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✈ ANTALYAKYSTEN 
 Fra alle flyplasser

✈ KUSADASI
      Fra Oslo, København og Stockholm

BERGEN 

KØBENHAVN   

 STOCKHOLM

 VÆXJØ

 GØTEBORG

 KARLSTAD

 KIRUNA

 LULEÅ

 UMEÅ

 HALMSTAD

 ØSTERSUND

 BILLUND

  AALBORG

 RØNNE

 HELSINKI

 ROVANIEMI

 KOKKOLA

TAMPERE 

 OULU

 KUOPIO VAASA

MALMØ

 JØNKØPING

OSLO 

 ÅLESUND

TRONDHEIM 

SANDEFJORD 

 TROMSØ

BODØ 

 STAVANGER

Her bor vi

  Nazar Collection
  Det opplagte valget for barne-

familien. Våre egne skandinaviske 

barneaktiviteter er inkludert! 

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

   Holiday Collection
  Her finnes noe for alle smaker

  - et stort utvalg av bade- og 

byhotell. 

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

  Premium Collection
  -VEND PÅ KATALOGEN!-

  Noen av middelhavets vakreste  

og mest luksuriøse 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/NazarNorge  
 @NazarNordic

 

Nazar Collection:

De uslåelige  
familiefavorittene

18

En heftig hinderbane

Wipeout
på Pegasos  
Resort & Royal

14

Captain 
Nemos 
piratklubb
inkludert på  
Nazar Collection

24

Ny destination 2016! 

Beldibi
Tyrkia

06

Velsmakende mat
-lettvint og godt!

All Inclusive

08
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Spør guiden!

Ett av mine beste 
minner fra denne 
sesongen er uten 
tvil en solfylt dag 
med alle de herlige 
barna i barne-
klubben. Vi gikk 
til gressplenen 
for å spille kort 

og spise kake sammen. Jeg var helt 
oppslukt av spillet og så ikke at et av 
barna tok kaken og trykte den rett opp 
i ansiktet mitt! 

Etter det ble det en stor kakekrig, og 
alle skrek av latter! Vi holdt på helt til 
det ikke var noe kake igjen, og jeg lo 
hele veien hjem den dagen. 

Elvira Alteryd,  
Aqua Fantasy

Hva er ditt beste  
minne fra 2015? 

– her trives barnefamiliene 
som fisken i vannet

Nazar Collection-hotellene er 
Nazars flaggskiphoteller hvor  
vi selv arrangerer skandinaviske, 
kostnadsfrie barneaktiviteter. 

-passer som hånd i hanske  
for feinschmeckeren!

Her får du all slags luksus du 
kan tenke deg med fasiliteter  
i verdensklasse. 

-stort utvalg i ulike klasser, 
perfekt for den prisbevisste

Velg mellom enklere byhotell 
og luksuriøse resorter ved 
stranden, som nærmer seg 
Premium Collection-standard.

Hvilken Collection er du?

Ikke vent på transferbussen, reis heller med én gang 
med egen minibuss og sjåfør, både til og fra hotellet. 
Dette gjelder samtlige hotell i vårt program. 

Tradisjonell transfer til ditt hotell koster 195 kr per person  

Priseksempel for privat transfer 
Pegasos World med to reisende:
+115 kr per voksen tur/retur

Pegasos World med fire reisende:
+55 kr per voksen tur/retur

PRIVAT TRANSFER 
FOR DIN FAMILIE

PRIVAT
TRANSFER

+25 KRFRA

Når Captain Nemo 
går rundt på hotell- 
området, enten i 
piratklubben eller 
for å overraske 
noen på rommet, 
møtes han alltid av 
fornøyde gjester. 
Alle legger merke 

til ham og vil si hei, gjøre ”high five”, 
klemme eller ta bilder sammen med 
ham. Han smiler alltid og er alltid klar 
for å ha det morsomt sammen med 
barna. 

Nesten alle barn som treffer Nemo elsker 
ham og spør om når de kan møtes neste 
gang. 

Nemo kan det meste. Han kan hoppe i 
sengen, danse, trylle bort godteriet ditt 
eller kile deg. Han er så morsom – en 
maskot som alle kan se opp til! 

Søren Lund Knudsen,  
Pegasos World

Captain Nemo er vårt nye 
familiemedlem. Hvordan har 
han blitt tatt imot av våre 
yngre gjester?

Ekspertråd for best hotellvalg

På Nazars Facebook kan du stille dine spørsmål til de 
virkelige ekspertene: de som har reist med Nazar, og 
våre medarbeidere som har vært på alle hotellene.  
Facebook.com/NazarNorge

La deg inspirere

Følg oss på Instagram for massevis av ferieinspirasjon.
@NazarNordic  #NazarNordic

Pegasos World Royal Alhambra Side Star Elegance

Tren på ferien!

MED ALL INCLUSIVE  
KREVES DET MER TRENING!

Det er ikke alltid lett å være gjest hos Nazar, hvor 
hele programmet består av All Inclusive-hoteller 

med store fristelser til hvert måltid.

Hotellene med de beste trenings-fasilitetene  
(les: treningsstudio) har vi samlet i en egen gruppe.  

Les mer på: nazar.no/gym

DERFOR ER VI LITT BEDRE 
ENN ALLE ANDRE:

”Vi har vært på alle våre hoteller” 

Vi er klare for å svare på alle dine spørsmål 
om drømmeferien - alle detaljer er viktige for oss! 

Internett er bra, men vi er litt bedre! Så ring oss om du 
heller vil snakke om og planlegge din reise med noen 

som har vært der.

Du når oss på 815 000 33

Hos Nazar har vi veldig mange is-entusiaster som kan diskutere  
smaker og kvalitet i det uendelige. De har gjort det til sitt oppdrag å  

sikre at isen er inkludert på våre hoteller.

Nazars ismafia tester 
VÅRE FAVORITTER: 

1. Delphin Imperial
2. Regnum Carya Resort

3. Sealight Resort
4. Pegasos World

5. Nirvana Lagoon Villas

Denne uvitenskapelige listen er basert på Nazars ”ismafia” sin poengsum.

SOFTIS, LAKTOSEFRI SOFTIS, PINNEIS, KULEIS, 
TYRKISK IS... LISTEN KAN GJØRES LENGRE!

  Is i mengder

Les mer på nazar.no/golf

Vi har hoteller med egne golfbaner

BO LUKSURIØST 
– SPILL KONGELIG

Våre hoteller i Belek har egne golfbaner!  
Velger du Regnum Carya Resort eller Sueno Deluxe 

Belek bor du så godt som midt på golfbanen. 

Vi har attraktive golfpakker som kan bestilles 
til alle våre hoteller i Belek.
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600 BILDER - ÉN VINNER!
Takk til alle deltagere i vår fotokonkurranse 2015, og gratulerer  

til vinneren Dennis Mogvall!

Les intervjuet med vinneren, og om hvordan du kan være med i konkurransen på hjemmesiden.
Nå ser vi frem til å få enda flere fine bilder fra dere –  vinneren får et reisegavekort på 10 000kr!

Last opp bilder, se andre bidrag og les mer om konkurransen på nazar.no/foto.

Hvordan har All Inclusive 
forandret ditt liv (og kropp)? 

Du ble kåret til månedens 
”Dream Provider” i juli 2015. 
Hva gjorde du for å få denne 
utmerkelsen?

Minst tre ganger om 
dagen tar jeg meg 
en brus, is eller 
 noe annet godt 
som våre hotell 
tilbyr, og så nyter 
jeg 2–3 måltider 
per dag også. 

Jeg elsker simpelthen å kunne spise litt 
sushi en dag og så velge taco den neste. 
Man kan se hvor høyt verdsatt akkurat 
dette er blant våre gjester, og for meg 
har dette totalt endret min oppfatning 
av All Inclusive. 

Det ER riktignok VELDIG bra at  
treningsstudio også er inkludert  
i hotellets All Inclusive….

Joel Geneback,  
Pegasos Planet

Klokken var ca. fire 
på morgenen da 
bussen med ny- 
ankomne gjester 
kom til Pegasos 
World, og så 
merket en av våre 
gjester at han ikke 

hadde fått med bagasjen sin. 

Siden han var helt sikker på at bagasjen 
hadde blitt lagt inn i bussen på fly- 
plassen, sjekket jeg hvilke hotell bussen 
hadde stoppet ved. Jeg ringte disse  
hotellene og fikk lokalisert bagasjen. 
Ingen på hotellet hadde mulighet til 
å kjøre bagasjen akkurat da, så jeg 
bestemte meg for å reise dit selv. 

Gjestene behøvde ikke å vente til dagen 
etter og kunne få installere seg på rom-
met med alle sine eiendeler.  Det er viktig 
for oss Nazar-guider å alltid gjøre det 
”lille ekstra” for gjestene. 

Anna Runmark,  
Pegasos World

DENNE 
KATALOGEN 
INNEHOLDER 

27
HOTELL
AV DISSE ER:

 27 All Inclusive

 24 rett ved stranden

 24 med vannsklier

 27 med familiesuiter for 
minst fire personer

 27 med superlave 
barnepriser

 27 med skandinavisk 
guideservice

 27 hotell som kun kan 
bestilles gjennom Nazar

Vi introduserer Beldibi – en naturskjønn ferieperle rett utenfor Antalya, bare 1 time fra flyplassen.

Nyhet!
    2016

Nirvana 
Lagoon Villas 
Premium-hotell med 
fantastiske bungalower!
Voksen fra 7670,-
Barn fra 2970,-
nazar.no/nirvana
Se s. 4 Premium Collection

Crystal 
Flora Beach
Koselig All Inclusive-
hotell ved stranden.   
Voksen fra 5970,- 
Barn fra 2970,-
nazar.no/flora
Se s. 30

   Beldibi
ny destinasjon med fine strandhotell

Alle  er relative
Vi bedømmer alle våre hotell fra 1 til  
5   under respektive ”Collection” 

Nazar Collection 
er våre egne familiehotell 
Premium Collection 
er absolutt toppklasse
Holiday Collection 
tilbyr noe for alle 

5  i en Collection kan ikke 
sammenlignes med samme antall
  i en annen Collection

Les alt om våre  på 
nazar.no/collections

Gjestevurdering
De gjestevurderingene som du finner  
på hotellsidene, kommer fra spørres-
kjemaer som våre gjester fyller ut.

60% av Nazars gjester svarer på 
spørsmålene, derfor er resultatene 
pålitelige. Årets nyheter har ingen 
gjestevurderinger.

Les alt om gjestevurderingene på
nazar.no/gjestevurdering

VIKTIG Å TENKE  
PÅ NÅR DU  
BESTILLER REISEDe beste  

av de beste!
Nazar har få håndplukkede hotell i programmet.  

Blant disse kårer vi hvert år vinnere i ulike  
kategorier, som vi belønner med den  

gjeve utmerkelsen Nazar Quality Award. 

Vinnere 2015 er:
Beste Nazar Collection-hotell: 

Pegasos Royal se s. 18

Mest anbefalte hotell: 
Regnum Carya Resort se s. 12 Premium Collection

Beste Premium Collection-hotell: 
Delphin Diva se s. 16 Premium Collection

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

Beste  hotell  
Side Star Elegance se s. 35

Beste  hotell  
Avena Resort se s. 34

FINALISTER
VINNER
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ALL INCLUSIVE

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

Innbydende og fargeglade buffeer 
lokker med alt mellom himmel og 
jord til hovedmåltidene

ALL
INCLUSIVE.

BUFFE

SPESIALKOST
På våre Pegasos-hotell finnes det egne 
avdelinger i buffeene med et godt tilbud 
av spesialkost, alt fra deilige gryter til 
spennende tilbehør. Salatbuffeen frister 
med sine ferske grønnsaker og gode råvarer.  

SNACKS

mums! 

ISKREM

DRIKKE
Juice til frokost, en 
kald øl til lunsj, et glass 
rødt til middagen og en 
velblandet cocktail til 
kveldsunderholdningen?

Dessertbordene frister 
de søtsugne med luftige 
bakverk, tyrkisk baklava og 
andre spennende kreasjoner. 
I Regnums bakeri finnes 
det blant annet fargerike 
makroner som venter på å 
smelte i munnen din!

Hva hadde en ferie vært uten en 
forfriskende is? Våre hotell tilbyr 

alt fra softis (til og med laktosefri) 
til pinneis og tyrkisk iskrem.  
På Nirvana og Regnum får 

du noe så luksuriøst som 
Mövenpick-is!

”Gå ut og spis” på hyggelige temarestauranter 
eller på luksuriøse à la carte-restauranter. For 

eksempel har Delphin Imperial hele åtte à la carte-
restauranter som til og med er inkludert i prisen.   

HVA KAN JEG 
FORVENTE MEG?
Denne siden er en smaksprøve 
på All Inclusive. Utvalg, kvalitet 
og tidsrom for All Inclusive-
programmet speiles i aller høyeste 
grad av antall  som hotellet er 
tildelt. Hvilken Collection det er 
påvirker også – Premium Collection 
har de absolutt beste programmene.   

VEGANSK, 

VEGETARISK, 

LAKTOSEFRI 

OG GLUTENFRI 

KOST

Den mest behagelige ferien for lommeboken

A LA CARTE

SOTSAKER



Pegasos World:

”Det er vel ikke et 
basseng, det må 
være havet!”  
Erik 6 år



Aqua Fantasy:

31 vannsklier 
og 22 bassenger



Pegasos Resort & Pegasos Royal:

Wipeout - 
Unik hinderbane i vannet



Pegasos Resort & Pegasos Royal:

Bassenger, vannpark og  
den beste stranden
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Pegasos World
 Side - Tyrkia

10 000 m² vannparadis 
På usammenlignbare Pegasos World åpner det seg 
opp en ferieverden uten like. Middelhavets største 
bassengområde, en vannpark som garantert får det til å 
kile i magen og en perfekt beliggenhet ved en bred og 
fin strand. Len deg tilbake og nyt!  

Les mer på nazar.no/pegasosworld 
Instagram #pegasosworld

Pegasos Royal
 Incekum - Tyrkia

Actionfylt wipeout-bane 
Pegasos Royal deler hotellområde med Pegasos 
Resort og Pegasos Club, så her får du sportsfasiliteter, 
bassenger, barer og aktiviteter fra tre hotell, men du 
betaler bare for ett! Hotellene ligger ved en fantastisk 
sandstrand med en superheftig wipeout-bane.  

Les mer på nazar.no/pegasosroyal 
Instagram #pegasosroyal

Pegasos Resort
 Incekum - Tyrkia

 
Tyrkias kanskje beste strand
Pegasos Resort deler område med sine to nabohoteller, 
og som gjest har du derfor tilgang til et enormt område 
med fasilitetene fra tre hotell. Her får du en gylden, 
barnevennlig sandstrand, vannsklier, sportsaktiviteter, 
wipeout-bane og mye mer!

Les mer på nazar.no/pegasosresort 
Instagram #pegasosresort

Aqua Fantasy
 Kusadasi - Tyrkia

 
Middelhavets største vannpark på et hotell 
Med 31 vannsklier og 22 bassenger har du her alle 
forutsetninger for den optimale badeferien. Du kan også 
variere mellom å være på hotellets strand eller kanskje 
henge deg på noen av alle aktivitetene som tilbys  
"på land”! Barnepris til og med 12 år.      

Les mer på nazar.no/aquafantasy 
Instagram #aquafantasy

R All Inclusive
R Barnepris til og med 15 år
R Captain Nemos piratklubb
R Svømmeskole
R Danseskole 

R Ungdomsklubb 
R Vannpark
R Rom ved siden av hverandre*  
R Familiesuiter 
R Privat familietransfer* 

R Familiedag
R Kids Comfort*

R Softis på Pegasos-hotellene
R Wipeout-bane på Pegasos  
 Resort og Royal

Alt dette er inkludert på Nazar Collection 

… og dessuten: 

Skandinavisk guideservice · Is · Comfort Class* · Badehåndklær · Underholdning · Minidiskotek · Velværesenter* · Aktiviteter for voksne og barn · Trådløst 
internett · Spesialkost på Pegasos-hotellene ·  Temarestauranter* · Babysenger · Spesialpris for én voksen og ett barn på Pegasos-hotellene 
* mot mindre tillegg

 1 uke All Inclusive fra 5570,- Barn t.o.m. år fra 2970,-15

Håndplukkede hotell 
for den beste 
familieferien!

Våre beste Nazar Collection-filmer på 

nazar.no/video
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Lekre bakverk,
deilige kaker og  
vaskeekte tyrkisk baklava 

Et hav av bademuligheter!

Elsker du å kjenne solvarm sand 
mellom tærne? Da er blir du glad for 
at alle Nazar Collection-hotellene 
ligger rett ved herlige sandstrender! 
For deg som vil ha fart og spenning, 
finnes det godt med fartsfylte 
vannsklier, og for bassengentusiasten 
er tilbudet også overveldende. 

ALL INCLUSIVE NÅR DET  
ER SOM BEST! 

	 Buffeer	til	hovedmåltidene		

 Laktose- og glutenfri kost samt vegetar- og 
vegankost på Pegasos-hotellene

 Spennende temarestauranter 

 Alle lokale drikker

100 % 
ALL INCLUSIVE

Deilig og myk softis  
(også laktosefri) på 
våre Pegasos-hotell

 #aquafantasy #pegasosresort 
#pegasosworld #pegasosroyal

Pegasos Resort & Royal

Vannparadiset Pegasos World kan 
stolt vise til en toppmoderne vannpark

med hele 13 vannsklier som gir 
sommerfugler i magen

Aqua Fantasy

Vannparken er det  
aller beste med  
Pegasos World - så 
vi er der hver dag. 
Stranden er også 
veldig	fin,	og	vi	synes	
det er helt supert 
at det alltid er godt 
med ledige solsenger 
der. Det er kult at 
det	finnes	så	mange	

aktiviteter på stranden. Vi har for eksempel 
prøvd å kjøre vannscooter - det var kjempegøy! 

Det er første gangen vi reiser med Nazar og 
har All Inclusive, og det frister virkelig til 
gjentagelse.  
 
Vi tror vi skal velge et Nazar Collection-hotell 
igjen, fordi det er perfekt med skandinavisk 
barneklubb på hotellet. Sønnen vår liker godt 
å være med der. I tillegg synes vi at maten og 
drikken er veldig god! 

Det beste er  
vannparken!

Familien Skogly-Sørlie,
Rakkestad 

Gjestene  
har ordet

Takket være både 
livvakter og Nazars 
aktivitetsguider føler 
vi foreldre oss enormt 
trygge og sikre her på 
Pegasos Royal. Det er 
også bra at stranden 
er så langgrunn. Det 
gjør den perfekt for 
barnefamilier, for det 
gjør at barna kan 

leke og plaske i vannet så mye de vil, mens vi 
enkelt kan holde et øye med dem. 

Barna er med i barneklubben hver dag, og blant 
favorittaktivitetene	finner	man	for	eksempel	
skattejakten.	Vi	var	med	på	Piratutflukten,	
og det var kjempemorsomt! Minidiskoteket er 
også en hit blant barna. Nå kan de snart alle 
bevegelsene til sangene, for de er med og danser 
hver kveld.  

Dette hotellet har virkelig gode fasiliteter og noe 
for alle aldre! Vannskliene, maten og servicen er 
kjempebra! Vi tenker allerede på å reise tilbake!  

Vi føler oss så  
trygge her!  

Familien Solvik, 
Sorta 

Tyrkias beste familiehoteller - kun med Nazar

Pegasos World

Aqua Fantasy Pegasos Resort & Royal
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Pegasos Royal 
opptil  8 personer

Familierom

Pegasos Resort
opptil  6 personer

Familiesuite

Aqua Fantasy
opptil  5 personer

Deluxerom

R Minidiskotek
R Treningsstudio  
R Vanngymnastikk
R Beachvolleyball
R Tennis

R Spillehall
R Kveldsshow
R Vannsport
R Dart
R Bordtennis

R Trådløst internett
R Velværesenter 
R Biljard

Massevis av aktiviteter

Når dere reiser sammen, skal dere selvsagt bo sammen også! De familievennlige hotellene i Nazar Collection har selvfølgelig tenkt 
på dette, og på Pegasos Royal kan man for eksempel bo opptil åtte personer sammen i et Familierom Connection. Det finnes også 
dobbeltrom for to til tre personer, samt flere romstørrelser mellom disse.

Rom for den stooore familien 

Oppgradere din  
ferie med  

Comfort Class
Hva sier du til blant annet:
 
R gratis trådløst internett på rommet 
R reserverte solsenger på stranden
R à la carte-frokost tre ganger per uke 
R ... og mye mer!

Antallet pakker er begrenset, så ikke vent med å bestille! 

Pris per uke: Voksen:  800 kr, barn: 200 kr 

Les mer på nazar.no/comfortclass

Ta en pause fra solsengen 

Side-by-side-garanti

På alle våre Nazar Collection-hotell kan du nå forsikre deg om å bo maks tre dører fra din familie og dine venner i reisefølget. 
Dette er en unik garanti – perfekt for den store familien eller vennepar som reiser sammen. 

Pris: fra 330 kr per rom. Les mer på nazar.no/tilleggspakker

PEGASOS  
ROYAL
Incekum

Mat 4,0
Basseng 4,5
Rom 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

AQUA  
FANTASY 
Kusadasi

Mat 4,0
Basseng 5,0
Rom 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 4,0

5 = best

PEGASOS  
WORLD
Side

Mat 4,0
Basseng 5,0
Rom 4,0
Aktiviteter 4,5
Strand 4,5

PEGASOS  
RESORT
Incekum

Mat 4,0
Basseng 4,5
Rom 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

100%
GARANTI!

ROM 
SIDE-BY- 
SIDE

Familiesuite

Pegasos World  
opptil  5 personer

20 000 svar - her er deres vurdering 
av Nazar Collection 2015:

 #nazarnordic

Det er ikke langt mellom 
aktivitetene og sportsfasilitetene 
på våre Nazar Collection-hotell.  

Du kan delta i noen av 
aktivitetsteamets turneringer 

eller utfordre ditt reisefølge på 
egen hånd. Det beste av alt er 

at du selv bestemmer tempoet!

Kostnadsfritt på Pegasos Resort & Royal! 
Oppblåsbare hinder som flyter på vannet

- ta utfordringen på dette unike anlegget som 
minner en om tv-programmet “Gladiatorene”! 

Aqua Fantasys “Super Combo”
har heftige, naturlige 

lyseffekter på
innsiden!

Sport og aktiviteter eller avslapping
i velværesenteret?

Nyhet!
    2016

Nazars team i Antalya.

Hvem vinner bassengkonkurransene?

Minidiskoteket er en storfavoritt blant alle
barn, og også blant mange voksne.

Slipp løs din barnlige side!
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Barneklubb i verdensklasse 
- inkludert i prisen

Captain Nemos 
overrakelsespakke 

Captain Nemo besøker ditt barn 
på rommet, hvor han danser og 

har med seg en liten småkake. En 
perfekt anledning til å ta feriebilder!  

Les mer på nazar.no/captainnemo

Chill Out Club – en hit blant ungdommene 

I vår egen ungdomsklubb arrangeres det sport og quiz, men det gis også 
mye tid til å slappe av, snakke og bare ”henge” med jevnaldrende. 
Chill Out Club henvender seg til ungdommer mellom 12 og 16 år. 

Swim a’hoy svømmeskole – de badeglades favoritt    

Her lærer noen barn seg å bli trygge i vannet, mens andre lærer seg  
å svømme. Instruktørene har offisiell svømmeinstruktørutdannelse. 
Swim a’hoy henvender seg til barn mellom 4 og 12 år.

Dance Stars – her trives de som elsker å danse  

Barna lærer seg dansesteg til de beste feriehitene, og en dag i uken får de 
være stjernene i showet på scenen. 
Dance Stars henvender seg til barn mellom 4 og 12 år.

Family Day – hele familiens dag 

På familiedagen arrangeres det konkurranser og leker for hele familien, 
og det har vist seg at foreldrene har det minst like gøy som barna. 
Family Day henvender seg til alle aldre.

Her lærer barna å bli 
ordentlige pirater!  
Vår egen Captain Nemo og hans kule crew holder til på 
alle våre Nazar Collection-hotell, hvor de tuller og tøyser!
 
En dag i piratklubben byr på alt fra skattejakt og 
ulike oppdrag til morsomme leker med skandinaviske 
aktivitetsguider. Captain Nemos aktiviteter henvender seg 
først og fremst til barn mellom 4 og 6 år, og det finnes 
også en gruppe for 7 til 11 år hvor det arrangeres sport og 
andre aktiviteter med aktivitetsguidene. 

En av grunnene til 
at vi valgte Pegasos 
Resort er at det ligger 
rett ved stranden.  
Det er fredfullt å 
være der, og det 
er kort vei både 
til strandbaren og 
is-vognen.  Stranden 
er ren, vannet er 
klart og solsengene 

er	fine.		Det	er	rett	og	slett	
en fantastisk herlig del av hotellet! 

Hotellområdet er trygt over alt, servicen på 
hotellet er god og blant Nazars personale 
møter vi bare smilende mennesker! Det er god 
underholding på kveldene, og hittil har vi blant 
annet likt trylleshowet veldig godt. Vi synes at 
All Inclusive-konseptet er supert, og maten er 
kjempegod!  

Stranden er  
veldig	fin!	

Familien Kynø
Wangensteen, Ålesund

Gjestene  
har ordet

Det er fjerde gangen 
vi reiser med Nazar. 
Vi er en stor familie, 
og Nazar har de 
perfekte hotellene 
for store familier! Vi 
elsker vannparken og 
aktivitetene på Aqua 
Fantasy. Vi synes det 
er kult at basseng-
barene bokstavlig 

talt er i bassenget. Servicen 
og maten er virkelig bra, og man føler aldri at 
man mangler noe. Staben på hotellet holder det 
rent	og	fint,	og	de	smiler	alltid.	Hotellet	har	en	
fin	beliggenhet	i	nærheten	av	alt!	Selv	har	vi	
reist inn til Kusadasi noen småturer. 

Opplegget på kveldene er supert for hele  
familien. Vår yngste datter har vært med i 
Dance Stars, og hun elsker det! Guidene fra 
Nazar gjør sitt ytterste for at vi skal ha det bra 
på ferien, og det setter vi stor pris på!

Vi elsker  
vannparken! 

Familien Enger, 
Fredrikstad 

Barna er våre viktigste gjester og 
vi gjør vårt ytterste for at deres 
feriedrømmer skal gå i oppfyllelse

 #piratenemo

 #nazarpirateclub

Tyrkias beste familiehoteller - kun med Nazar

BARNEAKTIVITETER  
FOR ALLE ALDRE! 
Sammen	med	Captain	Nemos	barneklubb	finnes	det	flere	andre	aktiviteter	å	velge	mellom,	
som også arrangeres av oss på Nazar! For eksempel minidiskoteket med piratene. I tillegg til de 
morsomme aktivitetene som arrangeres knyttes det vennskapsbånd over de nordiske grensene 
– vennskap som ofte varer livet ut! Alle våre morsomme aktiviteter er inkludert i prisen, og man 
trenger ikke å forhåndsbestille dem.
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Nyhet!
    2016

 #royaltajmahal

Familiehotell med utsøkt  
All Inclusive-program 

Her er familien i fokus 

Royal Taj Mahal slo opp dørene i 2015, og her har 
kjeden fått bruke sin ekspertise og dratt nytte av sin 
erfaring fra de framgangsrike søsterhotellene Royal 
Alhambra (s. 21) og Royal Palace (s. 20).

Her får du en av Sides største vannparker på et  
hotell med hele elleve vannsklier. I tillegg får du  
et stort minitivoli med radiobiler, pariserhjul og  
karuseller. Barna trives godt i barneklubben  
– så kanskje det gir en god anledning for  
foreldrene til å besøke velværesenteret?       

Mye sol og bad 

Hotellet ligger på første rad rett ved en herlig, barne-
vennlig sandstrand, og på hotellområdet finnes det tre 
forskjellige typer bassenger.   

Taj Mahal tilbyr velsmakende mat, drikke og snacks 
døgnet rundt, og blant de ulike restaurantene og 
barene finner hele familien noe de liker. Gå ikke glipp av 
amfiteaterets snacksrestauranter hvor det bys på alt fra 
tyrkiske spesialiteter til pizza og is.  

Les mer på nazar.no/tajmahal 
Instagram #royaltajmahal

 ROYAL TAJ MAHAL Side - Tyrkia

Royal Taj Mahal
Inspirert av indisk palass 
- med stort minitivoli og vannpark 

Vi skulle egentlig bo på nabohotellet, men fikk 
muligheten til å teste det nye hotellet, Royal Taj 
Mahal. Førsteinntrykket når man kommer inn er 
veldig godt. Rommet er utrolig romslig, lyst og 
fint. Innredningen er virkelig vakker! 
 
Sandstranden er kjempefin med myk sand 
uten steiner. Det er første gangen vi reiser med 
All Inclusive, og det er så praktisk. Det er stor 
variasjon og veldig fresht! 

Gjestene har ordet

Rommet er utrolig fint! 

Familien Moinafshari, 
Sverige

Hotellets innredning er 
fargerik og eksentrisk med 
fargeglade møbler, skjøre tekstiler 
og oppsiktsvekkende lamper. 

Dobbeltrom

Overdådig og spektakulært. 
På dette nybygde hotellet tok 
man i ordentelig!

 1 uke All Inclusive fra 7270,- Barn t.o.m. år fra 2970,-11
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Enormt tilbud av 
sportsfasiliteter og 
aktiviteter

Grøntområder og avslappet atmosfære

Club Mega Saray er det perfekte valget for barne- 
familier som vil ha et godt utvalg av aktiviteter, et bredt  
All Inclusive-program og store herlige grøntområder. 
Her finnes alt fra minigolf, bueskyting og tennis til 
dansekurs og tyrkisk-undervisning.  

På kveldene bys du på show og annen underholdning. 
Hele hotellområdet preges av en fantastisk ferie-
stemning med musikk, avslappede gjester og store 
valgmuligheter av mat og drikke.   

Flere ulike romtyper

Det finnes flere bygg med ulike typer rom, det ene 
mer sjarmerende og fargeglad enn det andre. Noen av 
rommene er veldig enkle og litt eldre, men det finnes 
også en ny bygning som tilbyr moderne og stilrene rom, 
noen av disse har til og med direkte adgang til basseng 
– valget er ditt!

Club Mega Saray tilbyr et bredt utvalg til å være Holiday 
Collection. All Inclusive-programmet gjelder døgnet 
rundt, og all lokal drikke samt en håndfull internasjonale 
merker er inkludert. Det finnes også en snacksbar som 
blant annet serverer kebab og is, og det finnes seks 
temarestauranter. 

Les mer på nazar.no/clubmegasaray 
Instagram #clubmegasaray

Club Mega Saray
Stort utvalg av aktiviteter  
og rom med direkte adgang til basseng 

 CLUB MEGA SARAY Belek - Tyrkia 

På Club Mega Saray er det en varm stemning og koselig atmosfære. 
Personalet er så imøtekommende og serviceinnstilte at hotellet 
har blitt kjent for sin gode service til gjestene. Det finnes flere 
typer rom å velge mellom, og Deluxe-bygningen er min favoritt. 
Rommene er nye og stilrene, og på bakkeplan har man rom med 
direkte adgang til basseng fra terrassen.   

Det finnes flere vakre grøntområder med vakre blomster og 
palmer, og gjestene kan sole seg og slappe av i solsenger på 
gressplenene om de ønsker det. 

Nazar har ordet

Hotellet er kjent for sin gode service

Laura Ogan, 
teamleder Antalya 

 #clubmegasaray

Deluxerom

Nyhet!
    2016

Hotellet ligger rett 
ved en bred sand-
strand, komplett med 
solsenger, solseil og pir.

 1 uke All Inclusive fra 6970,- Barn t.o.m. år fra 2970,-11
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Naturskjønn oase 
hvor hele familien 
trives 

All Inclusive-hotell med  
unike naturomgivelser 

I Crystal Flora Beach finner du et idyllisk 
familiehotell med herlige grøntområder 
og høye bartrær som gir en unik og 
avslappet feriefølelse.

Her bor du i enkle, men koselige, små rom som ligger 
blant herlige gressplener og blomster i glade farger. 
Rommene er fordelt utover flere mindre bygninger 
på tre etasjer, og det finnes familierom for opptil fire 
personer. 

Sportsentusiaster og soldyrkere –  
her trives alle!  

En vakrere bakgrunn for sol og bad skal man lete lenge 
etter! Med de mektige fjellene i bakgrunnen og det 
uendelige havet foran seg kommer solens stråler til å 
føles ekstra herlige.

Hotellet tilbyr flere gode bademuligheter, blant annet 
det krystallklare vannet ved stranden og flere forskjellige 
bassengområder. Det arrangeres mange aktiviteter på 
hotellet, og det tilbys et bredt All Inclusive-program 
døgnet rundt.

Barna elsker barneklubben, minidiskoteket og vann-
skliene, mens de voksne kanskje foretrekker å få en 
avkoblende behandling i velværesenteret.      

Les mer på nazar.no/flora 
Instagram #crystalflorabeach

Crystal Flora Beach
Familiehotell i grønne omgivelser  
midt imellom fjell og hav 

 CRYSTAL FLORA BEACH Beldibi - Tyrkia 

Fra den fine terrassen helt nede 
ved stranden har du en nydelig 

utsikt som akkompagnerer 
måltidene utmerket.

Det som virkelig får nyheten Flora til å skille 
seg ut er den fantastiske beliggenheten med de 
staselige fjellene i bakgrunnen og det blå havet 
forran – det er så fantastisk vakkert! 

Det er en ekte charterfølelse og en ordentlig 
koselig og avslappet feriestemning her. Den 
nesten kilometerlange stranden er min 
favoritt, havet er virkelig krystallklart! 

Nazar har ordet

Koselig feriestemning!

Victoria Möller Norling, 
guide i Antalya

 #crystalflorabeach

Nyhet!
    2016

Flora ligger 
midt imellom 
de skogskledde 
Taurusfjellene og 
det majestetiske 
Middelhavet. 

 1 uke All Inclusive fra 5970,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12



33 nazar.no✆ 815 000 3332

All Inclusive-klassiker 
på første rad ved 
Kleopatrastranden 

Midt i nordmennenes turistparadis Alanya

Sultan Sipahi ligger rett ved den enormt populære  
Kleopatrastranden og midt i Alanyas pulserende 
sentrum. Her finnes det mengder av shopping, 
markeder og basarer som kan tilfredsstille  
shoppingbehovet til enhver shopaholic.

Nyhet: Rom med garantert havutsikt  

Nå kan du sikre deg å få rom i bygningen som vender 
mot stranden. Der får du en fantastisk panoramautsikt 
over det uendelige, turkise Middelhavet.  

Mye hotell for pengene

All Inclusive-programmet inkluderer blant annet buffeer, 
snacks og lokal drikke. Bassengområdet syder av liv 
og røre, og her kan du nyte en drink mens du tar 
del i det herlige ferielivet som foregår rett utenfor på 
strandpromenaden. 

På hotellområdet finnes blant annet bordtennis og 
biljard, og barnas favoritt er den lille vannsklien.      

Les mer på nazar.no/sultansipahi 
Instagram #sultansipahi

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

 SULTAN SIPAHI Alanya - Tyrkia 

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 3,5
Basseng 3,5
Rom 3,5
Aktiviteter 3,0
Strand 5,0

5 = best

Det er første gangen vi er her på dette hotellet. Vi er veldig 
fornøyde og vil anbefale det varmt videre. Servicen fra 
hotellet og Nazar er god, og vi har ikke hatt noen problemer 
underveis. Det er helt perfekt med All Inclusive! Man kan 
bare gå og spise når man føler for det. Det serveres variert 
mat, og hver dag dukker det opp nye retter. 

Vi har vært i mange byer, men Alanya er vår store favoritt! 
Her er det mye å se, gode shoppingmuligheter og vi føler oss 
trygge når vi går rundt i byen. 

Gjestene har ordet

Stranden er perfekt!

Hajar Shoja Mamudani 
& Reza Jorshory, Oslo 

 #sultansipahi

Dobbeltrom

Bedre beliggenhet skal man lete 
lenge etter! Her bor du rett ved 
Alanyas varemerke og store trekk-
plaster, Kleopatrastranden.

Havutsikten fra de 
øverste etasjene.

 1 uke All Inclusive fra 4470,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12
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Populær klassiker i ny drakt 

Luksuriøst feriested med vakker utsikt  

Denne populære veteranen i Nazars program ble 
totalrenovert i 2015, og det ble lagt til blant annet flere 
bassenger og nye rom. Noen av disse rommene har til og 
med direkte adgang til basseng. Her får du en kombinasjon 
av mange års erfaring og oppfriskede miljøer.

Dette storartede og romantiske hotellet retter seg først og 
fremst til voksne par, men det har også alle fasiliteter man 
kan tenke seg for familier og barn.  

Her får du et fantastisk All Inclusive-program, og  
omgivelsene er virkelig vakre. Utenfor hotellet går  
det en strandpromenade, som du kan følge helt inn  
til ferieparadiset Side. 

Les mer på nazar.no/sidestarelegance 
Instagram #sidestarelegance

 SIDE STAR ELEGANCE (ASTERIA SIDE) Side - Tyrkia  

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,5
Basseng 4,0
Rom 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = best

 AVENA RESORT Alanya - Tyrkia 

Totalrenovert byhotell  
med bare fornøyde gjester 
 
En perfekt base med noe for alle 

Avena Resort ble renovert fra topp til tå i 2014 og byr på 
stilfulle omgivelser og store rom. Hotellet ligger i Alanyas 
koselige bydel Oba, med nærhet til nattliv og shopping. 
Rett utenfor hotellet arrangeres et marked en gang i 
uken, og der kan du gjøre røverkjøp på blant annet 
suvenirer og frukt.

Det allsidige hotellet passer like bra for barnefamilier, 
forelskede par eller vennegjenger. All Inclusive- 
programmet inkluderer buffeer, en temarestaurant,  
snacks og lokale drikker. Ved bassenget råder det en 
koselig stemning, og det spilles ofte musikk fra høy- 
talerne, eller så hører du lyden fra barneklubben eller 
minidiskoteket.

Les mer på nazar.no/avenaresort 
Instagram #avenaresort

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,0
Basseng 4,0
Rom 4,5
Aktiviteter 3,5
Strand 3,5

5 = best

 1 uke All Inclusive fra 4770,- Barn t.o.m. år fra 2470,-12

Side Star Elegance 
(Asteria Side)

Fra den fine terassen har du en 
fortryllende utsikt mot stranden, havet 
og helt inn til Side. Like vakkert på 
dagen som på kvelden!

Ett av de nye bassengområdene 
som ble åpnet i 2015.

Avena Resort
En perfekt kombinasjon 
av by- og strandhotell 
- her får du begge deler! 

 #avenaresort

 1 uke All Inclusive fra 6870,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12

Familiesuite

Dobbeltrom
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Vi synes at strandklubben er helt super, og det er bra at man har basseng og strand så nært 
hverandre! Det gjør at vi alle kan være sammen, selv om at noen liker best å bade i basseng 
og andre best i havet. Dette er tredje gangen vi reiser med Nazar, for her får vi bra hotell til 
bra priser. Vi føler oss trygge på hotellområdet, og det er herlig at alt finnes så samlet.

EFTALIA BEACH CLUB Türkler/Alanya - Tyrkia 

Eftalia Village 
 Türkler/Alanya - Tyrkia

Familiefavoritt med herlig atmosfære

Mellom de koselige to- og treetasjesbygningene og 
gressplenene finner du en helt spesiell feriestemning 
som alle stamgjestene elsker. Denne All Inclusive- 
perlen tilbyr barnepris til og med 17 år, renoverte 
rom, familiesuiter for opptil sju personer og ligger 
kun en halvtime fra Alanya.      

Les mer på nazar.no/eftaliavillage 
Instagram #eftaliavillage

I tillegg til det enorme tilbudet av 
vannaktiviteter finnes det også et 

velværesenter med strandpaviljonger, 
barneklubb, barer og restauranter, et 
heftig utendørsdiskotek og butikker.   

En verden av 
vannaktiviteter  

på første rad  
ved stranden

Eftalia Aqua
 Türkler/Alanya - Tyrkia

Største vannparkshotellet i Alanya

Til og med inne på dette populære familiehotellets 
område finner man 11 vannsklier og flere bassenger.  
All Inclusive er inkludert døgnet rundt på denne 
stamgjestmagneten som ligger kun en halvtime 
fra Alanya. Du får også familiesuiter for opptil sju 
personer, og barnepris gjelder til og med 17 år.

Les mer på nazar.no/eftaliaaqua 
Instagram #eftaliaaqua

Eftalia  
Beach 

Club

Eftalias unike og fartsfylte strandklubb 
strekker seg over et gigantisk område langs 
stranden utenfor Eftalia-hotellene

Her ligger det ene bassenget etter det andre, 
og den enorme vannparken byr på 11 action-
fylte vannsklier. For de mindre barna finnes 
det flere grunne bassenger, som sammen med 
et piratskip og et klatrestillas gir dem godt 
med boltringsplass. 

Fra hotellene tar du deg trygt og enkelt til 
vannparadiset via en tunell eller en gangbro. 

All Inclusive-programmet ditt omfatter  
selvsagt strandklubben.  

Gjestene har ordet

Strandklubben er super!

Familien Arnfinsen,
Lillestrøm

 #eftaliaisland

 1 uke All Inclusive fra 4770,- Barn t.o.m. år fra 2970,-17
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Enormt populær 
stamgjestmagnet  
med stort utvalg av alt 

Ro og fred, eller fart og moro? 

Med aktiviteter som bueskyting, minigolf, vann- 
gymnastikk, step og bowling får du et inntrykk av  
Sueno Sides brede utvalg. I barneklubben vises det 
filmer og de arrangerer skapende aktiviteter og  
konkurranser. På kveldene er det minidiskotek og i 
vannparken suses det nedover igjen og igjen i de  
syv heftige vannskliene. Som om ikke dette var nok,  
har de ett av de største minitivoliene i vårt program.      

En grønn oase med rom med basseng

I den helt unike og vakre villadelen bor du i villaer med 
direkte adgang til et basseng som snor seg mellom 
bygningene, omgis av grønne vekster og har koselige 
øyer. Du kan også velge å bo i hovedbygningen.  
Det finnes mulighet til å bo opptil seks personer sammen. 

Den barnevennlige sandstranden har en fin og populær 
pir hvor det finnes solsenger, parasoller og barer. All 
Inclusive-programmet gjelder hele døgnet, og det bys 
på lokkende buffeer, seks temarestauranter og massevis 
av snacks.    

Les mer på nazar.no/suenoside 
Instagram #suenoside

Sueno Side
Hele familiens favoritt  
nær ferieparadiset Side 

 SUENO SIDE Side - Tyrkia 

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,5
Basseng 5,0
Rom 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = best

I den romantiske villadelen har 
du direkte adgang til et koselig
basseng som er omgitt av herlige 
grøntområder. I bassenget er det 
flere boblebassenger. 

Maten er fantastisk god!  All Inclusive er herlig og praktisk, 
for vi kan bare spise og drikke når det passer oss best. Vi 
spiser frokosten ved strandbaren. Vi er helt forelsket i den 
fine piren, og stranden er så rolig og fin. 

Bassengområdene er kjempefine, og det føles trygt at det er 
livreddere på flere steder ettersom vi reiser med vår datter. 
Aktivitetene på hotellet er også veldig gode, for her finnes 
det noe for alle. Vår datter har tatt en del dansetimer på 
hotellet, og hun synes det er virkelig gøy!

Gjestene har ordet

Fantastisk god mat! 

Familien Dagfinrud, 
Hamar 

 #suenoside

 1 uke All Inclusive fra 6470,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12
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Moderne All Inclusive-hotell 
en halvtime fra flyplassen 

Strandklubb som passer hele familien 

Fjorårets nykommer Aska Lara var en suksess blant  
våre gjester og har fått toppkarakterer i våre gjeste- 
undersøkelser. Hotellets gode resultater har mye å  
gjøre med den fenomenale og unike strandklubben, 
Wet & Wild, som de virkelig briljerer med!  

Wet & Wild brer seg utover ved havet, og på det 
enorme området finnes det blant annet en sjarmerende 
barneklubb med bondegårdstema, et heftig minitivoli, 
ni fartsfylte vannsklier, en morsom hinderbane og flere 
bassenger.      

Moderne og stilrent 

For de som vil ha det litt roligere, finnes det også et 
bassengområde uten aktiviteter og musikk rett ved 
hotellet. Rommene er nye og romantiske, og man kan 
bo opptil seks personer sammen. 

Hotellet tilbyr to fine velværesenter med alt fra tyrkisk 
bad og dampbadstue til avkoblende behandlinger. 
Hotelloppholdet er selvsagt All Inclusive, og det finnes 
flere restauranter og barer både ved hotellet og ved 
Wet & Wild.    

Les mer på nazar.no/askalara 
Instagram #askalara

Aska Lara
Gigantisk strandklubb med minitivoli, vannpark  
og eventyrpark 

 ASKA LARA Lara/Antalya - Tyrkia

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,5
Basseng 5,0
Rom 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 4,0

5 = best

Når du sjekker inn blir 
du ønsket velkommen av en 

elegant lobby med flere flotte 
detaljer i innredningen.

Vi falt for hotellet etter å ha funnet det på internett. Vi tok så 
kontakt med kundesenteret og fikk svar på alle våre spørsmål 
via både telefon og e-post. Strandklubben og det hyggelige 
personalet er det beste, sammen med det gode renholdet.  
 
Det er et virkelig godt utvalg av aktiviteter for barn her, og 
når vår datter blir litt større blir det helt perfekt! Basseng-
området for de små er supert! Å reise med All Inclusive er 
enkelt og avslappende, og maten her er velsmakende.  Det 
finnes alltid noe godt å spise eller drikke. 

Gjestene har ordet

Stort tilbud for barn! 

Familien Tuure-Jessen,
Danmark

 #askalara

Familierom

 1 uke All Inclusive fra 6770,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12
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Unikt All Inclusive-hotell 
bare et steinkast unna 
gamlebyen 

Avslapping blant henrivende kulisser 

Fra solsengen din har du en enestående utsikt over evig-
hetsbassenget, som ser ut som om det fortsetter ut i det 
glitrende Middelhavet. Bak havet stiger de majestetiske 
Taurusfjellene opp, og det kan nesten ikke gjentas 
tilstrekkelig at det som gir Ramada Plaza sin spesielle 
sjarm er den enestående utsikten.    

Utsikten, i kombinasjon med den fantastisk velsmakende 
All Inclusive-maten og faktumet at hotellet ligger med 
gåavstand til den pulserende storbyen Antalya, gjør 
Ramada Plaza til det eneste av sitt slag. 

Luksuriøs innkvartering, først og fremst for det 
voksne publikummet  

Her bor du i lyse og moderne rom med de fleste fasiliteter 
du kan tenke deg. Alle rommene har balkong, og også 
herifra bys du på en storslått utsikt. 

Hotellets vakre velværesenter byr på et førsteklasses 
treningsstudio, det tyrkiske badet hamam, dampbadstue, 
badstue og innendørsbasseng. Det finnes også et  
omfattende tilbud av skjønnhetsbehandlinger.

Les mer på nazar.no/ramadaplaza 
Instagram #ramadaplazaantalya

Ramada Plaza
Panoramautsikt fra beste beliggenhet  
i storbyen Antalya 

 RAMADA PLAZA Antalya - Tyrkia

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,0
Basseng 4,0
Rom 4,5
Aktiviteter 3,5
Strand 4,0

5 = best

Hotellets spektakulære 
beliggenhet på kanten av de 
vakre klippeformasjonene er 
utformet med flere avsatser, 
hvor du finner solsenger og 
parasoller - også der får du en 
fantastisk utsikt!   

Vi synes dette er et perfekt hotell for voksne, fordi stemningen 
på hotellet er avslappet og god. Vi valgte hotellet fordi det er 
så nært til Antalya sentrum og fordi det er kort transfertid 
fra flyplassen. Fra hotellet tar man seg enkelt inn til Antalya 
sentrum. Vi har vært der flere ganger og elsker det! 

Når det kommer til bademuligheter synes vi at både bassenget 
og badebryggen er fine. Skal man ned til bryggen, må man 
være forberedt på å gå noen trapper. Det flotte trenings- 
studioet og den gode maten er også verdt å nevne.  

Gjestene har ordet

Et perfekt voksenhotell! 

Björn Peckel, 
Trondheim

Familjesvit

 1 uke All Inclusive fra 6970,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12
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Fasiliteter av høy kvalitet 
kombinert med en avslappet 
atmosfære

Her trives hele familien 

Ved et besøk på Mukarnas Resort får du muligheten 
til å delta i alle mulige slags aktiviteter, sport og leker. 
Her finnes det mye å velge mellom, for eksempel disse 
ganske unike sportene: squash, minigolf og bowling. 
Barnas favoritter er barneklubben, minidiskoteket,  
pariserhjulet og vannparkens heftige vannsklier.   

Godt og behagelig med All Inclusive

Med All Inclusive betaler du kun en gang – hjemmefra – 
og siden kan hele familien spise og drikke så mye de 
vil. Maten er velsmakende, og det finnes mye å velge 
mellom, så alle kommer til å finne sine favoritter.  

Flere bademuligheter 

I tillegg til flere bassengområder finnes det mulighet for 
å bade i det turkise Middelhavet, som hotellet ligger rett 
ved. Sanden er grovkornet, noe som gjør havet veldig 
klart og fint. Gå ikke glipp av piren på stranden  
– perfekt å hoppe ned i det forfriskende vannet fra!  

Les mer på nazar.no/mukarnas 
Instagram #mukarnassparesort

Mukarnas Resort
Livlig All Inclusive-hotell 
med aktiviteter for alle

 MUKARNAS RESORT Okurcalar/Alanya - Tyrkia 

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,0
Basseng 4,0
Rom 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 4,0

5 = best

Noen kvelder bys 
det på live-musikk 
eller andre former av
underholdning.

All Inclusive er en av anledningene til at vi valgte å reise med 
Nazar for syvende gang, og det er også en fordel at man flyr 
med direktefly. Maten er god her, og vi liker spesielt godt 
snacksbaren. 

Piren på stranden er kjempefin og perfekt å sole seg på. Selv 
om det er et fint bassengområde, er vi mest på stranden, og vi 
liker det fine og klare vannet. Både personalet i resepsjonen  
og restaurantene er veldig hyggelige og serviceinnstilte.  
Vi kommer nok til å reise med Nazar igjen!

Gjestene har ordet

Piren er perfekt å sole seg på! 

Familien Svendsen, 
Ålesund 

 #mukarnassparesort

 1 uke All Inclusive fra 5870,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12
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Sealight Resort
Familiefavoritt med enestående utsikt 
- All Inclusive rett ved stranden

 SEALIGHT RESORT Kusadasi - Tyrkia

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,0
Basseng 4,0
Rom 4,0
Aktiviteter 3,5
Strand 4,0

5 = best

Vi synes at beliggenheten til hotellet er helt perfekt. Her er 
vi rett ved stranden samtidig som det er nært til sentrum.  
Hotellpersonalet hjelper alltid til og er hyggelige,  det er rent 
på hotellområdet, og vi synes det er så fint at de har delt opp 
uteområdet i flere nivåer. Det gjør at man får mer ro og fred, 
og man føler at man har en  plass for seg selv.  

Kveldsunderholdningen holder høy kvalitet med både live 
musikk og teater. Vi har vært på utflukt til Efesos siden det 
ligger så nært Kusadasi. Det var helt uforglemmelig!

Gjestene har ordet

Efesos var uforglemmelig! 

Familien Tirkkonen, 
Finland 

 #sealightresorthotel

Hotell med høy standard  
og noe for alle! 

Kveldsdrink i fyret? 

Slik som resten av hotellet, holder All Inclusive- 
programmet høy standard, og det finnes mye å  
velge mellom. Gå ikke glipp av å ta en kveldsdrink  
i det fine fyret!

De store og lyse rommene er tilpasset familier og 
rommer opptil syv personer. Hotellet ligger i koselige 
Kusadasi på Tyrkias vestkyst, og herifra har du kun få 
kilometer til sentrum hvor shopping, nattliv og kultur 
venter. 

Godt med bademuligheter 

Bassengområdet er hjertet av hotellet, og her  
arrangeres ulike aktiviteter, musikk og leker både  
på dag- og kveldstid. Barnas favoritter er vannskliene  
og barneklubben – og så klart minidiskoteket! 

Nedenfor bassengområdet ligger hotellets egen sand-
strand. Den er ikke så stor, men det gir en følelse av at 
den er mer privat, og den er veldig koselig siden den er 
omgitt av vakre klippeformasjoner med små sprekker og 
hulrom

 
Les mer på nazar.no/sealight 
Instagram #sealightresorthotel

Sealight Resort brer seg 
utover langs en klippe, 
så fra nesten over alt på 
hotellet får du en utrolig 
utsikt over Egeerhavet. 

 1 uke All Inclusive fra 6270,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12
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En grønn oase hvor  
hele familien trives

Stilfullt og behagelig feriested 

Allerede på veien til dette eksklusive anlegget bys du 
på en storslått utsikt over skogskledde fjellsider som 
reiser seg opp på den ene siden og det blå Middelhavet 
på den andre. De samme fantastiske kulissene får du 
oppleve på hotellområdet.  

Nirvana består av flere ulike bygninger, blant annet 
av hvite, luksuriøse, enetasjes villaer som ligger spredt 
utover i den vakre hagen. De fleste av dem har direkte 
adgang til basseng. Stilen er elegant og tydelig inspirert 
av nordisk design.    

Velg hvilken VIP-pakke som passer deg best!

Avhengig av hvilken type rom du velger, inkluderes det 
ulike VIP-pakker. Disse gjenspeiles også i All Inclusive- 
programmet. I den beste pakken inkluderes blant annet 
ubegrensede antall besøk på à la carte-restaurantene og 
en VIP-restaurant, samt romservice døgnet rundt. Du 
kan lese mer om VIP-pakkene via linken under.  

Det finnes også flere barer, et bakeri som serverer  
kaker og Mövenpick-is og en liten bar med frukt og  
ferskpresset juice. 

Utover dette finner du en fargeglad barneklubb,  
13 heftige vannsklier, mange sportsfasiliteter, herlige 
strandpaviljonger, to pirer, velværesenter, kino og 
butikker – alt omgitt av de vakre grøntområdene. 

 
Les mer på nazar.no/nirvana 
Instagram #nirvanalagoon

Nirvana Lagoon Villas
Sjarmerende luksusvillaer med eget basseng 
- ved stranden, midt i naturen

 NIRVANA LAGOON VILLAS Beldibi - Tyrkia 

Nirvana Lagoon Villas er helt klart det hotellet 
jeg ser mest frem til å jobbe på av alle våre nye 
hotell. Hotellet er veldig nytt og atmosfæren 
er rolig og avslappet, samtidig som den er 
luksuriøs.     

Her får du virkelig en luksuriøs opplevelse 
med en nordisk følelse, samtidig som du får 
den berømte tyrkiske gjestfriheten.

Nazar har ordet

Elegant nordisk følelse

Elmo Tarén, guide i Antalya

Denne fantastiske utsikten har du fra de fleste Lagoon 
Villa Deluxe: et basseng som frister til forfriskende 
morgenbad, omsluttet av de flotte trærne.Ved disse 
bassengene finnes det til og med en bar, så en 
forfriskning er aldri langt unna.

 #nirvanalagoon

Nyhet!
    2016

Lagoon Villa Deluxe

 1 uke All Inclusive fra 7670,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12
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Premiere for moderne  
All Inclusive-hotell

Det nyeste tilskuddet til veletablert hotellkjede 

Trendy-kjeden har mer enn 20 års erfaring med flere 
forskjellige fremgangsrike hotell, og i 2016 slår Trendy 
Lara opp sine dører. Hotellet har alle forutsetninger for 
å passe perfekt inn i Nazars program, og vi er sikre på at 
våre stamgjester vil finne en ny favoritt i Trendy Lara.  

Hotellet har en unik beliggenhet, rett ved en elv som 
flyter ned til stranden, hvor sanden er myk og gylden 
og solsengene står på rad og rekke. På hotellområdet 
finnes det flere bassenger å velge mellom og åtte 
heftige vannsklier. 

Stort tilbud av både mat og fasiliteter

På Trendy Lara kan du selv bestemme om du vil ha et 
aktivt opphold eller en rolig ferie med avslapping som 
stikkord. Velg mellom blant annet morgengymnastikk, 
dansetimer, kveldsshow, spabehandlinger, tyrkisk bad, 
tennis og bowling – listen kan gjøres lengre! Barne-
klubb, lekeplass og minidiskotek står høyest på barnas 
favorittliste. 

Oppholdet er selvsagt All Inclusive, med blant annet 
flere snacksrestauranter, innbydende buffeer, barer og 
fem à la carte-restauranter som er inkludert i prisen. 

 
Les mer på nazar.no/trendy 
Instagram #trendylara

Trendy Lara
Splitter nytt familiehotell med unik naturskjønn 
beliggenhet ved elv og strand

 TRENDY LARA Lara/Antalya - Tyrkia 

Trendy Lara er under konstruksjon og bildene
er tegnet av arkitekter. Fotografier kommer 
på hjemmesiden i løpet av mai 2016.

Jeg er sikker på at dette kommer til å bli en 
hit blant våre gjester – hotellet har jo alle 
fasilitetene vi ønsker for våre familiehotell. 
All Inclusive, familierom, masse aktiviteter, 
vannsklier og nærhet til sandstrand. Dessuten 
er det kort transfer.

Trendy Lara har en unik beliggenhet, hvor 
den fine elven snor seg forbi ned mot stranden 
på den ene siden.

Nazar har ordet

Dette kommer til å bli en hit!

Jenna Niemi, 
Quality Coordinator

Nyhet!
    2016

Villa med 3 rom

 1 uke All Inclusive fra 7970,- Barn t.o.m. år fra 3270,-12
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Rikelig med fasiliteter  
rett ved den herlige 
Larastranden 

Det seneste tilskuddet til Delphin-kjeden 

Våren 2015 tok den populære Delphin-kjeden over 
Botanik. De drar nytte av sin erfaring fra søsterhotellene 
Delphin Diva (s.16) og Imperial (s. 14) når de nå renoverer 
Delphin Botanik og utvider med enda flere rom.   

Hotellet ligger kun en halvtime fra flyplassen, og som 
navnet antyder, har det en enorm hage med hundretalls  
ulike vakre vekster, frodige trær og fargeglade blomster. 

Mange aktiviteter og spennende velværesenter 

I Botaniks store, grønne utendørsområde har du mange 
muligheter til å ta et forfriskende bad. Du kan velge 
mellom flere bassenger, fartsfylte vannsklier og en 
finkornet sandstrand. 

Om du legger til barneklubb, tennis, vanngymnastikk, 
minitivoli og et velsmakende All Inclusive-program har 
du oppskriften på en fantastisk ferie for hele familien. 

Et besøk i hotellets velværesenter anbefales varmt.  
I tillegg til det tradisjonelle tyrkiske badet og badstue 
finnes det flere ulike behandlinger, blant annet et  
Cleopatra melkebad!

  
Les mer på nazar.no/botanik 
Instagram #botanikexclusiveresort

Delphin Botanik Lara
Totalrenovert klassiker med perfekt beliggenhet  
ved Larastranden 

 DELPHIN BOTANIK LARA Lara/Antalya - Tyrkia 

Den enormt populære Delphin-kjedens 
seneste tilskudd, Delphin Botanik Lara. 
Vi er overbeviste om at det kommer til
 å falle i smak hos våre gjester!

Hotellet går igjennom et totalt løft under vinteren 2015-16, og 
det ser så lovende ut at jeg tror det blir like fint som våre andre 
Delphin-hotell. Hotellet har store, frodige grøntområder som 
inviterer inn til en høneblund i solen, eller til å lese en bok i en 
av hengekøyene. 

Et av Delphin-kjedens kjennetegn er at de har en stor og fin 
pir på stranden, og jeg tipper at det også her kommer til å 
bli en favoritt blant mange ferierende. Jeg ser frem til å se 
Delphin Botanik Lara i all sin prakt i 2016.

Nazar har ordet

Det ser veldig lovende ut!

Nina Hahto,
Supervisor Antalya

 

Familiesuite

Hotellet gjennomgår 
en totalrenovering, 
så dette er bilder 
tegnet av arkitekter. 
Fotografier kommer på 
hjemmesiden vår når 
hotellet er ferdig med 
renoveringen under 
mai 2016.

Nyhet!
    2016

 1 uke All Inclusive fra 8970,- Barn t.o.m. år fra 3270,-11
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Familieparadis med  
egen golfbane 

Vårt mest populære Premium-hotell i 2015 

Sueno Deluxe Belek slo opp dørene i 2015 og har tatt 
gjestene våre med storm, og spesielt de som har en 
forkjærlighet for luksus! Dette allerede enormt etter- 
spurte ferieparadiset er søsterhotell til ett av våre aller  
mest populære hotell, Sueno Side (s. 38).

Her bor du i romslige, lyse rom med moderne innredning, 
all den komfort du kan forestille deg og mange fine 
detaljer. Det finnes både dobbeltrom og familiesuiter  
som har et helt eget basseng på balkongen. 

Minitivoli og barneklubb i verdensklasse

Barna kommer til å elske det enorme minitivoliet som 
sammen med spillmaskinene utgjør en yte på 5000 m². 
Den fine barneklubben brer seg utover tre etasjer, både 

innendørs og utendørs. Vannparken byr på hele  
23 vannsklier! 

All Inclusive-programmet er i toppklasse, og du 
får et enormt utvalg døgnet rundt. Gå ikke glipp 
av det fine mattorget med flere ulike avdelinger 
som serverer alle mulige slags snacks. Ønsker du 
etter alt dette å forbrenne litt av den gode maten, 
finnes det mange aktiviteter, og golf selvsagt, som 
man kan prøve.

 
Les mer på nazar.no/suenodeluxe 
Instagram #suenodeluxebelek

Sueno Deluxe Belek
Fjorårets store suksess med privat  
basseng på balkongen 

 SUENO DELUXE BELEK Belek - Tyrkia 

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,5
Basseng 4,5
Rom 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = best

En turkis og hvit feriedrøm! Sett gullkant 
på ferien ved å leie en av de vakre paviljongene 
som finnes over hele området.

Vi har reist med Nazar fem ganger tidligere, men nå ville vi teste 
noe nytt og prøve dette helt nybygde hotellet. Det er et veldig bra 
hotell, med lyse og moderne rom og imøtekommende personale. 
 
Piren har blitt en favoritt for oss. Der finnes det mange ulike 
muligheter for å sole seg, og det er passelig mengde mennesker. 
Minitivoliet er veldig bra, det er stort og morsomt for hele 
familien. All Inclusive-programmet er også et pluss med 
hotellet. Vi likte spesielt den meksikanske og den italienske à 
la carte-restauranten.

Gjestene har ordet

Piren er vår favoritt! 

Familjen Austvoll, 
Stavanger

 #suenodeluxebelek

Dobbeltrom med basseng og havutsikt

 1 uke All Inclusive fra 9970,- Barn t.o.m. år fra 2970,-12
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roomtype

Enestående luksushotell i 
høyeste klasse

Enormt tilbud av aktiviteter 
- og av avslappingsmuligheter 

Dette superluksuriøse familiehotellet inviterer til flere 
spennende aktiviteter som eventyrpark, fargesprakende 
kveldsshow, førsteklasses barneklubb, vannpark og en 
helt egen golfbane rett ved hotellet. 

Er målet med ferien avslapping, har du også kommet til 
rett sted. Området føles ikke på noen måte trangt, og 
du finner lett solsenger ved basseng, gressmatte, strand 
og pir.      

Våre beste rom og velsmakende All Inclusive 

De minste rommene er på hele 50 m², og alle har 
balkong eller terrasse og minibar som fylles daglig.  

Akkurat som resten av hotellet holder All Inclusive- 
programmet høyeste standard. I snacksbarene kan du 
bestille fra en meny, à la carte-restaurantene er rene 
VIP-opplevelsen, og alle lokale og mange internasjonale 
drikker er inkludert. Gå ikke glipp av det franskinspirerte 
bakeriet som serverer makroner og Mövenpick-is!

 
Les mer på nazar.no/regnum 
Instagram #regnumcarya

Regnum Carya Resort
Middelhavets kanskje mest luksuriøse hotell
- Midt imellom hvit sandstrand og egen golfbane

 REGNUM CARYA RESORT Belek - Tyrkia 

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 5,0
Basseng 5,0
Rom 5,0
Aktiviteter 4,5
Strand 5,0

5 = best

Av alle våre hotell er dette det absolutt mest luksuriøse – når 
det gjelder alt! All Inclusive-programmet er uten like, buffeen 
lokker med alt mellom himmel og jord, bartenderne blander 
fine cocktailer, og vi fikk en fantastisk VIP-opplevelse på den 
italienske à la carte-restauranten. 

Alle er ekstremt serviceminded og gjør alt for at man skal ha 
det bra. Rommene er de beste i vårt program! Etter å ha vært 
på ferie her er jeg og kjæresten min blitt bortskjemte, og vi 
skal lete lenge etter noe på samme nivå som Regnum.  

Nazar har ordet

Hotellopplevelse uten like!

Tina Bengtsson Pyk,
redaktør i Nazar

 #regnumcarya

Italiensk à la carte-restaurantVitaminbar i velværesenteret

Bakeriet "Macaroon"

Bor du i villadelen
ved golfbanen får 
du direkte adgang 
til basseng!

 1 uke All Inclusive fra 9870,- Barn t.o.m. år fra 2970,-11
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Umåtelig populært 
luksushotell med  
All Inclusive i toppklasse

Her finnes alt og litt til!  

På dette eventyrslottet av et hotell bor du bare en 
halvtime fra flyplassen og rett ved en herlig sandstrand. 
Delphin Imperial er søsterhotell til Delphin Diva (s.16) 
og nyheten Delphin Botanik (s.8), og her får du også alt 
du kan forestille deg.  

Hva sier du om minitivoli, flere herlige bassengområder, 
et stort tilbud av sport og aktiviteter, et fantastisk 
velværesenter og store og innbydende rom?  

Hele åtte à la carte – som er inkludert!  

Maten smaker fortreffelig! Alle lokale og en hel del 
internasjonale drikker er inkludert i prisen – det er også 
de luksuriøse à la carte-restaurantene. På stranden er 
det en fin pir med solsenger og bar hvor du kan nyte 
en kald drink med en panoramautsikt over havet som 
kulisse. 

Legger du til kino, treningsstudio, bowling, flere heftige 
vannsklier og koselige paviljonger ved stranden har du 
et vinnende konsept med en luksuriøs følelse som hele 
familien kommer til å elske!   

 
Les mer på nazar.no/delphinimperial 
Instagram #delphinimperial

Delphin Imperial
Storslått luksushotell for hele familien og rom  
med direkte adgang til basseng

 DELPHIN IMPERIAL Lara/Antalya - Tyrkia 

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 5,0
Basseng 4,5
Rom 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = best

Hele hotellområdet preges av 
spektakulær arkitektur og 
heftig design, ikke minst 
de store rommene med 
iøynefallende detaljer.

Vi fikk et veldig godt inntrykk fra første sekund! Det er et hyg-
gelig og luksuriøst hotell hvor vi har blitt møtt av personalet 
på en veldig god måte.  Vi er også fornøyde med den personlige 
servicen fra Nazar.  
 
Størstedelen av vår tid her tilbringer vi ved bassengområdet. 
Her finnes det noe for hele familien, og bassengene er verken 
for store eller for små.  Det finnes veldig mange morsomme 
aktiviteter å holde på med på hotellet, og det er supert at alt 
er samlet på ett område. Vi har alt vi trenger, rett og slett! 

Gjestene har ordet

Vi har alt vi trenger, rett og slett!

Familien Risberg, 
Sverige

 #delphinimperial

Nyhet 2016: Rom med direkte adgang til basseng

Delphin Imperial, med 
sitt elegante søster-
hotell Diva til venstre.

 1 uke All Inclusive fra 8570,- Barn t.o.m. år fra 2970,-11
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Stamgjestmagnet nær 
Antalya sentrum og flyplass

Et av våre mest populære Premium-hotell

Delphin Diva er søsterhotell til og forløper for Delphin 
Imperial (s.14) og nykommeren Delphin Botanik (s. 8). 
All Inclusive-maten er fantastisk velsmakende, og her 
finnes utrolige sju à la carte-restauranter med ulike 
tema. Noe som er veldig unikt er at til og med besøk på 
disse restaurantene er inkludert i prisen – husk bare å 
reservere bord i tide!  

De fine rommene er renoverte og lyse, og i dupleks- 
suiten kan man bo opptil fem personer.  

Minitivoli og gode bademuligheter  

I denne gullgruven for familier avløser bade-, sol- og 
sportsfasilitetene hverandre. Barna elsker det morsomme 
minitivoliet, vannskliene, barneklubben, minidiskoteket 
og spillehallen, mens det voksne publikummet kanske 
heller dras mot velværesenteret, morgengymnastikken, 
den herlige piren eller de fine paviljongene som ligger 
både ved bassenget og stranden.

 
Les mer på nazar.no/delphindiva 
Instagram #delphindiva

Delphin Diva
Praktfullt familieparadis med  
førsteklasses All Inclusive 

 DELPHIN DIVA Lara/Antalya - Tyrkia 

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 5,0
Basseng 4,5
Rom 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = best

Enormt basseng,
bred sandstrand eller
morsomme vannsklier?

Dette er fjerde gangen vi reiser med Nazar til Delphin Diva.  
Vi synes vi får mye for pengene her og kommer garantert til å 
reise tilbake. Alt bare fungerer som det skal! Hotellet er koselig, 
personalet er smilende og det er kort transfertid til flyplassen.    
 
Maten er et stort pluss ved hotellet, og her får alle muligheten 
til å velge noe som passer dem. Det er et bredt utvalg i buffeen, 
og det finnes gode à la carte-restauranter! Noe annet vi er glade 
for, er at stranden ligger rett ved hotellet. Vi går turer på stran-
den hver dag, og vi liker at sanden er finkornet og uten steiner. 

Gjestene har ordet

Service i toppklasse! 

Familjen Erlandsen, 
Mo i Rana

 1 uke All Inclusive fra 7270,- Barn t.o.m. år fra 2970,-11
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Unikt feriested med direkte 
adgang til basseng

Klassiker med mange stamgjester 

Susesi Luxury Resort er ett av våre mest populære 
luksushotell, og det er ikke en tilfeldighet! I 2015 fikk 
det gastronomiske hotellet den prestisjefylte prisen 
Nazar Quality Award (basert på kommentarene fra alle 
våre gjester) i kategorien All Inclusive.  
Hovedrestauranten, à la carte-restaurantene og de 
elleve forskjellige barene serverer mat i toppklasse!

Det eksklusive Terrace House består av bygninger på  
to og tre etasjer, hvor det mellom disse snor seg et stort 
basseng. Om man bor i denne delen av hotellet, har 
man adgang til bassenget fra terrassen – perfekt for 
morgenbadet! 

Mange aktiviteter - både på land og i vann! 

Stranden, som hotellet ligger ved, byr på klart og fint 
vann og en herlig pir hvor det er perfekt å ligge og 
slappe av i havbrisen! Barneklubben har både basseng, 
vannsklier og barnebuffé, og det finnes også en vann-
park med seks vannsklier. Utover dette finnes det godt 
med aktiviteter og sport, kveldsunderholdning og et 
fantastisk velværesenter.

 
Les mer på nazar.no/susesi 
Instagram #susesiluxuryresortSusesi Luxury Resort

Prisbelønnet All Inclusive-program i særklasse  
og store rom for opptil seks gjester 

 SUSESI LUXURY RESORT Belek - Tyrkia 

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 5,0
Basseng 4,5
Rom 4,0
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = best

Bassengene snor
seg mellom de hvite
bygningene, og fra
terrassene kan du enkelt
ta en dukkert når du 
selv ønsker det!

Vi valgte dette hotellet etter at vi hadde fått god 
hjelp av Nazars kundeservice med vår gruppe-
bestilling. Vi synes faktisk at det er finere her i 
virkeligheten enn det ser ut på bildene. Stranden 
er fantastisk og piren er virkelig flott! Barnas 
favoritt er bassengområdet og vannskliene!

Vi ønsket å reise til et hotell med et godt All 
Inclusive-program - og det får vi virkelig her! 
Barna elsker den tyrkiske isen og pannekakene

Gjestene har ordet

Barna har mange favoritter! 

Familiene Ahlm og
Rudén, Sverige

 #susesiluxuryresort

Royal Suite med eget basseng på balkongen

Her får du en unik kombinasjon av stort 
og luksuriøst, samtidig som at det er 
koselig med en herlig feriefølelse.

 1 uke All Inclusive fra 7970,- Barn t.o.m. år fra 2970,-11
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Familiehotell med  
overdådig luksus

Eventyrslott i familievennlige Side 

Her bor du rett ved en myk sandstrand, og du har  
også et stort bassengområde med mange egne kriker  
og kroker, samt en heftig vannpark. Hotellets aktivitets- 
team arrangerer mange forskjellige bassengleker,  
sportsturneringer og kveldsshow. 

All Inclusive-programmet tilbyr mat og drikke i 
toppklasse så godt som døgnet rundt. Her finner du 
storslåtte buffeer, snacks og alle lokale samt noen 
importerte drikker. 

Les mer på nazar.no/royalalhambra 
Instagram #royalalhambrapalace

 ROYAL ALHAMBRA Side - Tyrkia 

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,5
Basseng 4,5
Rom 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = best

 ROYAL PALACE Lara/Antalya - Tyrkia 

Et praktfullt palass med 
herlig familiestemning 

Et paradis for både store og små 

Her bys du på et fantastisk bredt og velsmakende All 
Inclusive-program med overveldende buffeer, gode à la 
carte-restauranter, deilige snacks og både lokale samt 
en del importerte drikker. 

I de store og behagelige rommene bor du som en 
konge, og vi har suiter for opptil seks personer.

Barna kommer til å elske barneklubben, de heftige, 
fargeglade vannskliene og fremfor alt minitivoliet 
med flere forskjellige karuseller. For de mer voksne 
ferierende finnes det blant annet tennis, bowling, et fint 
velværesenter og fargesprakende kveldsshow.  

 
Les mer på nazar.no/royalpalace 
Instagram #royalholidaypalace

D E R E S  V U R D E R I N G  2 0 1 5
Mat 4,5
Basseng 4,5
Rom 4,5
Aktiviteter 4,0
Strand 5,0

5 = best

 1 uke All Inclusive fra 7970,- Barn t.o.m. år från 2970,-11

Royal Alhambra

På praktfulle Royal Alhambra har
man ikke spart på kruttet noen steder. 
Her er det påkostet arkitektur, 
skinnende detaljer og vakker dekor
som skaper rammen for drømmeferien!

Royal Palace
Storartet feriested som leder 
tankene til eventyrbøkenes
fortryllende verden!

 #royalholidaypalace

 1 uke All Inclusive fra 7470,- Barn t.o.m. år fra 2970,-11




