns 
en ny byggnad som erbjuder moderna och stilrena rum, 
vissa med direkt tillgång till pool – valet är ditt!

På Club Mega Saray får du ett brett utbud för att vara 
Holiday Collection. All Inclusive-programmet gäller  
dygnet runt och all lokal dryck samt en handfull inter-
nationella märken ingår. Det finns också en snackbar 
som serverar bland annat kebab och glass samt sex 
temarestauranger. 

Läs mer på nazar.se/clubmegasaray 
Instagram #clubmegasaray

Club Mega Saray
Massor av aktiviteter 
och rum med direkt tillgång till pool

 CLUB MEGA SARAY Belek - Turkiet 

På Club Mega Saray är det en varm stämning och mysig atmosfär 
och personalen är väldigt tillmötesgående och serviceminded,  
hotellet är till och med känt för sin goda service till gäster.  
Det finns flera olika sorters rum att välja mellan, och Deluxe- 
byggnaden är min favorit, rummen är nya och fräscha och på 
bottenvåningen har man direkt tillgång till pool från terrassen. 

Det finns flera vackra grönområden med tjusiga blommor och 
palmer och gästerna kan också använda gräsmattorna till att 
sola och slappa i en solsäng om de så önskar.

Nazar har ordet

Hotellet är känt för sin goda service

Laura Ogan, 
Teamleader Antalya

 #clubmegasaray

Deluxerum

Nyhet!
    2016

Hotellet ligger direkt
vid en bred sand-
strand, komplett med
solsängar, solsegel
och pir.

 All Inclusive från 7 200:- Barn upp till år från 2 900:-12
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Naturskön oas där  
hela familjen trivs

All Inclusive-hotell med 
oöverträffad kuliss

I Crystal Flora Beach hittar du ett 
idylliskt familjehotell med härliga grön-
områden och höga tallar som ger en 
unik och avslappnad fritidskänsla.

På Crystal Flora Beach bor du i enkla men mysiga små 
rum som ligger bland härliga gräsmattor och färg-
glada blommor. Här ligger flera mindre byggnader på 
tre våningar, och det finns familjerum för upp till fyra 
personer.

Sportfantaster som soldyrkare –  
här trivs alla!

En vackrare kuliss för sol och bad får man leta efter! 
Med de mäktiga bergen i bakgrunden och det oändliga 
havet i förgrunden så kommer solens strålar kännas 
extra sköna. 

Hotellet erbjuder flera härliga badmöjligheter, både 
vid alldeles klart vatten vid stranden och vid flera olika 
poolområden, massor av aktiviteter och ett brett All 
Inclusive-program dygnet runt. 

Barnen älskar barnklubben, minidiscot och vattenrutsch-
banorna, medan de vuxna kanske föredrar att få en 
avkopplande behandling i wellnesscentret. 

Läs mer på nazar.se/flora 
Instagram #crystalflorabeach

Crystal Flora Beach
Familjehotell i gröna omgivningar 
mittemellan berg och hav

 CRYSTAL FLORA BEACH Beldibi - Turkiet 

Från den fina
terrassen ända nere vid

stranden har du en underbar
utsikt som ackompanjerar

måltiden förträffligt.

Det som verkligen får nyheten Flora att sticka 
ut är det fantastiska läget med de ståtliga 
bergen i bakgrunden och det blåa havet 
framför – det är så himla vackert!

Här är en äkta charterkänsla och en riktigt 
familjär och avslappnad semesterstämning. 
Den nästan kilometerlånga stranden är min 
favorit, havet är verkligen helt kristallklart!

Nazar har ordet

Hög mysfaktor!

Victoria Möller Norling
Guide i Antalya

 #crystalflorabeach

Nyhet!
    2016

Flora ligger 
inbäddat mellan 
de trädbeklädda 
Taurusbergen och 
det majestätiska 
Medelhavet.

 All Inclusive från 5 900:- Barn upp till år från 2 900:-13
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All Inclusive-klassiker  
på första parkett  
vid Kleopatrastranden

Mitt i svenskarnas turistparadis Alanya

Här bor du direkt vid den enormt populära Kleopatra-
stranden, och mitt i Alanyas pulserande centrum.  
Där finns massor av shopping, marknader och bazaarer 
som kan stilla vilken shopaholics shoppingsug som helst.

Nyhet: Rum med garanterad havsutsikt

Nu kan du försäkra dig om att bo i byggnaden som 
vetter mot stranden, varifrån du har en ojämförbar 
panoramautsikt över det oändliga, turkosa Medelhavet. 

Mycket hotell för pengarna 
 
All Inclusive-programmet inkluderar bl.a. bufféer, snacks 
och lokal dryck. Poolområdet sjuder av liv och rörelse, 
och här kan du njuta av en drink och ta del av det 
härliga semesterlivet som försiggår precis utanför på 
strandpromenaden. 

Det finns bl.a bordtennis och biljard, och barnens favorit 
är den lilla vattenrutschbanan. 

Läs mer på nazar.se/sultansipahi 
Instagram #sultansipahi

Sultan Sipahi
"Location, location, location!" 
Bo på den bästa adressen i Alanya

 SULTAN SIPAHI Alanya - Turkiet 

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 3,5
Pool 3,5
Rum 3,5
Aktiviteter 3,0
Strand 5,0

5 = bäst

Detta måste vara det bästa hotellet man kan få som ligger så 
nära stranden här i Alanya! Priset är bra, man får verkligen 
mycket för pengarna. Personalen är riktiga legender - de 
är så trevliga och hjälpsamma, och även servicenivån från 
Nazar här på plats har varit bra.

Läget är perfekt, för stranden är superfin och ren. Vi har 
varit en del inne i stan i Alanya och vi blev positivt över- 
raskade. Nattlivet här är det bästa vi provat på utomlands!

Gästerna har ordet

Det bästa hotellet vid stranden i Alanya!

Theódór Ingi Pálmason
m.fl., Island

 #sultansipahi

Dubbelrum

Bättre läge får man leta länge
efter! Här bor du direkt vid Alanyas
varumärke och stora dragplåster,
Kleopatrastranden.

Havsutsikt från hotellets 
översta våningar

 All Inclusive från 4 700:- Barn upp till år från 2 900:-13
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Populär klassiker  
i ny skepnad

Lyxigt semesterboende med vacker utsikt

Denna sanna trotjänare i Nazars program totalrenove-
rades 2015, och då tillkom bland annat flera pooler, nya 
rum samt rum med direkt tillgång till pool. Här får du en 
kombination av flerårig erfarenhet i uppfräschade miljöer.

Detta högklassiga och romantiska hotell vänder sig 
främst till vuxna par, men här finns också alla tänkbara 
faciliteter för familjer och barn.

Här får du ett fantastiskt All Inclusive-program och 
omgivningarna är verkligen vackra. Utanför hotellet går 
en fin strandpromenad via vilken du kan ta dig ända in 
till semesterparadiset Side.

Läs mer på nazar.se/sidestarelegance 
Instagram #sidestarelegance

 SIDE STAR ELEGANCE (ASTERIA SIDE) Side - Turkiet  

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,5
Pool 4,0
Rum 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bäst

 AVENA RESORT Alanya - Turkiet 

Totalrenoverat stadshotell 
med endast nöjda gäster
 
En perfekt bas med något för alla

Avena Resort renoverades från golv till tak 2014 och 
bjuder in till fräscha omgivningar och stora rum.  
Hotellet ligger i Alanyas mysiga stadsdel Oba, med närhet 
till nattliv och shopping. Precis utanför hotellet arrangeras 
en marknad en gång i veckan och där kan du fynda bl.a. 
souvenirer och frukt. 
 
Detta mångsidiga hotell passar lika bra för barnfamiljen, 
det förälskade paret eller kompisgänget. All Inclusive- 
programmet inkluderar bufféer, en temarestaurang, 
snacks och lokala drycker. Vid poolen råder en gemytlig 
stämning och här spelas det ofta musik ur högtalarna, 
eller så hör du ljudet från barnen i barnklubben eller från 
minidiscot. 

Läs mer på nazar.se/avenaresort 
Instagram #avenaresort

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,0
Pool 4,0
Rum 4,5
Aktiviteter 3,5
Strand 3,5

5 = bäst

 All Inclusive från 4 900:- Barn upp till år från 2 500:-13

Side Star Elegance 
(Asteria Side)

Från den fina terrassen har du 
en förtrollande utsikt utöver stranden, 
havet och ända in till Side. Lika 
vackert på dagen som på kvällen!

Avena Resort
En perfekt kombination av 
stads- och strandhotell – 
här får du både och!

 #avenaresort

 All Inclusive från 7 900:- Barn upp till år från 2 900:-13

Familjesvit

Dubbelrum

Det nya poolområdet som 
invigdes 2015
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Vi valde Eftalia Aqua för beach clubben och den är så himla bra, det finns så många olika 
vattenrutschbanor och pooler att välja mellan. Det är också skönt att beach clubben ligger 
så nära stranden, och vattnet vid stranden är verkligen rent och klart. All Inclusive är 
underbart när man reser med barn och shoppingen på hotellet är superbra!

EFTALIA BEACH CLUB Türkler/Alanya - Turkiet 

Eftalia Village 
 Türkler/Alanya - Turkiet

Familjefavorit med härlig atmosfär

Mellan de gulliga två- och trevåningsbyggnaderna 
och gräsmattorna råder en alldeles speciell semester- 
stämning som alla stamgäster älskar. Denna All  
Inclusive-pärla erbjuder barnpris ända upp till 18 år, 
renoverade rum och familjesviter för upp till sju 
personer och ligger endast en halvtimme från Alanya.

Läs mer på nazar.se/eftaliavillage 
Instagram #eftaliavillage

Utöver det enorma utbudet av
vattenaktiviteter finns också ett

wellnesscenter med strandpaviljonger,
barnklubb, barer och restauranger, 

ett häftigt utomhusdisco  
och ett antal butiker.

En värld av 
vattenaktiviteter

på första parkett
vid stranden!

 

Eftalia Aqua
 Türkler/Alanya - Turkiet

Största vattenparkshotellet i Alanya

Även inne på detta omtyckta familjehotells område 
finns 11 vattenrutschbanor och flera pooler. All 
Inclusive ingår dygnet runt på denna moderna 
stamgästmagnet som endast ligger en halvtimme 
från Alanya. Du får också familjesviter för upp till 
sju personer och barnpris ända upp till 18 år. 

Läs mer på nazar.se/eftaliaaqua 
Instagram #eftaliaaqua

Eftalia  
Beach 

Club

Eftalias unika och fartfyllda beach club 
breder ut sig på ett gigantiskt område längs 
stranden utanför Eftalia-hotellen. 

Här avlöser poolerna varandra, och den 
enorma vattenparken bjuder på 11 action-
späckade vattenrutschbanor. De mindre 
barnen har flera grunda pooler till sitt förfo-
gande, liksom piratskepp och klätterställning.  
 
Från hotellen tar du dig enkelt till detta 
vattenparadis via en tunnel eller en gångbro. 
 
Beach clubben omfattas självklart av ditt  
All Inclusive-program.

Gästerna har ordet

Beach clubben är så himla bra!

Familjen Charpentier, 
Gävle

 #eftaliaisland

 All Inclusive från 5 200:- Barn upp till år från 2 900:-18



43 nazar.se✆ 0770 - 777 88842

Enormt populär 
stamgästmagnet  
med stort utbud av allt

Lugn och ro eller fart och fläkt?

Med aktiviteter som bågskytte, minigolf, vatten- 
gymnastik, step och bowling får du en idé om Sueno 
Sides breda utbud. I barnklubben ordnas filmvisning, 
skapande aktiviteter och tävlingar och minidisco på 
kvällarna, och i vattenparken susas det ned för de sju 
häftiga vattenrutschbanorna om och om igen. Som om 
detta inte vore nog erbjuder Sueno Side ett av de största 
minitivolina vi har i programmet.

En grön oas med rum med pool 

I den alldeles unika och vackra villadelen bor du i villor 
med direkt tillgång till en pool som slingrar sig mellan 
byggnaden och kantas av grönska och mysiga öar. Du 
kan också välja att bo i huvudbyggnaden, och här finns 
plats för upp till sex personer i samma boende.

Den barnvänliga sandstranden har en fin och populär 
pir där det både finns solsängar, parasoller och barer. 
All Inclusive-programmet sträcker sig dygnet runt och 
bjuder på lockande bufféer, sex temarestauranger och  
massor av snacks.  

Läs mer på nazar.se/suenoside 
Instagram #suenoside

Sueno Side
Hela familjens älskling
nära semesterparadiset Side

 SUENO SIDE Side - Turkiet 

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,5
Pool 5,0
Rum 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bäst

I den romantiska villadelen har du
direkt tillgång till en mysig pool
som ligger innästlad bland härlig
grönska. Inuti poolen finns flera
bubbelpooler.

Detta är vår sjätte gång med Nazar och vi är så nöjda! Ser-
vicen från Nazars guider på plats jättebra och de har ställt 
upp för oss i alla år. Den vackra och fina stranden är nummer 
ett här på hotellet, där tillbringar vi mycket tid. Pool- och 
grönområdena är superfina och det är så rent och fräscht 
överallt. Vi gillar att resa All Inclusive, det är så skönt att 
slippa kontanter.

Vi har besökt Side, det finns mycket affärer och de gamla 
ruinerna är verkligen fina och det finns mycket att se.

Gästerna har ordet

Den fina stranden är nummer ett!

Familjerna Andersson 
och Romlin, Skultuna

 #suenoside

 All Inclusive från 7 500:- Barn upp till år från 2 900:-13
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Modernt All Inclusive- 
hotell en halvtimme  
från flygplatsen

Beach club med något för hela familjen

Förra årets nykomling Aska Lara var en succé bland våra 
gäster och har fått toppbetyg i våra gästundersökningar. 
Hotellets framgångar har till stor del att göra med den 
fenomenala och ytterst unika beach clubben, Wet & Wild, 
som de stoltserar med.

Wet & Wild breder ut sig längs havet och på det 
enorma området finns bland annat en bedårande barn-
klubb med bondgårdstema, ett häftigt minitivoli, nio 
fartfyllda vattenrutschbanor, en halsbrytande hinder-
bana och massor av pooler.

Fräscht och stilrent

För de som vill ha det lite lugnare finns det även ett 
poolområde direkt vid hotellet, helt utan aktiviteter och 
musik. Rummen är nya och romantiska och man kan bo 
upp till sex personer tillsammans.

Hotellet erbjuder två fina wellnesscenter med allt från 
turkiskt bad och ångbad till avkopplande behandlingar. 
Vistelsen är självklart All Inclusive och det finns flera 
restauranger och barer både i huvudbyggnaden och vid 
Wet & Wild. 

Läs mer på nazar.se/askalara 
Instagram #askalara

Aska Lara
Gigantisk beach club 
med minitivoli, vattenpark och äventyrspark

 ASKA LARA Lara/Antalya - Turkiet

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,5
Pool 5,0
Rum 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 4,0

5 = bäst

När du checkar in blir 
du välkomnad av en 

elegant lobby med flera 
flotta inredningsdetaljer.

Beach clubben och den trevliga personalen är bäst på hela 
resan! Här är så mycket för barn, när vår dotter blir större 
blir det helt perfekt. Det är toppen att resa med All Inclusive 
eftersom man slipper tänka på pengar och det finns alltid 
tillgång till något att äta och dricka.

Hotellområdet är så rent och snyggt, det är alltid personal 
som fixar och donar. Trots att det är ett så stort hotell med 
mycket människor i rörelse är här alltid rent och fräscht.  
Vi vill absolut resa tillbaka hit!

Gästerna har ordet

Beach clubben är bäst!

Familjen Tuure-Jessen,
Danmark

 #askalara

Familjerum

 All Inclusive från 7 700:- Barn upp till år från 2 900:-13
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Unikt All Inclusive- 
hotell ett stenkast  
från gamla stan

Avslappning bland förtrollande kulisser 

Från din solsäng har du en enastående vy över infinity- 
poolen som ser ut att fortsätta ut i det glittrande 
Medelhavet, bakom vilket de majestätiska Taurusbergen 
tornar upp sig. Det kan inte upprepas tillräckligt: Det 
som ger Ramada Plaza sin alldeles speciella charm är 
den oöverträffade utsikten.

Detta, i kombination med den fantastisk välsmakande 
All Inclusive-maten och det faktum att hotellet ligger 
på promenadavstånd till den pulserande storstaden 
Antalya, gör Ramada Plaza till det enda i sitt slag.  

Lyxigt boende främst  
för den vuxna publiken 

Här bor du i ljusa och moderna rum med de flesta 
bekvämligheter du kan tänka dig. Alla rum har balkong 
och även härifrån bjuds du på en hisnande utsikt.

Hotellets vackra wellnesscenter bjuder på ett först- 
klassigt gym, det turkiska badet hamam, ångbad,  
bastu och inomhuspool, och det finns även ett  
enormt utbud av skönhetsbehandlingar.

Läs mer på nazar.se/ramadaplaza 
Instagram #ramadaplazaantalya

Ramada Plaza
Panoramautsikt på bästa läge
i metropolen Antalya

 RAMADA PLAZA Antalya - Turkiet

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,0
Pool 4,0
Rum 4,5
Aktiviteter 3,5
Strand 4,0

5 = bäst

Hotellet ligger i suterräng och
på vägen från poolområdet
ner till badbryggan finns flera
avsatser med solsängar och
parasoller på – även här bjuds
du på en otrolig utsikt.

Detta är ett perfekt ”vuxenhotell” och det ligger nära både 
Antalya och flygplatsen, och det är skönt med kort transfer. 
Poolen är jättefin och det är en fantastisk utsikt från den. Det 
är också härligt att bada från trappan som leder ner till det 
svalkande havet. 

Vi har varit inne i gamla stan i Antalya flera gånger och 
älskar det, och det bästa är att det bara är en kort promenad 
bort. Maten är väldigt god och det råder en härlig och lugn 
atmosfär på hela hotellet. 

Gästerna har ordet

Ett perfekt "vuxenhotell"!

Björn Peckel, 
Norge

Familjesvit

 All Inclusive från 8 500:- Barn upp till år från 3 200:-13
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Högklassiga faciliteter 
kombinerat med  
avslappnad atmosfär

Här trivs hela familjen

Med en vistelse på Mukarnas Resort får du möjligheten 
att delta i alla möjliga aktiviteter, sporter och lekar. Här 
finns massor att välja mellan, till exempel dessa relativt 
unika sporter: squash, minigolf och bowling. Barnens 
favoriter är barnklubben, minidiscot, pariserhjulet och 
vattenparkens häftiga vattenrutschbanor.

Gott och bekvämt med All Inclusive

Med All Inclusive betalar du endast en gång – hemifrån 
– och sedan kan hela familjen äta och dricka så mycket 
de vill. Maten är välsmakande och det finns mycket att 
välja mellan, så alla kommer hitta sina favoriträtter.

Flera badmöjligheter

Utöver flera poolområden finns det möjlighet att bada 
i det turkosa Medelhavet som hotellet ligger precis vid. 
Sanden är grovkorning vilket gör havet väldigt klart och 
fint. Missa inte piren på stranden – perfekt att hoppa 
ner i det svalkande vattnet från! 

Läs mer på nazar.se/mukarnas 
Instagram #mukarnassparesort

Mukarnas Resort
Livfullt All Inclusive-hotell 
med gott om aktiviteter för alla

 MUKARNAS RESORT Okurcalar/Alanya - Turkiet 

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,0
Pool 4,0
Rum 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 4,0

5 = bäst

Vissa kvällar bjuds
det på live musik
eller andra former av
underhållning.

Maten är riktigt bra, personalen är duktig och vattenrutsch-
banorna är jätteroliga. Stranden är superfin och vattnet är 
så klart att vi kan se fiskar! Mukarnas Resort var ett bra val 
eftersom att vi reser med barn. Det är smidigt att ta sig in till 
Alanya med buss, och vi gillar verkligen staden. 

Det är andra gången vi reser med Nazar och vi är väldigt 
nöjda, både med hotellet och med servicen från Nazars 
destinationspersonal och deras service vid flygplatsen.

Gästerna har ordet

Ett bra val för barnfamiljer

Familjen Pappila, 
Stockholm

 #mukarnassparesort

 All Inclusive från 6 500:- Barn upp till år från 2 900:-13
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Sealight Resort
Familjefavorit med enastående vyer 
- All Inclusive direkt vid stranden 

 SEALIGHT RESORT Kusadasi - Turkiet

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,0
Pool 4,0
Rum 4,0
Aktiviteter 3,5
Strand 4,0

5 = bäst

Vi var bara tvungna att prova Sealight Resort efter vi sett 
de fina bilderna! Poolen är fin och stor, och det finns plats 
för alla så att det aldrig känns trångt. Hela hotellet är 
väldigt rent och fint och man märker att hotellet lägger 
vikt även vid små detaljer. 

Både hotellets och Nazars personal är superbra, man behö-
ver inte leta länge för att hitta någon som gärna hjälper till. 
All Inclusive är ett fantastiskt koncept, det är så lätt och här 
finns verkligen något för alla. Dessutom är det väldigt gott!

Gästerna har ordet

Pool, service och mat i toppklass!

Isabelle Grann, 
Stockholm

 #sealightresorthotel

Högklassigt hotell  
med något för alla

Kvällsdrink i fyren?

Liksom resten av hotellet, håller All Inclusive- 
programmet hög klass och det finns mycket att  
välja på. Missa inte att ta en kvällsdrink i baren  
i den fina fyren!

De stora och ljusa rummen är anpassade till familjerna 
och rymmer upp till sju personer. Hotellet ligger i 
gemytliga Kusadasi på Turkiets västkust, och härifrån 
har du ett fåtal kilometer in till centrum där både shop-
ping, nattliv och kultur väntar.

Gott om badmöjligheter

Poolområdet är hjärtat av hotellet och här arrang-
eras olika aktiviteter, musik och lekar både dag- och 
kvällstid. Barnens favoriter är vattenrutschbanorna och 
miniklubben – och så klart minidiscot!

Nedanför klippoaserna ligger hotellets egen sandstrand. 
Den är inte så stor, men det gör samtidigt att den känns 
privat och den är väldigt mysig med sina små skrevor 
och barska klippformationer.

 
Läs mer på nazar.se/sealight 
Instagram #sealightresorthotel

Sealight Resort breder ut sig
längs en klippa, så nästan
överallt från hotellet bjuds 
du på en otrolig utsikt över 
det Egeiska havet. 

 All Inclusive från 6 400:- Barn upp till år från 2 900:-13
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En grön oas där  
hela familjen trivs

Stilfullt och bekvämt semesterboende

Redan på vägen till denna exklusiva resort bjuds du på 
hisnande vyer, med trädbeklädda klippor som tornar 
sig upp på ena sidan och det blåa Medelhavet på 
andra sidan, vilket är samma kuliss du får uppleva på 
hotellområdet. 

Nirvana består av flera olika typer av boende, bland 
annat av vita, lyxiga envåningsvillor som ligger utspridda 
i den vackra trädgården, de flesta av dem med direkt 
tillgång till pool. Stilen är elegant och med tydlig känsla 
av nordisk design.

Välj vilket VIP-paket som passar dig bäst!

Beroende på vilket boende du väljer så ingår olika sorters 
VIP-paket, som speglas i All Inclusive-programmet –  
i det bästa ingår bland annat obegränsat antal besök på 
à la carte-restauranger och på en VIP-restaurang samt 
room service dygnet runt. Du kan läsa mer om VIP- 
paketen via nedanstående länk.

Det finns också flera barer, ett patisserie som serverar 
bakelser och Mövenpick-glass samt en liten bar med 
frukt och färskpressad juice.

Utöver detta finns det en färgglad barnklubb, 13 häftiga 
vattenrutschbanor, massor av sportfaciliteter, härliga 
strandpaviljonger, två pirer, wellnesscenter, bio och 
butiker, allt omringat av den vackra grönskan.

 
Läs mer på nazar.se/nirvana 
Instagram #nirvanalagoon

Nirvana Lagoon Villas
Charmerande lyxvillor med egen pool 
- på stranden, mitt i naturen

 NIRVANA LAGOON VILLAS Beldibi - Turkiet 

Nirvana Lagoon Villas är helt klart det  
hotell jag mest ser fram emot att jobba på  
av våra nya hotell. Hotellet är väldigt nytt  
och atmosfären är lugn och avslappnad,  
fast samtidigt lyxig. 

Här får du verkligen en lyxig upplevelse, med 
en fräsch nordisk känsla, samtidigt som du får 
den berömda turkiska gästfriheten.

Nazar har ordet

Elegant nordisk känsla

Elmo Tarén, guide i Antalya

Denna fantastiska vy har du från de
flesta Lagoon Villa Deluxe: 
en pool som lockar till svalkande morgon-
dopp, innästlat mellan de pampiga träden. 
Vid dessa pooler finns även en bar så att 
du aldrig har långt till en förfriskning.

 #nirvanalagoon

Nyhet!
    2016

Lagoon Villa Deluxe

 All Inclusive från 7 900:- Barn upp till år från 3 200:-13
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Premiärbo på modernt  
All Inclusive-hotell

Nyaste tillskottet i väletablerad hotellkedja

Trendy-kedjan har mer än 20 års erfarenhet med flera 
olika framgångsrika hotell, och 2016 slår Trendy Lara 
upp sina portar. Hotellet har alla förutsättningar att 
passa in perfekt i Nazars program och vi är säkra på att 
våra stamgäster får en ny favorit i Trendy Lara.

Hotellet har ett unikt läge, precis intill en flod som 
flyter ner till stranden, där sanden är mjuk och gyllene 
och solsängarna står uppradade. På hotellområdet 
finns flera pooler att välja mellan, och åtta häftiga 
vattenrutschbanor!

Stort utbud av både mat och faciliteter

På Trendy Lara kan du själv bestämma om du vill ha 
en aktiv vistelse eller en lugn semester i avkopplingens 
tecken. Välj mellan bland annat morgongympa, 
dansklasser, kvällsshower, spabehandlingar, turkiskt 
bad, tennis och bowling – listan kan göras lång! 
Barnklubb, lekplats och minidisco står högt i kurs bland 
barnen.

Vistelsen är självklart All Inclusive, med bland annat flera 
snackrestauranger, inbjudande bufféer, barer och fem  
à la carte-restauranger som ingår i priset. 

Läs mer på nazar.se/trendy 
Instagram #trendylara

Trendy Lara
Splitternytt familjehotell med unikt
naturskönt läge vid flod och nära strand

 TRENDY LARA Lara/Antalya - Turkiet 

Trendy Lara är under uppbyggnad och 
detta är arkitektritade bilder. 
Riktiga bilder kommer på hemsidan 
när hotellet står klart under maj 2016.

Jag är säker på att detta kommer bli en hit 
bland våra gäster – det har ju alla kompo-
nenter vi önskar till våra familjehotell: All 
Inclusive, familjerum, massor av aktiviteter, 
vattenrutschbanor och närhet till sandstrand. 
Dessutom är det kort transfer. 

Trendy Lara har ett unikt läge, där den fina 
floden slingrar sig förbi ner mot stranden på 
ena sidan.

Nazar har ordet

Detta kommer bli en hit!

Jenna Niemi, 
Quality Coordinator

Nyhet!
    2016

Villa 3 rum

 All Inclusive från 8 200:- Barn upp till år från 3 900:-13
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Gott om faciliteter  
direkt vid härliga  
Larastranden

Senaste tillskottet i Delphin-kedjan

Våren 2015 tog den populära Delphin-kedjan över 
Botanik, och de drar nytta av sin expertis från de 
framgångsrika systerhotellen Delphin Diva (s. 16) och 
Imperial (s.14) när de nu renoverar Delphin Botanik och 
även bygger ut med ännu fler familjerum.

Hotellet ligger endast en halvtimme från flygplatsen 
och som namnet antyder finns här en enorm trädgård 
med hundratals olika vackra växter, prunkande träd och 
färgglada blommor.

Flera aktiviteter och spännande wellnesscenter

På Botaniks stora gröna utomhusområde har du många 
olika möjligheter för svalkande bad. Du kan välja  
mellan pooler, fartfyllda vattenrutschbanor och  
finkornig sandstrand. 

Lägg här till bland annat barnklubb, tennis, vatten-
gymnastik, minitivoli och ett välsmakande All 
Inclusive-program och du har receptet på en fantastisk 
semester för hela familjen! 

Ett besök i hotellets wellnesscenter rekommenderas 
varmt. Utöver det traditionella hamamet och bastu 
finns flera olika behandlingar, bland annat ett Cleopatra 
mjölkbad!  

Läs mer på nazar.se/botanik 
Instagram #botanikexclusiveresort

Delphin Botanik Lara
Totalrenoverad klassiker
på bästa läge vid Larastranden 

 DELPHIN BOTANIK LARA Lara/Antalya - Turkiet 

Den enormt populära Delphin-kedjans
senaste förvärv, Delphin Botanik Lara.
Vi är övertygade om att det kommer
gå hem bland våra gäster!

Hotellet genomgår en total upplyftning under vintern 2015-16 
och det ser så lovande ut att jag tror att det blir lika fint 
som våra andra Delphin-hotell. Hotellet har stora lummiga 
grönområden som bjuder in till en tupplur under solen eller 
till att läsa en bok i en av hängmattorna. 

Ett av Delphin-kedjans signum är en stor och fin pir på 
stranden, och jag gissar att det kommer att bli en favorit 
hos många semesterfirare även här. Jag ser fram emot att se 
Delphin Botanik Lara i all sin prakt 2016!

Nazar har ordet

Det ser mycket lovande ut!

Nina Hahto,
Supervisor Antalya

 

Familjesvit

Hotellet genomgår en 
totalrenovering och 
detta är arkitektritade 
bilder. Riktiga bilder 
kommer på hemsidan 
när hotellet är färdig-
renoverat under maj 
2016.

Nyhet!
    2016

 All Inclusive från 9 700:- Barn upp till år från 3 900:-12
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Familjeparadis  
med egen golfbana

Vårt populäraste Premium-hotell 2015

Sueno Deluxe Belek slog upp portarna 2015 och har 
tagit våra familjer med förkärlek för lyx, med storm. 
Denna redan enormt efterfrågade resort är systerhotell 
till ett av våra mest populära hotell, Sueno Side (s. 42).

Här bor du i rymliga, ljusa rum med modern inredning 
och de flesta bekvämligheter du kan föreställa dig,  
med flera fina designdetaljer. Det finns både dubbelrum 
och familjesviter som har sin alldeles egen pool på 
balkongen!

Minitivoli och barnklubb i världsklass 

Barnen kommer att älska det enorma minitivolit som till-
sammans med spelmaskinerna utgör en yta på 5 000 m². 
Den fina barnklubben breder ut sig på tre våningar, 

både inomhus och utomhus och vattenparken 
bjuder på inte mindre än 23 vattenrutschbanor!

All Inclusive-maten är i toppklass och du får 
ett enormt utbud dygnet runt. Missa inte det 
fina mattorget med flera olika avdelningar som 
serverar alla typer av snacks. Vill du sedan 
bränna lite av den goda maten finns det massor 
av aktiviteter och självklart golf att prova på. 

Läs mer på nazar.se/suenodeluxe 
Instagram #suenodeluxebelek

Sueno Deluxe Belek
Fjolårets stora succé med privat pool 
på balkongen

 SUENO DELUXE BELEK Belek - Turkiet 

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,5
Pool 4,5
Rum 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bäst

Det är sjätte gången vi reser med Nazar och denna gång ville 
vi prova Sueno Deluxe eftersom att det är ett alldeles nytt 
hotell. Piren är det bästa, där finns många olika möjligheter 
för att sola. All Inclusive-maten är jättebra, speciellt de  
mexikanska och italienska à la carte-restaurangerna.

Minitivolit är väldigt bra, det är stort och roligt för hela 
familjen. Rummen är nya, moderna och ljusa och personalen 
är serviceminded och tillmötesgående.

Gästerna har ordet

Vi älskar att sola och bada på piren!

Familjen Austvoll, 
Norge

 #suenodeluxebelek

Dubbelrum med pool och havsutsikt

En turkos och vit semesterdröm! Sätt guldkant på en av 
semesterdagarna genom att hyra en av de vackra paviljongerna 
som finns över hela området.

 All Inclusive från 10 800:- Barn upp till år från 3 200:-13
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roomtype

Ojämförbart lyxhotell  
i högsta klass

Enormt utbud av aktiviteter  
– och av avslappningsmöjligheter

Detta superlyxiga familjehotell bjuder in till flera spän-
nande aktiviteter såsom äventyrspark, färgsprakande 
kvällsshower, förstklassig barnklubb, vattenpark och en 
alldeles egen golfbana precis vid hotellet. 

Är semesterns mål avkoppling har du också kommit rätt. 
Området känns inte trångt någonstans och du hittar lätt 
solsängar vid både pool, gräsmatta, strand och pir. 

Våra bästa rum och välsmakande All Inclusive

De minsta rummen är på hela 50 m² och alla har 
balkong eller terrass och minibar som fylls på dagligen. 

Precis som med resten av hotellet håller All Inclusive- 
programmet högsta standard. I snackbarerna kan du 
beställa från en meny, à la carte-restaurangerna är rena 
VIP-upplevelsen, och alla lokala och massor med inter-
nationella drycker ingår. Missa inte det franskinspirerade 
patisseriet som serverar makroner och Mövenpick-glass! 

Läs mer på nazar.se/regnum 
Instagram #regnumcarya

Regnum Carya Resort
Medelhavets kanske lyxigaste hotell 
- mittemellan vit sandstrand och egen golfbana

 REGNUM CARYA RESORT Belek - Turkiet 

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 5,0
Pool 5,0
Rum 5,0
Aktiviteter 4,5
Strand 5,0

5 = bäst

Av alla våra hotell så är detta det absolut lyxigaste – på alla 
punkter! All Inclusive-programmet är oöverträffat: buffén 
lockar med allt mellan himmel och jord, barpersonalen blandar 
fina cocktails och vi fick en fantastisk VIP-upplevelse på den 
italienska à la carte-restaurangen.

Alla är extremt serviceminded och gör allt för att man ska ha 
det bra, och rummen är de bästa i vårt program. Efter att ha 
semestrat här är min pojkvän och jag bortskämda och kom-
mer ha svårt att hitta något som kan mäta sig med Regnum!

Nazar har ordet

Det lyxigaste vi någonsin upplevt!

Tina Bengtsson Pyk,
redaktör på Nazar

 #regnumcarya

Italienska à la carte-restaurangenVitaminbaren i wellnesscentret

Patisseriet "Macaroon"

Bor du i villadelen vid
golfbanan får du direkt
tillgång till pool!

 All Inclusive från 11 500:- Barn upp till år från 3 200:-12
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Omåttligt populärt lyxhotell 
med All Inclusive i toppklass

Här finns allt och lite till!

På detta sagoslott till hotell bor du endast en halvtimme 
från flygplatsen och direkt vid en härlig sandstrand. 
Delphin Imperial är systerhotell till Delphin Diva (s. 16) 
och nyheten Delphin Botanik (s. 8), och även här får du 
allt du kan föreställa dig. 

Eller vad sägs om minitivoli, flera härliga poolområden, 
ett stort utbud av sport och aktiviteter, ett fantastiskt 
wellnesscenter samt stora och bekväma rum?

Hela åtta à la carte – som ingår!

Maten smakar ljuvligt, alla lokala och en hel del inter- 
nationella märken av dryck ingår, och de lyxiga  
à la carte-restaurangerna ingår till och med i priset!  
På stranden finns en fin pir med solsängar och bar,  
där du kan avnjuta en kall drink med en panorama- 
utsikt över havet som kuliss.

Lägg här till bio, gym, bowling, flera häftiga vatten-
rutschbanor och mysiga paviljonger vid stranden, 
och du har ett vinnande koncept med en lyxig känsla 
som hela familjen kommer att älska! 

Läs mer på nazar.se/delphinimperial 
Instagram #delphinimperial

Delphin Imperial
Storslaget lyxhotell för hela familjen
och rum med direkt tillgång till pool

 DELPHIN IMPERIAL Lara/Antalya - Turkiet 

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 5,0
Pool 4,5
Rum 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bäst

Hela hotellområdet präglas 
av spektakulär arkitektur 

och häftig design, inte minst 
de stora rummen med 
iögonfallande detaljer.

Detta är den bästa buffén vi provat! Det finns mat från alla 
världens kök och det är otroligt vällagat. Det är åttonde 
gången vi reser med Nazar, tredje här på Delphin Imperial 
och vi kommer alltid fortsätta resa med Nazar. Vi gillar salt-
vatten och tillbringar det mesta av tiden vid stranden, den är 
väldigt ren och fin med klart vatten. Piren är också en hit! 

Rummet är väldigt vackert, inredningen på hela hotellet är 
underbar och överallt är det så rent och snyggt. Servicen är 
jättebra, man känner verkligen att personalen är där för oss.

Gästerna har ordet

Den bästa buffén vi provat!

Familjen Petersson, 
Göteborg

 #delphinimperial

Nyhet 2016: Rum med direkt tillgång till pool

Delphin Imperial, 
med eleganta 
systerhotellet 
Diva till vänster.

 All Inclusive från 9 500:- Barn upp till år från 3 200:-12
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Stamgästmagnet  
nära Antalya centrum  
och flygplats

Ett av våra mest populära Premium-hotell

Delphin Diva är systerhotell och föregångare till sina 
systerhotell Delphin Imperial (s. 14) och nykomlingen 
Delphin Botanik (s. 8). All Inclusive-maten är fantastiskt 
välsmakande, och här finns inte mindre än sju fina  
à la carte-restauranger med olika teman. Som något 
väldigt unikt så ingår besök även på dessa restauranger  
i priset – kom bara ihåg att boka tid!

De fina rummen är renoverade och ljusa och i duplex-
sviten kan man bo upp till fem personer tillsammans.

Minitivoli och flera badmöjligheter

På denna familjeguldgruva avlöser bad-, sol- och 
sportfaciliteterna varandra. Barnen älskar det häftiga 
minitivolit, vattenrutschbanorna, barnklubben, mini-
discot och spelhallen, medan den vuxna publiken kanske 
dras till wellnesscentret, morgongympan, den härliga 
piren eller de fina paviljongerna som ligger utspridda 
både vid pool och vid strand. 

Läs mer på nazar.se/delphindiva 
Instagram #delphindiva

Delphin Diva
Praktfullt familjeparadis 
med All Inclusive i högsta klass

 DELPHIN DIVA Lara/Antalya - Turkiet 

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 5,0
Pool 4,5
Rum 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bäst

Enorm pool, vidsträckt
sandstrand eller roliga
vattenrutschbanor?

Detta är vår fjärde gång på Delphin Diva och vi väljer detta 
mysiga hotell på grund av att servicen är i toppklass, det är 
kort transfer från flygplatsen och maten är ljuvlig. Vi är på 
stranden varje dag, vi älskar att den är så finkorning och 
nästan utan stenar. 

Poolområdet är väldigt fint och det är smart att det är upp-
delat med barnpool för sig och en lugnare pool för sig.  
Maten är super och det är underbart att man kan besöka  
så många av à la carte-restaurangerna.

Gästerna har ordet

Vi är på stranden varje dag!

Familjen Erlandsen, Norge

 All Inclusive från 8 700:- Barn upp till år från 3 200:-12
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Unikt semesterboende  
med direkt tillgång till pool

Klassiker med många stamgäster

Susesi Luxury Resort är ett av våra mest populära 
lyxhotell, och inte undra på! 2015 tilldelades det gastro-
nomiska hotellet det prestigefyllda priset Nazar Quality 
Award (baserat på våra gästers kommentarer)  
i kategorin Bästa All Inclusive. Huvudrestaurangen,  
à la carte-restaurangerna och de elva olika barerna 
serverar mat och dryck i toppklass!

Det exklusiva Terrace House består av två- och 
trevånings byggnader, där det slingrar sig en stor pool 
mellan, som man som boende har tillgång till från sin 
terrass – perfekt för morgondoppet!

Massor med aktiviteter  
– både på land och i vattnet

Stranden som hotellet ligger vid bjuder på klart och fint 
vatten och en härlig pir, perfekt för att ligga och slappa 
i havsbrisen. Barnklubben har både pool, vattenrutsch-
banor och barnbuffé, och det finns även en vattenpark 
med sex vattenrutschbanor. Utöver detta finns här gott 
om aktiviteter och sport, kvällsunderhållning och ett 
fantastiskt wellnesscenter. 

Läs mer på nazar.se/susesi 
Instagram #susesiluxuryresortSusesi Luxury Resort

Prisbelönt All Inclusive-program utan dess like 
och stora rum för upp till sex gäster 

 SUSESI LUXURY RESORT Belek - Turkiet 

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 5,0
Pool 4,5
Rum 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bäst

Poolen snor sig mellan de
vita rumsbyggnaderna, från
vilkas terrasser du kan ta
ett uppfriskande dopp när
helst du har lust.

Stranden är fantastisk, det är rent och fräscht 
och piren är underbar! Servicen är så himla 
bra, personalen är extremt hjälpsam med allt. 
Vattenrutschbanorna, den turkiska glassen och 
pannkakorna är väldigt poppis bland barnen! 

Detta är verkligen ett äkta All Inclusive-hotell 
som passar både för vuxna och för barn. Vi re-
kommenderar det varmt till familj och vänner. 
Nazar har helt klart det bästa hotell-utbudet!

Gästerna har ordet

Bilderna gör det inte rättvisa!

Familjerna Ahlm och 
Rudén, Stockholm

 #susesiluxuryresort

Royal Svit med egen pool på balkongen

Här får du en unik kombination 
av stort och lyxigt, samtidigt 
som det är gemytligt med en 
härlig semesteratmosfär.

 All Inclusive från 8 400:- Barn upp till år från 3 200:-12
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Familjehotell med  
överdådig lyx

Sagoslott i familjevänliga Side

Här bor du direkt vid en mjuk sandstrand och du har 
även ett stort poolområde med flera olika krokar och 
vrår samt en häftig vattenpark. Hotellets animations-
team arrangerar flera olika poollekar, sportturneringar 
och kvällsshower.

All Inclusive-programmet erbjuder mat och dryck i 
toppklass i princip dygnet runt: bland annat storartade 
bufféer, snacks och all lokal och viss importerad dryck. 
 
Barnen sliter sig mellan barnklubben, minidiscot och det 
fartfyllda minitivolit. För total avkoppling rekommen-
deras ett besök i wellnesscentret.

Läs mer på nazar.se/royalalhambra 
Instagram #royalalhambrapalace

 ROYAL ALHAMBRA Side - Turkiet 

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,5
Pool 4,5
Rum 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bäst

 ROYAL PALACE Lara/Antalya - Turkiet 

Ett pampigt palats  
med härlig familjestämning

Ett paradis för både stora och små

Här bjuds du på ett fantastiskt brett och välsmakande 
All Inclusive-program med överväldigande bufféer, goda 
à la carte-restauranger, smaskiga snacks och både lokala 
samt en del importerade drycker. 

I de stora och bekväma rummen bor du som en kung, 
och vi har sviter för upp till sex personer.

Barnen kommer att älska barnklubben, de häftiga 
färgglada vattenrutschbanorna och framför allt 
minitivolit med flera olika karuseller. För de lite äldre 
semesterfirarna finns bland annat tennis, bowling, ett 
fint wellnesscenter och färgsprakande kvällsshower. 

Läs mer på nazar.se/royalpalace 
Instagram #royalholidaypalace

E R A  B E T Y G  2 0 1 5
Mat 4,5
Pool 4,5
Rum 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = bäst

 All Inclusive från 8 500:- Barn upp till år från 3 200:-12

Royal Alhambra

På praktfulla Royal Alhambra har man 
inte sparat på krutet någonstans. 
Här utgör påkostad arkitektur, 
glänsande detaljer och vacker dekor 
ramarna för drömsemestern! 

Royal Palace
Storartat semesterboende 
som för tankarna till sagoböckernas 
förtrollande värld! 

 #royalholidaypalace

 All Inclusive från 7 900:- Barn upp till år från 3 200:-12




