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JOUW DROOMVAKANTIE 
BOEK JE BIJ FTI 

BAGAGE INCLUSIEF BIJ PAKKETREIZEN
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FTI is een Nederlandse allround touroperator met ruim 35 jaar ervaring. Onze droomvakanties 
gaan naar meer dan 120 bestemmingen wereldwijd - keuze genoeg dus! Van familievakanties 
tot rondreizen en van een stedentrip tot een heerlijke all-inclusive zonvakantie. Bij FTI vind je 
jouw fijnste vakantie, altijd voor de beste prijs. Boek je bij FTI, dan profiteer je van veel  

voordelen welke we graag even op een rijtje zetten.

MEER DAN 120 BESTEMMINGEN 
WERELDWIJD

3E GROOTSTE VAN EUROPA

HOGE VROEGBOEKKORTINGEN EN 
KINDERKORTINGEN

MEER DAN 35 JAAR ERVARING

AGENTSCHAP TER PLAATSE

2
Jouw vakantie vroeg boeken loont! 
Je profiteert zowel van hoge  
vroegboek- als kinderkorting en 
kunt lang genieten van de voorpret.

Jarenlange ervaring en een groot 
hotelaanbod maken FTI tot 3e 
grootste touroperator van Europa. 
Zo kun je veilig en vertrouwd bij ons 
boeken. 

FTI is een Nederlandse allround 
touroperator met ruim 35 jaar  
ervaring. 

Met meer dan 120 bestemmingen 
wereldwijd verspreid over alle 
continenten vind jij zeker weten 
jouw droomvakantie bij FTI.

Het agentschap Meeting Point 
staat ter plaatse klaar voor al jouw 
vragen  en geeft je graag de beste 
tips. Ook helpen zij je graag bij het 
boeken van excursies.

Bagage is bij een vakantie met vlucht 
altijd inbegrepen én je betaalt geen  
reserveringskosten. 
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JOUW REISEXPERT MET  KENNIS TRAVELASSISTENT24
Het Nederlandssprekende Service 
Center staat klaar om alle vragen 
telefonisch of per mail te 
beantwoorden.

Met travelassistent24 kun je  
gemakelijk excursies boeken, zien 
hoe laat jouw transfer is en heb je 
al jouw reisinformatie bij de hand.
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In Turkije vind je imposante bergketens, uitgestrekte zandstranden, veelzijdige vakantieregio‘s en tal van culturele  
bezienswaardigheden en opgravingen. Het land staat bekend om  de kwalitatieve hotels die de perfecte 
prijs-kwaliteitsverhouding bieden en ook de uitgebreide all-inclusiveformule is zeer geliefd.  Gedurende  jouw vakantie zal het je 
aan niets te kort komen: ook de zon zal niet achterblijven. Turkije is een van de meest zonzekere bestemmingen, van april tot en 
met eind oktober kun je genieten van aangename temperaturen.  

Bij FTI vind je voor iedere reiziger het juiste hotel. Of het nu gaat om een 
budgetvriendelijk hotel, een luxe 5-sterrenhotel of een hotel waar kinderdromen 
uitkomen - jouw droomvakantie naar Turkije boek je bij FTI. 

Laat je inspireren voor jouw vakantie naar Turkije en kijk uit naar een onvergetelijke 
tijd in dit veelzijdige land. 

Heb je zin in een vakantie waar je zowel van het heerlijke strand kunt genieten, een duik in zee kan  
nemen en tegelijkertijd de steden en de cultuur kunt ontdekken? Reis dan met ons mee naar het  
prachtige en diverse Turkije. FTI maakt jouw vakantiedromen graag waar - zorgeloos en flexibel!

VAKANTIE MET EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN

Het is de perfecte vakantiebestemming voor iedere soort reiziger. Families met kinderen genieten van de aquaparken en ruime 
familiekamers, terwijl stellen tot rust komen in de adults-only hotels en het land verkennen tijdens een van de vele excursies.

BIJZONDER TURKIJE

VEELZIJDIG TURKIJE

Genoemde prijzen en informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Actuele prijzen en informatie 

kunnen worden opgevraagd bij het reisbureau. Algemene reis- en betalingsvoorwaarden zijn van 

toepassing op al onze reizen.
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Dit nationale park ligt 60 km ten noorden van Belek naast de gelijknamige
rivier en wordt gesierd door talloze dennen- en cederbossen. Köprülü beslaat 
ongeveer 500 hectare land en is een van de belangrijkste natuurlijke attracties 
van Belek. Hier vergaap je je aan de prachtige flora en kun je uren wandelen. 
Bovendien is het een waar paradijs voor vogels. Er leven hier ongeveer 100 
verschillende soorten vogels. De rivier maakt het natuurreservaat 
interessant om te raften. Ook is er in het nationale park een 
uitstekende gelegenheid om paard te rijden en te bergbeklimmen.  

BIJZONDER TURKIJE

KÖPRÜLÜ CANYON NATIONAAL PARK

EFEZE
In de Turkse provincie Izmir vind je aan de westkust één van de best 
bewaarde antieke steden van Turkije: Efeze. Deze stad was 
vroeger een levendige haven- en handelsstad. Je kunt er nu nog vele prachtige 
opgravingen en bouwwerken uit de oudheid bekijken. De antieke stad werd 
ruim 3500 jaar geleden door de zoon van de Atheense koning, Androklos, 
gesticht. Onder meer de Perzen, de Byzantijnen, de Romeinen en de 
Grieken drukten in het verleden een stempel op de stad en dat heeft van 
Efeze een beroemde stad gemaakt. Efeze is na Istanbul niet voor niets 
de meest bezochte en populairste bezienswaardigheid van heel Turkije!

Al sinds 20.000 voor Christus wonen er mensen in Turkije. Aan het einde 
van de 1e eeuw was heel Turkije onder controle van de Romeinen. Na de 
instorting van het Romeinse Rijk ontstond uiteindelijk in 632 het Islamitische 
Rijk en werden de Arabieren steeds machtiger in Turkije. Zes eeuwen later 
ontstond het Osmaanse Rijk, een van de grootste rijken die ooit heeft bestaan. 
Door de in de Eerste Wereldoorlog geleden verliezen en de bezetting van 
delen van Turkije werd het Turkse nationalisme aangewakkerd. Legerofficier 
Mustafa Kemal wierp zich vervolgens op als leider van de republiek die in 1923
ontstond. Op den duur ontwikkelde Turkije zich tot een modern land.  

TURKSE CULTUUR

Het in het verleden aangewakkerde nationalisme is vandaag de 
dag nog steeds voelbaar. De Turken zijn ontzettend trots op hun 
cultuur en tradities. De Turkse cultuur kent bijzondere 
feestdagen, houd hier tijdens jouw vakantie rekening mee. Zo wordt 
bijvoorbeeld de Ramadan groots gevierd. Dit is een bijzondere periode om 
het land te bezoeken, vooral de avonduren zijn in deze periode erg gezellig.  
Iedereen zoekt elkaar op en dineert tot laat in de avond.  
De Turkse bevolking is bijzonder gastvrij en het is dan ook een 
ervaring op zich om een avond van de Ramadan mee te maken bij een
local thuis. Ook het bijgeloof speelt een rol in de cultuur. Zo zul je vaak het 
blauwe oog tegen komen, de nazar, het symbool om onheil af te wenden.

Dé koploper van all-inclusive resorts is en blijft nog altijd Turkije. Qua 
prijs-kwaliteit scoort deze bestemming het beste. Boek je een all-inclusive 
vakantie naar Turkije, dan weet je precies waar je aan toe bent en kom je nooit 
voor verrassingen te staan .All-inclusive resorts liggen vaak aan zee, zo kun jij 
optimaal genieten van het mooie weer. Maar, vergeet ook de heerlijke 
Turkse keuken niet - met de all-inclusive formule heb je vaak onbeperkt 
toegang tot heerlijk eten.  Zo hoef jij niet meer na te denken over waar en 
wanneer je gaat eten, dit kan namelijk de hele dag door! Dat is pas  zorgeloos 
vakantie vieren.       

WAT MAAKT TURKIJE BIJZONDER?

ALL-INCLUSIVE
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HOTELS
Wie van luxe houdt zit in Turkije goed. Hier vind je de mooiste hotels
met gigantische zwembaden, het lekkerste eten en het vriendelijkste personeel. 
Veel resorts boek je op basis van all-inclusive, waardoor je de hele vakantie
onbezorgd kunt genieten. Daarnaast zijn de hotels vaak heel kindvriendelijk: er 
zijn veel kinderfaciliteiten, entertainment en ruime familiekamers. De Turkse 
gastvrijheid vind je zeker terug in de service van het hotelpersoneel. Zo kun je  
heerlijk genieten van je welverdiende vakantie! 
- Melissa Roos, Junior Contentspecialist Benelux

AQUAPARKEN & GOLF
Veel hotels in Turkije beschikken over een eigen aquapark met glijbanen 
voor zowel jong als oud. Ben jij een liefhebber van waterpret, dan
zou dat zeker iets voor jou kunnen zijn. Voordeel hiervan is dat je geen 
aquapark in de omgeving hoeft te bezoeken en onbeperkt waterpret kunt 
beleven. Meer een sportliefhebber?  Dan kun je overwegen een bezoek te 
brengen aan Belek, de hoofdstad van golf in Turkije. Deze bestemming is een 
droom voor elke golfer - van beginner tot professional. De golfbanen zijn het 
hele jaar door geopend en goed bespeelbaar in de winter met het milde 
Mediterrane klimaat. 
 - Daphne Terlouw, Contentspecialist Benelux

Levendige steden, traditionele dorpen, fruit- en groenteplantages en prachtige stranden tegen een  
magisch berglandschap kenmerken Turkije. In combinatie met de cultuur geeft dit een unieke mix van  het 
Midden-Oosten en de westerse wereld, welke alleen hier te vinden is. Onze experts delen de beste tips!

EXPERTTIPS
VOLGENS ONZE INSIDERS

EXPERTTIPS
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PAMUKKALE 

EXCURSIES

ANTALYA

Even gevarieerd als het hotelaanbod is ook onze selectie aan excursies.
Of het nu gaat om wellness in het Ottomaanse Rijk, boottochten om te 
ontspannen, musea met informatie over de meer dan tweeduizend jaar oude 
geschiedenis, winkelen of actief plezier hebben met bijvoorbeeld raften. In 
Turkije beleef je plezier op zowel het land als in het water, midden in de prachtige 
natuur. Ook is Turkije de perfecte bestemming voor een golfvakantie - het zou 
haast zonde zijn om je hotel niet te verlaten tijdens je vakantie in het 
prachtige Turkije! 
- Joyce Akkersdijk, Director Benelux

CULINAIR
Turkije kent een gezonde keuken met veel groenten, fruit, vis en natuurlijk  
plantaardige olie. De Turkse keuken is zeer gevarieerd. Bekende gerechten zijn de 
zoete Baklava, de mezes en het Turkse brood. De bekende Turkse koffie wordt  
geserveerd in kleine kopjes compleet met drab op de bodem. Thee wordt zwart  
geserveerd in een tulpvormig glaasje. De Turkse keuken kent vele heerlijke  
gerechten, dus laat je zeker hierdoor verrassen!   
- Sam Veltman, Vakantie Adviseur

Ga jij er graag op uit tijdens jouw vakantie, dan is een excursie naar Pamukkale  
zeker de moeite waard. Hier bewonder je de spierwitte kalksteenterrassen die het 
gevolg zijn van warmwaterbronnen die er duizenden jaren voor zorgden dat het 
water met een temperatuur van ca. 35 graden celcius vanaf een rots naar beneden 
stroomde. Trek je zwemkleding aan, want je kunt hier heerlijk genieten van het 
warme water terwijl je het uitzicht op het groene landschap bewonderd.  
- Madeleine van Wijk, Vakantie Adviseur

Antalya is de toeristische hoofdstad van Turkije. De bestemming is  
ongelooflijk veelzijdig en biedt veel meer dan alleen zon, zee en strand. Zowel  
gezinnen als stellen hebben hier een heerlijke tijd. Ik raad daarom zeker een  
bezoek aan Antalya aan, één van mijn favoriete plekken. Je kunt hier 
fantastisch winkelen in de grote shopping malls, een boottocht maken langs 
de prachtige kust en uitrusten op het strand. Of maak een excursie naar de 
oude binnenstad, waar je de oude toegangspoort, de Hadrianuspoort, 
kunt bewonderen! 
- Hulya Alpyoruk, Meeting Point Turkey

EXPERTTIPS

Niet alleen vanaf het land is Turkije bijzonder, ook vanaf het water kun je je 
vergapen aan de schoonheid van deze prachtige bestemming. Met name leent 
de Egeïsche kust zich voor een boottocht met zijn indrukwekkende baaien en 
vele havens. De in bijvoorbeeld Bodrum gebouwde boten worden gulets geno-
emd en zijn typisch voor de Turkse kust.  Daarnaast ook aan watersporten geen 
gebrek, in veel badplaatsen vind je aan de stranden allerlei mogelijkheden die 
uren waterplezier zullen bieden. 
 - Melih Gebler, Productmanager Turkije, FTI Touristik

BOOTTOCHT
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KAIRABA HOTELS

LEMON & SOUL HOTELS

FTI HOTELMERKEN                             
HET MERK DAT BIJ JE PAST

Het hotel is de eerste bestemming van een reis en meer dan slechts een plaats om te overnachten. 
Daarom is er voor iedere droomvakantie de perfecte accommodatie beschikbaar. Iedere gast van FTI 
moet zich thuis voelen op de vakantiebestemming. Het maakt niet uit of je alleen reist of met het hele 
gezin, of je nu graag in de zon ligt of veel avonturen wilt beleven - iedereen kan zijn droomvakantie 
boeken bij FTI! 

Deze accommodaties zijn altijd direct aan of 
dicht bij het strand gelegen. Afhankelijk van jouw  
voorkeur heb je keuze uit verschillende  
categorieën: Comfort, Select, City, Balance of  
Family Star. Om ervoor te zorgen dat er geen 
wensen onvervuld blijven, bieden alle 
hotels all-inclusive of ultra all-inclusive aan. 

LABRANDA HOTELS 

MEETING POINT
Sprankelende cocktails, citroentaart en een modern interieur: het frisse concept 
van de Lemon & Soul Hotels is perfect voor de budgetbewuste gezinnen, koppels 
en individuele reizigers. De hotels liggen in populaire vakantiebestemmingen en 
zijn altijd vlak bij het strand. Afhankelijk van het hotel kun je kiezen uit 
verschillende verzorgingen, van all-inclusive tot een kitchenette met eigen  
kookgelegenheid. 

Exclusief, modern en beleving

Budgetbewust, individueel en verfrissend
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KAIRABA HOTELS
Geniet van de beste tijd van het jaar - een onvergetelijke  
ervaring tijdens een verblijf in een van de KAIRABA hotels 
of resorts. De luxe hotels beloven premium 
strandvakanties die zowel ontdekkers als 
wellnessliefhebbers tevreden stellen. De luxe 
accommodaties verwennen hun gasten afhankelijk van 
hun wensen met een ruim aanbod aan ontspannende en 
amuserende faciliteiten.  

MP Managed Hotels zijn individuele all-inclusive  
vakantieverblijven die worden ondersteund door ons  
hotelmanagement van wereldklasse. Deze hotels  
bevinden zich op enkele van de meest populaire  
bestemmingen; van de Canarische Eilanden tot de  
heuvelachtige kusten van Turkije. Deze gemoedelijke  
hotels zijn perfect voor reizigers die op zoek zijn naar 
een zorgeloze en fijne vakantie. 

DESIGN PLUS HOTELS
Iedereen die stijlvolle accommodaties met eersteklas 
service waardeert, zal zich bijzonder comfortabel 
voelen in één van de Design Plus Hotels. Elk hotel is 
uniek ontworpen om op te gaan in de lokale cultuur. 
Luxe inrichting voor alle hotels inclusief handgemaakte  
Malaika-bedden. Omringd door hoogwaardige en  
natuurlijke materialen is een geweldige tijd 
gegarandeerd.  

LABRANDA HOTELS 

MEETING POINT
Ons agentschap Meeting Point is voor jou beschikbaar op ieder moment van de dag 
voor hulp en advies tijdens jouw vakantie. Of het nu gaat om excursies boeken, sport, 
amusement of algemene vragen - jouw reisleider kijkt ernaar uit jou persoonlijk te  
ontmoeten tijdens de welkomstvergadering in jouw hotel en je daarbij veel nuttige  
insider-tips te geven. Tijdens jouw vakantie staat de reisleider in het hotel of 
telefonisch voor jou klaar voor alle hulp ter plaatse. 

INTERNATIONAL

MP MANAGED HOTELS

Zorgeloos, servicegericht en dicht bij het strand

Service, gemoedelijk en een fijne ligging

Stijlvol, design en boutique

Jouw service ter plaatse
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Aan de Turkse Rivièra liggen een aantal prachtige steden klaar om ontdek te  
worden, zoals Side, Antalya en Belek. Naast de bezienswaardigheden in deze  
steden zijn er ook uitgestrekte zandstranden met kristalhelder water en 
imposante bergketens te verkennen. Deze regio staat daarnaast ook bekend om 
de zonzekerheid, zowel tijdens de meivakantie als tijdens de herfst.  
Liefhebbers van het strand, cultuur, natuur, historie en steden kunnen hier  
allemaal hun hart ophalen. Er is hier veel afwisseling voor je vakantie te vinden. 

STRANDEN EN NATUUR

Verblijf aan de Turkse Rivièra: een zonovergoten paradijs. De schitterende kuststreek biedt  
charmante vissersdorpen, luxe vakantieresorts en prachtige stranden. Het is omgeven door hoge bergen 
en bevat een rijke historie om te ontdekken.

TURKSE RIVIÈRA 
EEN ZONOVERGOTEN PARADIJS

Side is een kustplaats die bekend staat om de vele luxe en all-inclusive resorts,  
lange zandstranden en een stad waar veel historische bezienswaardigheden te 
zien zijn, zoals de tempel van Apollo of het Romeinse amfitheater. De omgeving 
biedt daarnaast ook genoeg mogelijkheden voor avontuurlijke activiteiten.

Antalya staat bekend om de vele bezienswaardigheden die de stad te bieden 
heeft. De oude binnenstad met zijn smalle straten is daarnaast ook een van de  
herkenningspunten van Antalya. Daarnaast is dit een ideale stad om te winkelen. 
Hier zijn grote en moderne winkels in de voetgangerszone te vinden en de lokale 
winkels zijn in de smalle straten te bezoeken. De historische haven is tenslotte 
ook een mooie plek om te bezoeken en daarnaast ook de perfecte plek om te  
dineren. Hier zijn namelijk meerdere goede restaurants gevestigd. 

SIDE

BELEK

ANTALYA

Het kleine en gezellige Belek is een prachtige kustplaats met exclusieve en vaak 
breed opgezette luxe hotels en meerdere golfbanen in de omgeving. Het is  
daarom ook de uitgelezen bestemming voor mensen die van golfen houden. 
Dankzij het mediterrane klimaat is het hier het hele jaar door heerlijk vertoeven. 
Daarnaast biedt Belek een kilometerslang zandstrand om op te relaxen en is er 
een grote keuze aan watersporten.
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De Turkse Rivièra staat niet alleen bekend als een zonovergoten paradijs, maar 
ook om de interessante bezienswaardigheden en andere prachtige plekken in de 
buurt. Kies er bijvoorbeeld voor om een stadstour in Antalya te boeken om meer 
te weten te komen over de stad en plekken zoals de oude stad om 
middeleeuwse bazaar te bezoeken. Toch graag een excursie met wat meer  
adrenaline? Kies dan voor een quadsafari om de natuur op een avontuurlijke  
manier verder te leren kennen. 

In den Reiseländern haben unsere Teams vor Ort 
 und Hotels umfassende Hygienepläne entwickelt. Sie 
machen so einen entspannten Urlaub wieder möglich. 
Für eine  sorglose „6-Punkte-Hygienekonzept“ ein, da-
mit Sie sich von Anfang an rundum wohl fühlen.

Alanya is bij Nederlanders een zeer geliefde badplaats en wordt al jaren veel 
bezocht. Dankzij het lekkere klimaat schijnt hier bijna het gehele jaar een  
stralend zonnetje. Het is daarom dé plek voor een heerlijke strandvakantie.  
Alanya is vooral populair bij gezinnen, mede door de spetterende waterparken, 
zoals Waterplanet en Alanya Aquapark, en de uitgestrekte stranden. Voor de 
afwisseling is het leuk om te gaan winkelen in een van de bazaars en op de 
markten of om de rijke historie van de badplaats te ontdekken. Het is een  
vakantiebestemming voor zon, zee, strand en cultuur! 

ALANYA

STRANDEN EN NATUUR

EXCURSIES

De Turkse Rivièra heeft indrukwekkende stranden en een prachtige omgeving 
om van te genieten. Voor verkoeling bezoek je de lange en uitgestrekte  
zandstranden en het kristalheldere water in de omgeving nodigen uit tot het 
nemen van een verfrissende duik. Zo kun je naar het Incekum strand van bijna 
20 kilometer lang met wit zandstrand en ondiepe zandbanken of naar het 
rustige Cirali Beach gaan om even weg te zijn van het massatoerisme. Voor de 
natuurliefhebber is het Taurusgebergte een prachtige plek om te bezoeken, net 
als de verschillende watervallen in de buurt zoals de Sapadera watervallen. De 
Köprülü Canyon is een kloof in een bosrijk gebied met een oude, stenen brug. Dit 
is een goede plek om bijvoorbeeld te raften. 

Bezoek het indrukwekkende Taurusgeberte met hoge en diepe canyons.   
Middenin het gebergte, waar kleine dorpjes zich verbergen in diepe kloven of 
waar vogelnesten zich vastklampen aan steile hellingen, vind je de rust. Met een 
beetje geluk zijn er ook prachtige, wilde paarden in hun natuurlijke omgeving te 
zien. 

TURKSE RIVIÈRA

Duik met deze excursie in het verleden. Breng een bezoek aan de prachtige en 
indrukwekkende oude stad Perge met Romeinse overblijfselen en de oude stad 
Aspendos om het best bewaarde Romeinse theather van Klein-Azië te  
bewonderen. De Kurşunlu waterval is omringd door wilde lianen en  
eeuwenoude bomen, waardoor je je even in een andere wereld begeeft.

Ontdek het prachtige Sapadere die bekend staat om de indrukwekkende  
waterval en de dwerggrot. De waterval bevindt zich in een kloof  en naast het 
bewonderen van de waterval, kun je hier ook heerlijk zwemmen. De  dwerggrot 
bevindt zich in Sapadere Village  en geeft een unieke ervaring in een kleine  
wereld. Dankzij de ligging in de kloof heb je vanuit de hogere gebieden ook 
prachtig uitzicht.  

BEWONDER HET HART VAN HET TAURUSGEBERGTE

ONTDEK SAPADERE

DAGTOCHT NAAR PERGE, ASPENDOS EN KURSUNLU
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CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA ****+

AQUAWORLD BELEK *****
In dit vijfsterrenhotel vind je alles voor een zorgeloze vakantie, of je nu gebruik 
maakt van de sportfaciliteiten, het liefst de hele dag van glijbanen glijdt of liever 
ontspant op het strand; je hebt hier alles binnen handbereik. Een onvergetelijk  
vakantie voor het hele gezin! 

• Omgeven door groen
• Op loopafstand van winkels
• 11 zwembaden en een aquapark
• Volop entertainment en live shows
• 650m lang strand met Blauwe Vlag

BELEK

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT *****
Het mooie, royaal ontworpen resort biedt veel ruimte voor ontspannende uurtjes 
op een van de mooiste stranden van Turkije of aan een van de heerlijke  
zwembaden. Hier beleven kinderen het meeste plezier in het klimpark of bij het  
bakken van pizza. 

• Uitstekende service
• Plezier voor het hele gezin
• Luxe in de Swim Up Villa‘s
• Spelen in NICO Kids Paradise
• Uitgebreide all-inclusive formule

BELEK

MINICLUB AQUAPARK FUN 
& ACTIVE

GOEDE
SERVICE MINICLUB SPA

Belek maakt indruk met zijn prachtige natuur en zijn uitstekende hotels voor golfers, luxe vakantiegangers en 
mensen die op zoek zijn naar ontspanning. Iedereen komt hier aan zijn trekken: of het nu gaat om ontspanning of 
entertainment en van golf tot weekmarkten. Alles wordt aangeboden!

ONTDEK VEELZIJDIG BELEK
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CULLINAN BELEK *****
Kinderen kunnen hun hart ophalen in dit vijfsterrenhotel: met 13 glijbanen en 11  
zwembaden komen kinderdromen uit. In de kids club vermaken kinderen van 0 - 16 
jaar zich terwijl de ouders ontspannen in de grote spa of een balletje slaan op de op  
loopafstand gelegen golfbaan. 

• Ruimtelijk opgezet 
• 24h all-inclusive concept
• Grote, professionele kidsclub 
• Groot strand met Blauwe Vlag
• Ontspannen in de Shang-Du spa

CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA ****+

 XANADU RESORT *****

• Zeer kindvriendelijk
• Plezier in Crispy Kids World
• Ruime, comfortabele kamers
• Uitgebreide culinaire mogelijkheden
• Ideaal om de omgeving te ontdekken

Dompel jezelf onder in de warme wereld van Turkije en geniet van de vele  
voorzieningen in het Crystal Paraiso Verde Resort. Dit luxe 5-sterrenhotel biedt een  
privéstrand op slechts 400 meter lopen van het hotel, de keuze uit vijf verschillende 
zwembaden en tal van sportmogelijkheden. 

Omgeven door groen en een river biedt het Xanadu Resort alles voor een ontspannen 
vakantie. Terwijl je kinderen zich vermaken bij de FancyLand Kids Club, kun jij heerlijk 
relaxen op het lange Blauw Vlag strand. Trek gekregen? Het resort biedt een 24h 
all-inclusive concept waardoor het je aan niets te kort zal komen!

• Nieuwe generatie kidsclub
• Omgeven door unieke natuur
• Prachtig kristalwit zandstrand
• Smaken van over de hele wereld
• Architectuur in harmonie met de natuur

BELEK

BELEK

BELEK

BELEK

FIJNE LIGGING

GOEDE
SERVICE

CENTRALE
LIGGING

MOOIE
NATUUR

RUIM
OPGEZET SPA KIDS CLUB

CENTRALE
LIGGING

SPA CULINAIR
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SULTAN OF SIDE ****+

DREAM WORLD AQUA ****+
Dream World Aqua is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van 
gezinnen met kinderen en laat dan ook niets te wensen over. Kinderen zullen zich 
hier geen moment vervelen. Van spetteren in het aquapark tot aan dansen en 
zingen bij de miniclub - het belooft een onvergetelijke vakantie te worden! 

• Groot aquapark
• Zeer kindvriendelijk 
• Spelen in de miniclub
• Plezier voor het hele gezin
• Uitgebreide entertainment

SIDE

DREAM WATER WORLD *****
Het in 2022 geopende Dream Water World biedt met het Childrens’s World 
& Pool glijbanen en een groot glijbanencomplex plezier voor het hele gezin. 
Uitgespetterd? Het animatieteam verzorgt de hele dag door activiteiten voor 
jong en oud, zodat niemand zich een moment hoeft te vervelen. 

• Spelen in de miniclub
• Plezier voor het hele gezin
• Hele dag door entertainment
• Uitgebreide all-inclusive formule
• Tal van glijbanen in het aquapark

SIDE

MINICLUB AQUAPARK FUN 
& ACTIVE

GOEDE
SERVICE MINICLUB AQUAPARK

SIDE

Ontdek de oude stad Side die een geschiedenis van 3.500 jaar heeft. Omgeven door zacht glooiende stranden en 
fantasierijke hotelcomplexen - kinderen vermaken zich hier in de grote waterparken en stellen kunnen hier in  
ontspannen samenzijn genieten van een onvergetelijke vakantie. 

VERKEN HISTORISCH SIDE
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SIDE CROWN CHARM PALACE *****
Het hotelcomplex van de populaire Crown-keten maakt indruk met zijn ultieme 
comfort en belooft een overtreffende feelgood-vakantie. Hier beleeft jong en 
oud een spannende vakantie in het aquapark. Dankzij het nieuw geintroduceerde 
all-inclusive concept zal het jou aan niets te kort komen deze vakantie.

• Culinair genieten 
• Omgeven door groen
• Ontspannen in de spa
• Service met een glimlach
• Uitgebreide entertainment 

SULTAN OF SIDE ****+

 OTIUM FAMILY ECO CLUB *****

• Volledig vernieuwd in 2018
• Privéstrand op 300 m afstand
• Dineren in meerdere restaurants
• Op 7 km afstand van het centrum
• Kamers van alle gemakken voorzien

Ruime kamers en vriendelijk personeel maken de vakantie tot een unieke ervaring. 
Het grote zwembad met 5 waterglijbanen laat kinderharten sneller kloppen, terwijl 
stellen tot rust kunnen komen in het adults-only gedeelte. Zowel families met kleine 
kinderen als koppels zullen hier een droomvakantie beleven.  

Een kinderwereld met een oppervlakte van meer dan 3.350 m² doet de harten van 
de kleintjes sneller kloppen. Terwijl de kids zich vermaken in de miniclub of van de 
glijbanen gaan, ontspannen de ouders in de uitgebreide spa. Beleef jouw ultieme 
familievakantie in dit ruime resort. 

• Ruime kamers
• Hoge  comfort
• Zeer vriendelijk personeel
• Tal van sportmogelijkheden
• Ervaar de Turkse gastvrijheid

SIDE

SIDE

SIDE

SIDE

FIJNE LIGGING

GOEDE
SERVICE COMFORT CULINAIR

GROENE
OMGEVING SPA MINICLUB

CENTRALE
LIGGING MODERN COMFORT
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SEADEN SEA WORLD RESORT & SPA ****+

VICTORY BE MINE *****
Victory Be Mine Hotel is de nieuwe aanwinst van de populaire Victory Hotels en is in 
2020 geopend. Een superieur hotel, met luxe, een ultra all-inclusive concept, rustige 
omgeving en prachtig aangelegde tuinen en groot zwembadlandschap waar het je 
aan niets zal ontbreken. 

• Omgeven door groen
• Op loopafstand van winkels
• 11 zwembaden en een aquapark
• Volop entertainment en live shows
• 650m lang strand met Blauwe Vlag

SIDE

EUPHORIA PALM BEACH ****+
Euphoria Palm Beach ligt op een prachtige en heerlijke locatie, namelijk direct aan 
het strand. Het moderne strandhotel wordt omgeven door uitgestrekte  
tuinen vol prachtige palmbomen en maakt indruk met zijn liefdevol ontworpen 
zwembadgedeelte. Zowel jong als oud zal hier een onvergetelijke tijd beleven!

• Uitstekende service
• Direct aan het strand
• Plezier voor het hele gezin
• Uitgebreid animatieprogramma
• Aquapark met meerdere glijbanen

MANAVGAT

MINICLUB AQUAPARK FUN 
& ACTIVE

GOEDE
SERVICE MINICLUB SPA

ANTALYA

Vlakbij Side ligt het mooie Antalya. Naast een zandkastelenparadijs voor kinderen op vlakke stranden, biedt de regio 
rond Antalya een goed nachtleven  en (water)sportfaciliteiten. Ga jij voor de avontuurlijke activiteiten zoals raften 
en paragliden of ga je de omgeving liever wandelend ontdekken? 

BELEEF BRUISEND SIDE & ANTALYA
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SEADEN VALENTINE RESORT & SPA  ****+
Seaden Valentine Resort is een recent geopend adults-only hotel in Kumkoy en ligt op 
loopafstand van het strand. Hier zul je absoluut een romantische vakantie beleven - 
het hotel is van alle gemakken voorzien: moderne kamers, à-la-carterestaurants, een 
spa, zwembaden en uitstekende service. 

• Koninklijk design
• Groot privéstrand
• Ontspannen in de wellness
• Uitstekend all-inclusive concept
• Vakantiedromen zullen uitkomen 

SEADEN SEA WORLD RESORT & SPA ****+

 ROYAL HOLIDAY PALACE *****

• Direct aan het strand
• Spetteren in het aquapark
• Ruime, comfortabele kamers
• Faciliteiten voor jong en oud
• Uitgebreide culinaire mogelijkheden

Verblijf in het Seaden Sea World Resort in het hart van Kizilagac, een kleine badplaats 
op slechts 18 km ten oosten van de oude plaats Side. Zon- en waterliefhebbers 
kunnen hier hun hart ophalen: na slechts een paar minuten lopen bereik je het strand, 
dat zich uitstrekt over 250 meter.  

Beleef meer dan alleen vakantie! Het Royal Holiday Palace is gebouwd in de stijl van 
een kasteel en overtuigt met luxe faciliteiten. Laat je verwennen door de 
gevarieerde keuken met verschillende smaken. Van een groot zwembad tot 
een uitgebreid wellnesscentrum: het zal je hier aan niets ontbreken.

• Stijlvol ingericht hotel
• Luxe Swim-Up kamers
• In de buurt van het strand
• Prachtig uitzicht vanaf je balkon
• Optimale rust: adults-only hotel

SIDE

SIDE

ANTALYA

SIDE

FIJNE LIGGING

GOEDE
SERVICE

CENTRALE
LIGGING

ADULTS
ONLY

RUIM
OPGEZET SPA

CENTRALE
LIGGING

SPA CULINAIR

GOEDE
SERVICE
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HAYDARPASHA PALACE *****

EFTALIA OCEAN RESORT *****
Geniet van je vakantie aan de mooie Turkse Rivièra in de regio Alanya. Dit hotel en 
het personeel zullen ervoor zorgen dat jij en je familie een onvergetelijke tijd  
hebben. Kom je tot rust op het grootste privéstrand van deze regio, heb je de 
grootste waterpret in het aquapark en heerlijke swimup kamers. Dankzij de centrale 
ligging heb je alles in de buurt. 
• Privéstrand exclusief voor gasten
• Ideaal voor familievakanties
• Aquapark met veel glijbanen
• Kinderbad voor de kleintjes
• Kamers met meerdere slaapkamers

TÜRKLER

GOLDCITY HOTEL *****
Dit hotel met moderne en stijlvolle accenten, een waanzinnig uitzicht over de 
Mediteraanse Zee en het kasteel van Alanya, geeft je een perfecte vakantie- 
ervaring.  De nieuwe luxe faciliteiten, deluxe kamers, prachtige villa‘s en mooie  
appartementen laten je vakantiedromen uitkomen. Iedereen beleeft hier plezier 
dankzij het leuke aquapark, het verfrissende zwembad en de fitnessactiviteiten.

• Aquapark met 20 glijbanen
• Diverse accommodaties
• Groot olympisch zwembad
• Hoog comfort 
• Prachtig uitzicht 

ALANYA

AQUAPARK PRIVÉ
STRAND

VILLA‘S AQUAPARK ZEEZICHT

Verken de ontspannende badplaats Alanya die aan de prachtige Turkse Rivièra ligt. Met het helderblauwe water, 
mooie zandstranden, heerlijke restaurants en talloze winkels en restaurants is dit een plek waar je alles tot je 
beschikking hebt!

MINICLUB

ONTSPAN IN ALANYA



RUBRIK 19HOTELTIPS ALANYA

1

AZURA DELUXE SORGUN *****
Azura Deluxe Sorgun is een plek waar al je dromen uit zullen komen. In dit hotel maak 
je onvergetelijke vakantieherinneringen om mee naar huis te nemen en heb je een 
geweldige tijd met je familie. Het voelt als een thuis in Turkije en je ervaart de 
vakantie daardoor als meer dan alleen vakantie. Hier komen natuur, luxe en  
geweldige service bij elkaar om aan al je wensen te voldoen!  

• Voor stellen en families 
• Romantische festiviteiten
• Ontspannende animatie
• Comfort van hoge kwaliteit 
• Locatie aan zee

HAYDARPASHA PALACE *****

 SIRIUS DELUXE *****

• Lekkere snacks
• Rustige, blauwe omgeving
• Verwarmde zwembaden
• Adults-only infinity zwembad
• Waterspringkussen voor kinderen

Het ontwerp van dit hotel is geïnspireerd op het treinstation van Haydarpasa, wat 
een symbolisch gebouw in Istabul is, en een belangrijk onderdeel uit de Turkse  
geschiedenis is. Het hotel biedt een hoge mate aan comfort, diverse entertainment, 
uitgebreide recreatie en activiteiten die zijn gebaseerd op de gasttevredenheid om je 
een onvergetelijke vakantie te bieden. 

Dit hotel heeft het comfort en de gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Met het 
spectaculaire uitzicht op de schitterende zee, het lekkere eten en de onvergetelijke 
romantische momenten voor koppels laten je dromen uitkomen. Sirius Deluxe heeft 
de blik gericht op de nieuwe en moderne gastvrijheid met de grootste en belangrijkste 
focus op geluk tijdens je vakantie. 

• Vriendelijke Turkse gastvrijheid
• Grote zwembaden aanwezig
• Locatie aan zee met lang zandstrand
• Kleurrijk aquapark
• Hoge kwaliteit van service 

TÜRKLER

SIDE

TÜRKLER

TÜRKLER

FIJNE LIGGING

AQUAPARK KIND
VRIENDELIJK

LOCATIE
AAN ZEE

LOCATIE    

INFINITY
ZWEMBAD AQUAPARK AAN ZEE

COMFORT ANIMATIEAAN ZEE
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Aan de Egeïsche Kust liggen enkele grote steden waaronder Bodrum, 
Marmaris en Kuşadasi. Wonderschone landschappen en de beroemde 
witgewassen huizen tref je in Bodrum. De stad is overgoten met geschiedenis 
en cultuur, snel uitgekeken zul je hier niet zijn. Marmaris staat bekend om de 
ligging in de prachtige natuurlijke baai, het is het centrum voor zeilen en 
duiken met twee grote en meerdere kleinere havens. De bekendheid van 
Kuşadasi is mede te danken aan de ligging vlakbij bij Efeze, de grootste en 
best bewaarde stad uit de antieke wereld. 

STRANDEN EN NATUUR

Het valt niet te ontkennen: de Egeïsche Kust is met haar helderblauwe zee en begroeide bergen één van 
de mooiste vakantiegebieden om te bezoeken. Met prachtige uitzichten, historische steden, heerlijke 
stranden en de leukste excursies zal een vakantie hier onvergetelijk zijn.

EGEÏSCHE KUST 
VERRASSEND VEELZIJDIG

Kuşadasi is een plek waar je in de voetsporen van de geschiedenis wilt treden. 
Indrukwekkende gebouwen zoals de tempel van Artemis of de tempel van 
Apollo in Didim liggen in de buurt van de stad. Er zijn ook enkele zeer mooie 
zandstranden in de buurt. Struin ook zeker eens door de knusse straten van 
Kuşadasi stad! Hier vind je gezellige bazaars en mooie bezienswaardigheden.

Bodrum is een van de meest exclusieve bestemmingen in Turkije en wordt ook 
wel het „Saint Tropez“ van de Egeïsche Zee genoemd. Luxe hotels, chique  
boetiekhotels of authentieke pensions, Bodrum biedt voor iedereen het juiste 
hotel. De „Witte Stad“ is nog steeds authentiek. Hier kan je wandelen door de 
pittoreske steegjes, eten in gezellige restaurants of genieten van een cocktail in 
chique bars. Bodrum is ook de thuisbasis van een kunstenaarskolonie en biedt 
ideale omstandigheden voor surfers en duikers. Strandliefhebbers kunnen 
genieten van de zon in de kleine idyllische baaien. 
 

KUŞADASI

MARMARIS

BODRUM

De kustplaats Marmaris, gelegen aan de Turkse Egeïsche Zee, is een van de 
bekendste badplaatsen. De plaats presenteert zich met een prachtige oude stad 
en een zeer goed onderhouden promenade, die uitnodigt tot een wandeling. 
Verder biedt Marmaris heerlijke winkelmogelijkheden zoals de overdekte bazaar. 
Het zeer goed onderhouden kiezelstrand schittert in lengte en breedte en nodigt 
uit tot zonnebaden en zwemmen. 



RUBRIK 21

1

Niet alleen wordt de Egeïsche Kust gekenmerkt door mooie steden, historische  
bezienswaardigheden, fijne stranden en prachtige natuur, ook zijn er tal van  
excursiemogelijkheden in deze regio. Bezoek bijvoorbeeld een van de  
waterparken in de omgeving voor waterpret. Voor een dag ontspanning kies je 
voor een mooie boottocht langs de baaien en geniet van het mooie uitzicht. Het 
is ook mogelijk een dagexcursie te maken naar bijvoorbeeld Rhodos of Kos. Er zijn 
veel opties om de prachtige omgeving verder te ontdekken en alles uit de welver-
diende vakantie te halen.  

In den Reiseländern haben unsere Teams vor Ort uDe 
Griekse sfeer in deit dorp is afkomstig uit de 17e eeuw 
toen dit nog Grieks grondgebied was. Het voelr hier 
alsof de tijd een beetje heeft stilgestaan.nd Hotels 
umfassende Hygienepläne entwickelt. Sie machen so 

Alaçati is een pittoresk en gezellig dorpje op ongeveer 1 uur afstand van İzmir. 
Een wandeling door dit dorpje laat schattige cafés, pastelkleurige luiken,   
zonnige terrassen, traditionele windmolens en wijngaarden zien. Met de  
locatie aan zee is het verkennen van dit dorpje goed te combineren met wat 
relaxtijd op het strand. De Griekse sfeer die in het dorp hangt, is overgebleven 
vanuit de 17e eeuw toen het nog Grieks grondgebied was. Het voelt alsof de tijd 
in het dorp stil heeft gestaan, dat maakt het een extra charmante plek om te  
bezoeken! 

ALAÇATI

STRANDEN EN NATUUR

EXCURSIES

De Egeïsche Kust staat bekend om de groene natuur die het te bieden heeft: de 
regio wordt gesierd door talloze groene dennenbossen, uitgestrekte 
olijfboomgaarden en tientallen prachtige baaien. De natuur in de omgeving is 
het ontdekken waard - zo zijn de watervallen in Dikili interessant om te 
bezoeken, net als het park Ölüdeniz in Fethiye.  De Egeïsche Kust staat ook  
bekend om prachtige stranden in knusse baaien.  Het  Sifne strand is uitermate 
geschikt voor kinderen, aangezien het tot 100 meter afloopt in het water.  
Daarnaast is het strand bij Alaçati ideaal voor beginnende en gevorderde  
watersportliefhebbers.  Dit is ook een perfecte bestemming voor in de zomer,  
omdat het hier minder heet wordt. 

Dankzij de ligging vlakbij Griekenland is het dus mogelijk om een excursie naar 
één van de Griekse eilanden te boeken. Bezoek bijvoorbeeld het eiland Kos met 
deze dagexcursie. Dit eiland ligt op een half uur varen vanaf het schiereiland  
Bodrum. Kos is een van de bekende Griekse eilanden en is tevens de  
geboorteplaats van Hippocrates, de voorvader van de geneeskunde.

EGEÏSCHE KUST

Voor natuur- en avontuurliefhebbers is dit een excursie die eigenlijk niet 
overgeslagen kan worden. Met moderne off-roaders wordt er een route door 
authentieke bergdorpen en langs de oude stad Selge met ruïnes gevolgd om zo 
de veelzijdigheid van het land te verkennen.  

Ontdek de rijke geschiedenis van het Turkse bad en ga jaren terug in de tijd. De 
Turkse badhuizen zijn al duizenden jaren een fenomeen. Kom tot rust op het  
verwarmde marmer tijdens een massage volgens Turkse traditie of geniet van 
een van de andere mogelijkheden die een Turks badhuis te bieden heeft. 

BEZOEK EEN GRIEKS EILAND

ONTSPAN IN EEN TURKS BADHUIS

NATUUR SAFARI MET BEZOEK AAN BERGDORPEN
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FAROS PREMIUM BEACH HOTEL *****

MERIL HOTEL ****
Deze parel ligt in de baai van Turunç in Marmaris. Het unieke uitzicht op de bergen, 
de Egeïsche en Mediterraanse zee en frisse lucht roepen om geluk. Het personeel 
doet er alles aan om het een droomvakantie te maken. Dankzij het dennenbos en de   
rust ga je je herboren voelen. De comfortable en gezellige kamers laten je  
meteen thuisvoelen.  
• Moderne en hedendaagse kamers
• Locatie aan zee met strand
• Veelzijdige cuisine
• Rustige ambiance in de spa
• Heerlijke cocktails aan de bar

MARMARIS

HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA *****
Dit mooie resort verwelkomt je met oprechte gastvrijheid die past bij de  
uitstraling. Het is gelegen in het midden van een prachtig landschap met uitzicht 
op veelzijdige bergen, kleurrijke flora en helderblauwe zee. Op 20 minuten afstand 
is het vliegveld te vinden en met de all-inclusive formule met 23 internationale  
keukens, een spa en meer dan 538 kamers zal het een droomvakantie zijn.

• Waterzijde huisjes met privéterras
• 650 m privé zandstrand
• 10 zwembaden en 2 aquaparks
• Priëlen aan het water
• 6.000 m2 aan 2 spazones

DALAMAN

SPA ZEEZICHT MOOIE
LOCATIE

PRIVÉ
STRAND AQUAPARK SPA

Marmaris is een geliefde badplaats met uitgestrekte zandstranden, omringd door bergen en pittoreske dorpjes. 
Het levendige centrum bevat leuke winkels, een gezellige boulevard langs de haven en de mooiste uitzichten om 
tijdens je vakantie van te genieten. Ontspannen is hier geen enkel probleem!

ONTDEK GEZELLIG MARMARIS
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CLUB HOTEL LETOONIA *****
Geniet van de dromerige locatie op het privé schiereiland met uitzicht op het  
prachtige, zuidelijke deel van de Egeïsche Zee. Het hotel heeft drie privéstranden  
uitgestrekt over twee kilometers Egeïsche Zee kustlijn. In dit mooie en populaire  
hotel vindt iedereen zeker zijn favoriete plekje om echt even tot rust te komen. 

• Goede locatie met prachtig uitzicht
• Veel keuze in restaurants
• Omringd door natuur
• Vlakbij gezellige dorpjes
• Locatie in een dennenbos

FAROS PREMIUM BEACH HOTEL *****

 LABRANDA MARES MARMARIS *****

• Locatie aan zee
• Rustige omgeving
• Hoge kwalitatieve service
• Fijne gastvrijheid
• Mooie locatie

Begeef jezelf in de rustgevende omgeving met de perfecte harmonie in groene en  
blauwe kleuren. De sfeer bestaat uit moderne Turkse gastvrijheid, zodat je je altijd  
welkom voelt. De restaurants bieden traditionele Turkse en internationale gerechten. 
Dankzij de centrale ligging in het centrum ligt alles binnen handbereik. 

Dit gezellige familiehotel is gebouwd aan de rand van de betoverende kustlijn van de 
Egeïsche Zee. Het is omringd door dennenbomen en heeft een prettig zeewindje met 
veel zonlicht. Vanaf het 650 meter lange strand met steigers en het zonneterras kun 
je hier optimaal van genieten. Het centrum van Marmaris is snel te bereiken.

• Biedt 3.700 m aan wandelpaden
• Uitgestrekt over 168.000 m2
• Veel keuze in restaurants en bars
• Leuk voor groepen, koppels en families
• Waterglijbanen in zee

MARMARIS

FETHIYE

MARMARIS

MARMARIS

FIJNE LIGGING

MINICLUB UNIEKE
LIGGING

GROENE
OMGEVING

FAMILIES  RUIME RUSTIG  

CENTRALE
LIGGING RUSTIG AAN ZEE

TUIN GELEGEN
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ARIA CLAROS BEACH SPA *****

PINE BAY HOLIDAY RESORT *****
In dit hotel vind je rust in de omgeving, beleef je tijd met elkaar bij het zwembad, 
ervaar je de entertainment en (familie)activiteiten en geniet je van de keuken in de 
restaurants en gezellige bars. Word wakker met de frisse lucht van de  
naaldbomen, het geluid van de vogels en de wind van de Egeïsche Zee. Ga voor een 
wandeling langs het strand, de klif of kom tot rust bij een rustig plekje.  
• Maak onvergetelijke herinneringen
• Gefocust op familie, kunst en natuur
• Gastvrijheid in de natuur
• Geniet van de tijd met familie
• Ideaal voor een gezinsvakantie

KUŞADASI

EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB ****
Dit hotel geeft je een fijne vakantie die je thuis laat voelen. Kinderen staan hier op 
de eerste plek en je kunt verblijven in familie swim-up kamers. Geniet zelf van de 
zon op je terras, terwijl de kinderen voor je in het zwembad spelen. Met  
meerdere glijbanen, kinderzwembaden, een splashzone en aquapark hebben zij 
hier de tijd van hun leven. In de avond dineer je in een van de restaurants.

• Fijne swim-up kamers
• Totaal 10 zwembaden en aquapark
• Heerlijke spa voor ontspanning
• Winkelcentrum aanwezig
• Groene tuin

KUŞADASI

RUSTIG ZEEZICHT FAMILIE
HOTEL

MINI
GOLF AQUAPARK ZEEZICHT

Deze moderne kustplaats biedt veel vakantiemogelijkheden voor elke type reiziger. Cultuur- en historieliefhebbers 
kunnen hun hart ophalen tijdens het bezoeken van de oudheden in de omgeving. Voor de knusse sfeer is de 
binnenstad van Kuşadasi met de smalle straten en lokale winkels de plek om te bezoeken!

GELEGEN

VERKEN LEVENDIG KUŞADASI
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BODRUM HOLIDAY RESORT *****
Met de locatie van dit resort weet je dat je in alle stilte kunt genieten. Het is gelegen 
in een uniek landschap met een botanische tuin met uitzicht op zee. Ondanks de 
rustige ligging, bereik je het centrum al op vier kilometer afstand. Het resort geeft je 
toegang tot een heerlijk privéstrand met parasols en comfortable bedjes om op te 
relaxen. 

• 850 meter lang zandstrand
• Waterpark voor jong en oud
• Gelegen op 85.000 m2 schiereiland
• Lange pier en privécabana‘s 
• Honeymoon concept

ARIA CLAROS BEACH SPA *****

 LA BLANCHE ISLAND BODRUM *****

• Kinderzwembad en Mini Paradise Aquapark
• Rustige omgeving
• Bijzondere ligging in de baai
• Met een privéstrand
• Aquapark en 3 zwembaden

Geniet van de adembenemende zee, het strand en de natuur aan Özdere Claros Bay. 
Deze baai staat bekend als een van de mooiste van de Egeïsche Zee. Hier vind je volop 
vakantie. Kinderen kunnen spetteren in het Mini Paradise Aquapark en  
kinderzwembad (tot 15-10) en de rest neemt een duik in een van de drie zwembaden 
met aquapark (tot 30-09). Verder heeft dit resort een heel fijn privéstrand.  

Dit hotel is gelegen op een schiereiland, waardoor het een panoramisch uitzicht op de 
Egeïsche zee heeft. Daarnaast heb je toegang tot een 850 meter lang zandstrand om 
van de zee te genieten. De rustige sfeer verzekert je dat jouw vakantie vol met 
ontspanning én plezier gevuld zal zijn. Naast het panoramische uitzicht ben je ook 
omringd door natuur. Met ultra all-inclusive hoef je nergens meer aan te denken.

• Inclusief een grote pier
• Locatie aan zee
• Botanische tuin met activiteiten
• Veel entertainment beschikbaar
• Rustige maar centrale ligging
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FLEXPLUS-TARIEF: KOSTELOOS ANNULEREN OF OMBOEKEN

Twijfel je nog over het boeken van een vakantie? Niet nodig! Met ons aanvullend pakket, het 
FLEXPLUS-tarief, boek je zonder zorgen jouw vakantie. Tegen een kleine meerpijs is het 

mogelijk om met het FLEXPLUS-tarief de vakantie tot 15 dagen voor 
vertrek kosteloos te annuleren of om te boeken.

Met het FLEXPLUS-tarief profiteer je van nog meer flexibiliteit. Dit tarief 
kan al bijgeboekt worden vanaf €45 per boeking. Het biedt de 

mogelijkheid tot 2 weken voor vertrek de reis te annuleren of om te 
boeken tegen enkel de kosten van het tarief. Zonder opgaaf van reden.  
  Bij omboeken geldt het prijsverschil volgens systeem. 



BOEK JOUW VAKANTIE NAAR KAYA PALAZZO GOLF RESORT
Het Kaya Palazzo Golf Resort, bekroond met vijf sterren, heet je van harte welkom in Belek.
Dit moderne en ruime golfhotel ligt direct aan het strand en grenst aan een van de vele 
golfbanen van Belek. Met zijn unieke architectuur, voorzieningen voor alle leeftijden 
en vele kamertypes een beleving voor iedere reiziger.       

Scan de QR-code voor de online  versie van deze brochure 
of voor brochures van andere bestemmingen.                                                                                                         
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