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Warszawa Łódź Gdańsk Bydgoszcz Poznań Wrocław Kraków Katowice Lublin Rzeszów Szczecin Zielona Góra

Riwiera Turecka

Antalya x x x x x x x x x x x x

Turcja Egejska

Bodrum x x x x x x

Dalaman x x

Izmir x x x x x

Grecja

Kreta x x x x x x x

Rodos x x x x x x x

Korfu x x x x x

Bułgaria

Złote Piaski (Varna) x x x x x

Słoneczny Brzeg 
(Burgas)

x x x x x x x x

Hiszpania

Girona x x x

Egipt

Hurghada x x x x x

Sharm el Sheikh x x

Marsa Alam x x x x

Tunezja

Enfidha x x x x x

Djerba x x

Egzotyka x x x x x x

możliwe zmiany lotnisk i dni wylotów, aktualne znajdziesz na www.coraltravel.pl

Latamy codziennie
w szczycie sezonu lato 2022

EU_II-013 Philo 2022.indd   2EU_II-013 Philo 2022.indd   2 29/04/2022   14:2329/04/2022   14:23



Na bogato czy skromnie? All Inclusive czy tylko śniadanie? Z dziećmi czy ze 
znajomymi? Kameralnie czy imprezowo? Na weekend, tydzień czy 10 dni? 
Latamy codziennie w szczycie sezonu, mamy tysiące różnych hoteli 
w ofercie, dlatego u nas możesz dobrać wakacje jakie chcesz.
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BEZPIECZEŃSTWO
• Mamy wszystkie zabezpieczenia 

prawne i finansowe wymagane ustawą 
o usługach turystycznych.

• Nasze pakiety zawsze gwarantują 
ubezpieczenie klienta.

• Rzetelnie informujemy o warunkach 
uczestnictwa.

• Prezentujemy pełne ceny ofert, 
łącznie z podatkami, opłatami  
lotniskowymi i ubezpieczeniem  
podstawowym.

• Należymy do Polskiej Izby  
Turystyki (PIT).

ELASTYCZNE ZMIANY REZERWACJI
Zagwarantuj sobie spokojny urlop 
w zmieniającym się świecie.
Sprawdź nasze elastyczne propozycje 
na niepewne czasy i bez obaw planuj 
coralovy urlop. W ramach dodatkowych 
usług możesz dokonać zmiany rezerwacji 
w zakresie kierunku, uczestnika, terminu, 
hotelu lub typu pokoju. Już nic nie po-

krzyżuje Ci planów - ani kwarantanna, ani 
inne nieprzewidziane sytuacje. Skorzystaj 
z naszych elastycznych ofert i spokojnie 
czekaj na wakacje!

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
Nasza gwarancja ubezpieczeniowa wy-
nosi 110 milionów złotych. Zawarta jest 
w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO 
Ubezpieczenia Podróży Oddział w Pol-
sce. Zabezpiecza spłatę ewentualnych 
roszczeń Klientów, związanych z umo-
wami zawartymi w okresie od 17 września 
2021 r. do 16 września 2022 r. Gwarancja 
daje ochronę naszym Klientom. Przed-
miotem gwarancji jest:
• pokrycie kosztów powrotu klientów 

do kraju, w wypadku, gdy organizator 
turystyki nie zapewni tego powrotu,

• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez 
klientów, w wypadku, gdy z przyczyn do-
tyczących organizatora turystyki impreza 
turystyczna nie zostanie zrealizowana,

• pokrycie zwrotu części wpłat wniesio-

nych przez klientów za część impre-
zy turystycznej, która nie zostanie 
zrealizowana z przyczyn dotyczących 
organizatora turystyki oraz osób, które 
działają w jego imieniu.

GWARANCJA JAKOŚCI ISO 
9001:2015.
Naszym priorytetem jest satysfak-
cja Klientów oraz stałe doskonalenie. 
Wierzymy, że tylko dzięki nim możemy 
być konkurencyjni na rynku. Jako jeden 
z nielicznych touroperatorów na polskim 
rynku wdrożyliśmy i utrzymujemy system 
zarządzania jakością oraz otrzymaliśmy 
certyfikat zgodności z międzynarodową 

Zaufanie
Pewność, siła, bezpieczeństwo

GWARANCJI
110 mln

KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO

20 mln 23
LATA 

W POLSCE
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normą ISO 9001:2015, który to potwier-
dza. Certyfikat pierwszy raz został nam 
przyznany w 2010 roku. 
W 2022 roku przeszliśmy audyt po-
nownej certyfikacji przeprowadzo-
ny przez uznaną na całym świecie 
jednostkę certyfikującą Bureau Veritas. 
Jest to zapewnienie, że skutecznie  
utrzymujemy system zarządzania jako-
ścią, którego celem jest zapewnienie 
naszym klientom najwyższego standar-
du obsługi.

WŁASNY SERWIS NA MIEJSCU
Jako marka należąca do OTI Holding 
mamy wiele siostrzanych spółek, wśród 
nich Odeon Tours i Coral Travel, które 
operacyjnie wspierają nasz serwis 
w miejscach wypoczynku: w Turcji, 
Egipcie, Grecji, Hiszpanii, Tajlandii 
i Dubaju. Jesteśmy z nimi w stałym 
kontakcie. Dbają o Was z największą 
uwagą, ponieważ jesteście naszymi 
wspólnymi Klientami.

Należymy do grupy OTI Holding, która w ciągu 30 lat 
wypracowała sobie pozycję jednego ze światowych 
liderów branży turystycznej. Z jej usług skorzystało ponad 

25 milionów klientów w 40 krajach świata. W Polsce funkcjonujemy od 23 lat.  
Przez 15 lat pod marką Wezyr Holidays, a od 2014 jako Coral Travel Poland po połączeniu 
dwóch marek Grupy OTI funkcjonujących na polskim rynku. Dziś jesteśmy jednym 
z największych biur podróży w Polsce.

POLSKA OBSŁUGA ZA GRANICĄ
Z nami nie musisz się martwić o brak 
znajomości języka obcego. Zapewniamy 
opiekę polskojęzycznych rezydentów 
na miejscu. Rezydenci będą oczekiwać 
na Was już na lotnisku, skąd pokierują 
do klimatyzowanego autokaru transfe-
rowego, przekażą broszury informacyjne 
o kraju i informacje o następnym spo-
tkaniu w hotelu. Na kolejnym spotkaniu 
z rezydentem udzieli on wskazówek 
dotyczących pobytu w hotelu oraz opo-
wie o regionie. Wtedy będzie również 
okazja, aby zapoznać się z bogatą ofertą 
wycieczek. W hotelach dostępny jest też 
kontakt do rezydenta lub lokalnego biura 
– często 24 godziny na dobę.
Na większości wycieczek będą towarzy-
szyć Wam polskojęzyczni przewodnicy, 
zatem żadna informacja Wam nie umknie, 
a całą uwagę będziecie mogli skupić 
na podziwianiu krajobrazów i architektury!
A to jeszcze nie koniec, szczegól-
nie troszczymy się również o naszych 
najmłodszych Gości. W hotelach Family 
polscy animatorzy zapewnią dzieciom 
moc ekscytujących wrażeń, zainspirują do 
poznawania małego, wielkiego, dziecię-
cego świata oraz zorganizują czas tak, aby 
nie było mowy o nudzie. Zadbają także 
o bezpieczeństwo Waszych pociech i za-
troszczą się jak ktoś naprawdę bliski.

Polskojęzyczni rezydenci, 
przewodnicy i animatorzy dbają 

o komfort i bezpieczeństwo 
na każdym etapie Waszego urlopu.

JESTEŚMY  
LIDEREM W TURCJI

Niemal 50% wszystkich 
turystów podróżujących 

z polskim biurem podróży 
do Turcji to Goście  

Coral Travel  
Poland.

Animatorzy dbają 
o dobrą zabawę 
najmłodszych Gości.

W drodze na lotnisko  
i do hoteli. 

Ponad 100 polskich 
rezydentów
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GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA

Posiadamy szeroką ofertę wakacyjną 
zarówno w Grecji, Hiszpanii jak i w Bułga-
rii. Proponujemy wakacje w popularnych  
kurortach na wyspie Rodos, Krecie, Korfu, 
a także w regionie Costa Brava oraz  Sło-
neczny Brzeg i Złote Piaski.

SZEROKI WYBÓR HOTELI I POKOI
• ponad 600 hoteli All Inclusive w Grecji, 

Hiszpanii i Bułgarii.
• zróżnicowany standard hoteli  

od 2* do 5* deluxe, od kameralnych 
po rozległe kompleksy hotelowe,

• różne typy pokoi w tym rodzinne 
dla 2+2 i 2+3, z jedną sypialnią lub 
dwupoziomowe, z widokiem na morze, 
deluxe z prywatnym basenem i wiele 
innych możliwości do wyboru.

DZIECIAKI RZĄDZĄ!
• wiele hoteli, gdzie dziecko do 14 lat 

otrzymuje pobyt GRATIS,
• duży wybór hoteli z aquaparkami,
• hotele z polską animacją dla dzieci,
• wakacje dla dziecka do 2 lat gratis 

(tylko opłata stała),
• wypożyczalnie wózków i łóżeczek dla dzieci,
• menu i kąciki dziecięce w restauracjach. 

Coralove lato
pełne plusów
Marzenia same się nie spełniają – marzenia się spełnia.  
Nie czekaj więc, już dziś zaplanuj swoją wakacyjną podróż. 

CODZIENNE WYLOTY  
RÓŻNE DŁUGOŚCI POBYTÓW,  
WEEKENDY
W szczycie sezonu latamy z Warszawy, 
Katowic, Poznania, Wrocławia, Gdańska, 
Łodzi, Bydgoszczy i Rzeszowa. Dzięki 
temu możesz swobodnie wybrać swój 
dzień wylotu i powrotu, nie sztywne 7 
czy 14 dni, ale 5, 8, 10, 12, 15 dni i wiele 
innych. Możesz też wybrać się na prze-
dłużony weekend, np. wylot w czwartek 
i powrót w poniedziałek.

8 LOTNISK LOKALNYCH
Chcemy być bliżej Ciebie, niech wakacje 
będą przyjemnością już od samego 
lotu. Dlatego skracamy Twoją drogę na 
lotnisko proponując wyloty z 8 lotnisk 
lokalnych: Warszawa, Łódź, Gdańsk, 
Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice,  
Rzeszów.

PARKING PRZY LOTNISKU
Mamy dla Ciebie specjalną ofertę na 
parking przy lotnisku na czas wakacji. 
Szczegóły w Twoim biurze podróży.

TRANSFER I VIP TRANSFER
Na miejscu wakacji zawsze odbieramy 
Cię z lotniska i razem z innymi Gośćmi 
zawozimy autokarami do hotelu, z powro-
tem tak samo. Jeśli jednak jesteś indywi-
dualistą, chcesz szybciej zacząć wakacje 
skorzystaj z naszego VIP transferu za 
dodatkową opłatą.
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STANDARD BEZ DOPŁAT
Rezerwując wakacje w naszym pakiecie 
masz wliczone: przelot w obie strony, 
transfer z i do hotelu, hotel z wybraną 
opcją wyżywienia, ubezpieczenie podsta-
wowe, opiekę rezydenta.

UBEZPIECZENIE W CENIE
W każdym pakiecie wakacyjnym jest już 
wliczone podstawowe ubezpieczenie 
podróżne. Zachęcamy do wykupienia 
dodatkowego ubezpieczenia np. od chorób 
przewlekłych, ryzykownych sportów, 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji czy 
skutków pandemii Covid-19.

OPIEKA NA MIEJSCU
Na większości kierunków do twojej 
dyspozycji są polskojęzyczni rezyden-
ci, piloci, przewodnicy na wycieczkach 
i animatorzy w hotelach. W wybranych 
hotelach jest też polski serwis, dostępny 
każdego dnia. W hotelach do dyspozycji 
są też książki informacyjne oraz kontakt 
do rezydentów, nawet 24h na dobę.

NIESPODZIANKA NA ŻYCZENIE
Jeśli masz rocznicę ślubu czy urodziny 
zgłoś to w hotelu, zrobią wszystko, by 
pomóc Ci w organizacji niespodzianki.

Elastyczne zmiany 
rezerwacji

8 lokalnych 
lotnisk

Wakacje  
na 10 dni

Polskie  
animacje

2 dzieci pobyt 
w hotelu gratis

Wyloty  
codziennie

Ubezpieczenie 
w cenie

Doceniamy,
że jesteś naszym stałym Klientem, 

dlatego jeśli od 2014 roku byłeś 
na wakacjach z Coral Travel Poland 

możesz otrzymać kartę Klubu 
Kochających Podróże i korzystać 

z rabatu lojalnościowego.

3%
RABAT  

dla stałych
Klientów

4
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Pobierz bezpłatną aplikację 
 i monitoruj swój wyjazd

Coralove lato w Twoim telefonie
szybko, wygodnie, zawsze pod ręką!

INFORMACJE O TRANSFERZE

GODZINY WYLOTU

POGODA NA WAKACJACH

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

KONTAKT DO REZYDENTA

SZCZEGÓŁY POBYTU
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czy 14 dni, ale 5, 8, 10, 12, 15 dni i wiele 
innych. Możesz też wybrać się na prze-
dłużony weekend, np. wylot w czwartek 
i powrót w poniedziałek.

8 LOTNISK LOKALNYCH
Chcemy być bliżej Ciebie, niech wakacje 
będą przyjemnością już od samego 
lotu. Dlatego skracamy Twoją drogę na 
lotnisko proponując wyloty z 8 lotnisk 
lokalnych: Warszawa, Łódź, Gdańsk, 
Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice,  
Rzeszów.

PARKING PRZY LOTNISKU
Mamy dla Ciebie specjalną ofertę na 
parking przy lotnisku na czas wakacji. 
Szczegóły w Twoim biurze podróży.

TRANSFER I VIP TRANSFER
Na miejscu wakacji zawsze odbieramy 
Cię z lotniska i razem z innymi Gośćmi 
zawozimy autokarami do hotelu, z powro-
tem tak samo. Jeśli jednak jesteś indywi-
dualistą, chcesz szybciej zacząć wakacje 
skorzystaj z naszego VIP transferu za 
dodatkową opłatą.
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STANDARD BEZ DOPŁAT
Rezerwując wakacje w naszym pakiecie 
masz wliczone: przelot w obie strony, 
transfer z i do hotelu, hotel z wybraną 
opcją wyżywienia, ubezpieczenie podsta-
wowe, opiekę rezydenta.

UBEZPIECZENIE W CENIE
W każdym pakiecie wakacyjnym jest już 
wliczone podstawowe ubezpieczenie 
podróżne. Zachęcamy do wykupienia 
dodatkowego ubezpieczenia np. od chorób 
przewlekłych, ryzykownych sportów, 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji czy 
skutków pandemii Covid-19.

OPIEKA NA MIEJSCU
Na większości kierunków do twojej 
dyspozycji są polskojęzyczni rezyden-
ci, piloci, przewodnicy na wycieczkach 
i animatorzy w hotelach. W wybranych 
hotelach jest też polski serwis, dostępny 
każdego dnia. W hotelach do dyspozycji 
są też książki informacyjne oraz kontakt 
do rezydentów, nawet 24h na dobę.

NIESPODZIANKA NA ŻYCZENIE
Jeśli masz rocznicę ślubu czy urodziny 
zgłoś to w hotelu, zrobią wszystko, by 
pomóc Ci w organizacji niespodzianki.

Elastyczne zmiany 
rezerwacji

8 lokalnych 
lotnisk

Wakacje  
na 10 dni

Polskie  
animacje

2 dzieci pobyt 
w hotelu gratis

Wyloty  
codziennie

Ubezpieczenie 
w cenie

Doceniamy,
że jesteś naszym stałym Klientem, 

dlatego jeśli od 2014 roku byłeś 
na wakacjach z Coral Travel Poland 

możesz otrzymać kartę Klubu 
Kochających Podróże i korzystać 

z rabatu lojalnościowego.

3%
RABAT  

dla stałych
Klientów
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1  
SEKRET

HOTELE 
FAMILY 

RODZINA RZĄDZI!
To, czego potrzebujecie jako rodzina 
jest w jednym miejscu! Rozbudowane 
hotele położone wśród zieleni, z base-
nami, brodzikami, aquaparkami, luna-
parkami, placami zabaw i szeroką ofertą 
rekreacyjną.

POŁOŻENIE I WYPOSAŻENIE
Położone są często przy plaży ze strefą 
dla dzieci z placem zabaw. Ogrody, 
zieleń i mnóstwo miejsca na terenie 
hotelu daje im swobodę zabaw. Jest 
tu też wiele udogodnień, np. podjazdy 
dla wózków, wypożyczalnie wózków 
czy sklepiki z artykułami dla dzieci np. 
z pampersami. Często można tu również 
zamówić opiekunkę do dzieci. Hotele 
usytuowane są często w spokojnej okoli
cy, z dala od rwetesu miasta, dyskotek, 
ale z dostępem do transportu i lokalnych 
atrakcji.

BASENY, AQUAPARKI, PLACE ZABAW
To nieodzowne atrakcje wakacji. Za
chwycicie się tu dużymi basenami ze 
zjeżdżalniami a nawet ogromnymi aqua
parkami na terenie hotelu rodzinnego. 
Dla maluchów brodziki (zacienione) oraz 
mniejsze zjeżdżalnie. Zawsze są tu place 
zabaw, zacienione a nawet z bezpieczną 
dla dziecięcych kolan gumową podłogą.

RÓŻNORODNOŚĆ POKOI
Rodzinne hotele oferują szeroki wachlarz 
rodzajów pokoi, od standardowych 
2+1 przez dwupokojowe (z osobnymi 
sypialniami dla dzieci i rodziców) aż po 
apartamenty dla rodzin z 3 i więcej dzieci 
(nawet dla dziadków!). Często goście 
mają do wyboru rodzaj budynku, niskie 
w stylu wakacyjnej wioski albo wyższe 
z widokiem na morze lub ogród, tańsze 
ekonomiczne lub bardziej komfortowe.

5 sekretów
rodzinnych wakacji
Słońce, woda, plaża, szaleństwo na basenach i zjeżdżalniach. Radość dzieciaków 
i „święty” spokój rodziców. Wybierz rodzinne hotele z polską animacją, 
bo to miejsca stworzone do rozwoju dziecięcej wyobraźni. A ich wyjątkowa 
infrastruktura, all inclusive i mnóstwo dodatkowych atrakcji zapewnią 
Wam niezapomniany urlop. Poznajcie sekrety udanych 
wakacji.

2  
SEKRET

ALL 
INCLUSIVE

WYGODNIE, PYSZNIE I NON STOP!
W większości hoteli rodzinnych do-
stępne jest wyżywienie All Inclusive, 
nawet 24h na dobę. To atrakcyjna 
i doceniana szczególnie przez rodzi-
ców opcja. I to nie tylko ze względów 
finansowych, ale przede wszystkim to 
wygodna bez konieczności noszenia 
portfela.
Jakże przyjemnie jest nie musieć kupo
wać kolejnych lodów czy soczku, bo ten 
się „sam wylał”  mówisz „idź weź” i już. 
Nie trzeba też słuchać „nie lubię tego”, bo 
do wyboru jest mnóstwo różnych dań. 
Wszystko jest tu w zasięgu ręki. Posiłki 
podawane są najczęściej w wygodnej 
formie „otwartego bufetu”, do tego nieli
mitowane napoje a dla rodziców również 
wybrane, lokalne alkohole.

AKTYWNE ALL INCLUSIVE
Warto pamiętać, że All Inclusive to nie tyl
ko wyżywienie i napoje. To również wiele 
atrakcji dodatkowych, zabawy, animacje 
i gry w samym hotelu i na plaży. Tata 
może zagrać z synem w piłkę na hote
lowym boisku, a mama zabrać córkę na 
fitness czy na turecki hammam. Możliwo
ści jest tu wiele.

JA SAM!
Na wakacjach All Inclusive dzieci są 
dumne z własnej samodzielności 
i „dorosłości” kiedy same nakładają 
spaghetti, idą po sok lub lody. Obsługa 
hoteli rodzinnych jest do nich przyjaźnie 
nastawiona i to, że połowa makaronu 
ląduje na podłodze a nie na talerzu przyj
mują z uśmiechem. W wielu hotelowych 
restauracjach są też wydzielone koloro
we strefy tylko dla dzieci, ze specjalnym 
menu, ustawionym na niskich blatach, by 
mogły dosięgnąć. Tutaj nawet nielubiany 
w domu kotlet „da się zjeść”.

PRZYKŁADOWY POKÓJ RODZINNY
Z DWOMA SYPIALNIAMI

PRZYKŁADOWA RESTAURACJA  
DLA DZIECI

D
LA

 R
O

D
Z

IN

6

EU_II-013 Philo 2022.indd   6EU_II-013 Philo 2022.indd   6 29/04/2022   14:2329/04/2022   14:23



W TROSCE O RODZINNY BUDŻET

Każde dziecko do 2 lat otrzymuje waka-
cje gratis! Rodzice wnoszą tylko opłatę 
stałą w wys. od 100 zł. Ponad to w więk-
szości hoteli rodzinnych nawet 2 dzieci 
do 14 lat otrzymuje pobyt w hotelu 
All Inclusive gratis . Bezpieczeństwo 
i tzw. święty spokój jest bardzo ważne, 
dlatego w cenie wakacji zawsze za-
warte jest standardowe ubezpieczenie. 
Polecamy, by rodziny korzystały z oferty 
dodatkowych pakietów, np. ubezpiecze-
nie od kosztów rezygnacji.

3  
SEKRET

DOBRE 
CENY

WYGODA OD SAMEGO STARTU

Podróż z dziećmi musi spełniać wiele 
kryteriów, dlatego dopasowujemy się do 
potrzeb naszych rodzinnych Klientów. 
Latamy z lotnisk lokalnych w Polsce, 
dzięki temu możecie wybrać lotnisko 
najbliżej siebie a tym samym skrócić 
czas dojazdu. W szczycie sezonu latamy 
codziennie dlatego dopasujecie do wła-
snych potrzeb długość wakacji a nawet 
dzień wylotu i powrotu. W naszej ofercie 
dostępne są wakacje nie tylko 7- lub 
14-dniowe, ale również na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 13 dni i więcej. Podróżując 
wybranymi liniami lotniczymi możecie 
zabrać bagaż 10 kg GRATIS dla dziec-
ka do 2 lat. Proponujemy też parking 
na czas wakacji w specjalnych cenach 
dla naszych Klientów, przy wybranych 
lotniskach w Polsce. Dla tych, którzy chcą 
szybciej korzystać z uroków wakacji pole-
camy dokupienie indywidualnego trans-
feru z lotniska do hotelu i z powrotem.

4 
SEKRET

W DRODZE

UBEZPIECZENIE  
W CENIE

WAKACJE  
NA 10 DNI

2 DZIECI POBYT 
W HOTELU  

GRATIS

BAGAŻ  
DLA DZIECKA DO 

2 LAT GRATIS

INDYWIDUALNY 
TRANSFER

WYLOTY  
CODZIENNIE  
W SZCZYCIE 

SEZONU

Chcesz szybciej rozpocząć urlop? 
Ważny jest dla Ciebie bezpieczny 
komfort podróży? Skorzystaj z in-
dywidualnego transferu z lotniska 
do hotelu i z powrotem.

• szybciej dotrzesz na miejsce 
i wcześniej rozpoczniesz bez-
troski urlop unikając kolejnego, 
dziecięcego „daleko jeszcze?”

• oszczędzasz czas, bo nie ma  
postojów przy innych hotelach,

• masz do wyboru różne auta, 
od wersji premium po minibus,

• oszczędzasz, bo wybierając 
jednego minibusa dla swojej 
i zaprzyjaźnionej rodziny płacisz 
tylko za 1 samochód.

INDYWIDUALNY TRANSFER

77coralove latocoralove lato

EU_II-013 Philo 2022.indd   7EU_II-013 Philo 2022.indd   7 29/04/2022   14:2329/04/2022   14:23

1  
SEKRET

HOTELE 
FAMILY 

RODZINA RZĄDZI!
To, czego potrzebujecie jako rodzina 
jest w jednym miejscu! Rozbudowane 
hotele położone wśród zieleni, z base-
nami, brodzikami, aquaparkami, luna-
parkami, placami zabaw i szeroką ofertą 
rekreacyjną.

POŁOŻENIE I WYPOSAŻENIE
Położone są często przy plaży ze strefą 
dla dzieci z placem zabaw. Ogrody, 
zieleń i mnóstwo miejsca na terenie 
hotelu daje im swobodę zabaw. Jest 
tu też wiele udogodnień, np. podjazdy 
dla wózków, wypożyczalnie wózków 
czy sklepiki z artykułami dla dzieci np. 
z pampersami. Często można tu również 
zamówić opiekunkę do dzieci. Hotele 
usytuowane są często w spokojnej okoli
cy, z dala od rwetesu miasta, dyskotek, 
ale z dostępem do transportu i lokalnych 
atrakcji.

BASENY, AQUAPARKI, PLACE ZABAW
To nieodzowne atrakcje wakacji. Za
chwycicie się tu dużymi basenami ze 
zjeżdżalniami a nawet ogromnymi aqua
parkami na terenie hotelu rodzinnego. 
Dla maluchów brodziki (zacienione) oraz 
mniejsze zjeżdżalnie. Zawsze są tu place 
zabaw, zacienione a nawet z bezpieczną 
dla dziecięcych kolan gumową podłogą.

RÓŻNORODNOŚĆ POKOI
Rodzinne hotele oferują szeroki wachlarz 
rodzajów pokoi, od standardowych 
2+1 przez dwupokojowe (z osobnymi 
sypialniami dla dzieci i rodziców) aż po 
apartamenty dla rodzin z 3 i więcej dzieci 
(nawet dla dziadków!). Często goście 
mają do wyboru rodzaj budynku, niskie 
w stylu wakacyjnej wioski albo wyższe 
z widokiem na morze lub ogród, tańsze 
ekonomiczne lub bardziej komfortowe.

5 sekretów
rodzinnych wakacji
Słońce, woda, plaża, szaleństwo na basenach i zjeżdżalniach. Radość dzieciaków 
i „święty” spokój rodziców. Wybierz rodzinne hotele z polską animacją, 
bo to miejsca stworzone do rozwoju dziecięcej wyobraźni. A ich wyjątkowa 
infrastruktura, all inclusive i mnóstwo dodatkowych atrakcji zapewnią 
Wam niezapomniany urlop. Poznajcie sekrety udanych 
wakacji.
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INCLUSIVE

WYGODNIE, PYSZNIE I NON STOP!
W większości hoteli rodzinnych do-
stępne jest wyżywienie All Inclusive, 
nawet 24h na dobę. To atrakcyjna 
i doceniana szczególnie przez rodzi-
ców opcja. I to nie tylko ze względów 
finansowych, ale przede wszystkim to 
wygodna bez konieczności noszenia 
portfela.
Jakże przyjemnie jest nie musieć kupo
wać kolejnych lodów czy soczku, bo ten 
się „sam wylał”  mówisz „idź weź” i już. 
Nie trzeba też słuchać „nie lubię tego”, bo 
do wyboru jest mnóstwo różnych dań. 
Wszystko jest tu w zasięgu ręki. Posiłki 
podawane są najczęściej w wygodnej 
formie „otwartego bufetu”, do tego nieli
mitowane napoje a dla rodziców również 
wybrane, lokalne alkohole.

AKTYWNE ALL INCLUSIVE
Warto pamiętać, że All Inclusive to nie tyl
ko wyżywienie i napoje. To również wiele 
atrakcji dodatkowych, zabawy, animacje 
i gry w samym hotelu i na plaży. Tata 
może zagrać z synem w piłkę na hote
lowym boisku, a mama zabrać córkę na 
fitness czy na turecki hammam. Możliwo
ści jest tu wiele.

JA SAM!
Na wakacjach All Inclusive dzieci są 
dumne z własnej samodzielności 
i „dorosłości” kiedy same nakładają 
spaghetti, idą po sok lub lody. Obsługa 
hoteli rodzinnych jest do nich przyjaźnie 
nastawiona i to, że połowa makaronu 
ląduje na podłodze a nie na talerzu przyj
mują z uśmiechem. W wielu hotelowych 
restauracjach są też wydzielone koloro
we strefy tylko dla dzieci, ze specjalnym 
menu, ustawionym na niskich blatach, by 
mogły dosięgnąć. Tutaj nawet nielubiany 
w domu kotlet „da się zjeść”.

PRZYKŁADOWY POKÓJ RODZINNY
Z DWOMA SYPIALNIAMI

PRZYKŁADOWA RESTAURACJA  
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Pozwól dziecku poznawać kolory świata. Podróżowanie pobudza 
w nich ciekawość i chęć poznawania. Kształtuje otwartość, 
zrozumienie i tolerancję dla jego różnorodności. Pozwala 

nawiązywać przyjaźnie z dziećmi z różnych krajów świata. 
A wszystko to w naszych hotelach z polską animacją.

5  
SEKRET ANIMACJEANIMACJE  POLSKIE POLSKIE 

Zabawa dla dzieciaków, przerwa dla rodziców!
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W naszych miniklubach spełniają 
się dziecięce marzenia, padają małe 
wielkie rekordy życiowe, odkrywane 
są nieznane talenty, odwaga dostaje 

skrzydeł, a strach wcale nie ma wielkich 
oczu. Wszystko to pod opieką naszych 

polskich animatorów.

Przeszkoleni polscy animatorzy
Nasze hotele Family to zawsze wyjątkowy 
i kolorowy świat przygotowany specjalnie 
dla dzieciaków. Tutaj czekają niezliczone 
atrakcje oraz zabawy, ale i polscy anima-
torzy, którzy:
• zainspirują do poznawania ich małego 

wielkiego świata, 
• zapewnią bezpieczeństwo,
• zniwelują blokadę językową, 
• zorganizują czas tak, by każdy dzień był 

pełen nowych, ekscytujących wrażeń,
• zatroszczą się o wszystkie potrzeby jak 

ktoś bliski.
Nasi animatorzy są częścią międzyna-
rodowych zespołów. Wspólnie tworzą 
program animacji tak, aby polskie dzieci 
były ważną częścią grupy. Bawiąc się 
z rówieśnikami z innych krajów, dzieci 
budują tu otwartość na różny kolor skóry 
i odmienny język.

Dzieciaki tu rządzą!
Wśród przygotowanych atrakcji każde 
dziecko na pewno znajdzie coś dla siebie:
• rysowanie i malowanie – czym się da 

i gdzie się da,
• olimpiada sportowa z konkurencjami 

w wodzie i na piasku,
• poszukiwanie pirackich skarbów,
• czarna stopa, czyli indiańska energia,
• dzień Neptuna – króla mórz i oceanów,
• dziecięce show,
• tworzenie wakacyjnych pamiątek,
• minikino – również bajki po polsku,
• minidisco obowiązkowo!

Terminy animacji, programy animacji oraz funkcjonowanie klubów różni sie w zależności od hotelu, 
prosimy sprawdzić przy opisie hoteli. Kiedy dziecko jest w miniklubie przynajmniej jeden rodzic/opiekun 
dziecka musi być dostępny w hotelu. Dzieci poniżej 4 lat mogą przebywać w miniklubie tylko pod opieką 
rodzica/opiekuna. W zależności od hotelu infrastruktura hotelowa, rodzaje pokoi, wyposażenie, dostępne 
usługi i formy wyżywienia wymienione w temacie „Sekrety rodzinnych wakacji” mogą się różnić oraz 
wymagać dodatkowej opłaty. Dlatego prosimy o zapoznanie się z opisami przy konkretnych hotelach 
na www.coraltravel.pl

LISTĘ HOTELI Z POLSKĄ ANIMACJĄ ZNAJDZIESZ NA

www.coraltravel.pl/lato-family

Czekamy na Was!
Wybierzcie hotel

ze znakiem:

Polskie
animacje

W katalogu prezentujemy kilka z nich:
GRECJA - Stella Palace Resort & Spa 5* • Stella Village 4* • Royal & Imperial 
Belvedere 4* • Filerimos Village 4* • Cyprotel Faliriaki 4* • Irene Palace Beach Resort 4*
BUŁGARIA – Kotva 4* • Hrizantema 4* • Royal Park Elenite 4* • Royal Bay Elenite 4*

PRZEPIS NA UDANE WAKACJE

• Całe morze wody
• Masa złocistego piasku
• Minimum 12 godzin słońca dziennie
• 100% wygody All Inclusive
• Duża dawka Aquafunu
• Całe mnóstwo basenów i zjeżdżalni
• Niezliczony wybór hoteli
• Szczypta fantazji
• Co najmniej 1 tydzień urlopu

Wszystko razem umiejętnie 
wymieszać w temperaturze około 
30OC, doprawić dużą dawką humoru 
i utrwalić na fotografiach, w razie 
niedosytu urlop przedłużyć.

EFEKT WOW GWARANTOWANY!

SPOSÓB WYKONANIA:

SKŁADNIKI:

Na pamiątkę swoich wielkich małych osiągnięć dzieci otrzymują 
dyplomy i niespodzianki.

99coralove latocoralove lato
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Pozwól dziecku poznawać kolory świata. Podróżowanie pobudza 
w nich ciekawość i chęć poznawania. Kształtuje otwartość, 
zrozumienie i tolerancję dla jego różnorodności. Pozwala 

nawiązywać przyjaźnie z dziećmi z różnych krajów świata. 
A wszystko to w naszych hotelach z polską animacją.

5  
SEKRET ANIMACJEANIMACJE  POLSKIE POLSKIE 

Zabawa dla dzieciaków, przerwa dla rodziców!
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ELASTYCZNY CZAS WAKACJI
Wyskocz na gorący weekend pod palmami z gwarancją 
pogody i barem All Inclusive. Masz też wiele możliwości 

dopasowania długości pobytu do swoich potrzeb. Koniec 
z dylematem 7 dni za krótko, a 14 za długo! Wybierz swoją 

własną kombinację czasu wakacji. A może optymalnie 
10 dni wypoczynku?

TYLKO DLA DOROSŁYCH
Dzieci są kochane, ale czasem masz ochotę spędzić urlop bez 

towarzystwa rodzin z dziećmi. Wybierz więc hotele oznaczone jako 
„tylko dla dorosłych”. Będziesz mieć gwarancję, że nie będzie tu osób 
poniżej 16 roku życia. Hotele są różne, w spokojnych miejscach, albo 

rozrywkowych , o niższym bądź luksusowym standardzie, by każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

DWA HOTELE W CZASIE JEDNEGO POBYTU
Tak wiele hoteli do wyboru, że nie wiesz na co się zdecydować? Twoja 

rodzina chce szaleństwa, rozrywki i animacji a Tobie marzy się wyciszenie 
w kameralnym miejscu? Wybierz jedno i drugie, kilka dni tu i kilka dni 

tam, wszyscy będą mieli to, czego szukają na urlopie.  
Oferta dotyczy łączenia hoteli w ramach kierunku lub regionu 

w zależności od kraju wakacji.

PODRÓŻ POŚLUBNA
To dla każdego wielka rzecz! Wybierając ofertę 

poinformujcie nas, że to taka ważna podróż. Doradzimy 
odpowiedni hotel, przygotujemy udogodnienia a nawet 

niespodzianki. Dajcie nam się zaskoczyć i cieszcie się sobą 
w pięknym miejscu.

Twój wybór
mało musisz dużo możesz

Tradycyjne tygodniowe pobyty w popularnych hotelach  
to wciąż ulubiony sposób wypoczynku. Ale jak się okazuje 
nie dla wszystkich. Dlatego wzbogacamy ofertę dla Gości, 
którzy chcą dopasować wakacje do swoich indywidualnych 
preferencji spędzania czasu.

Na weekend

Tylko dla dorosłych

Akcja integracja

Podróż poślubna
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WAKACJE BEZ BARIER
Mamy wiele hoteli gotowych na przyjęcie 

niepełnosprawnych gości i umożliwienie im 
komfortowego oraz bezpiecznego urlopu poprzez 

odpowiednią infrastrukturę. Osoby niepełnosprawne mają 
też szereg udogodnień podczas lotu samolotem.

AKCJA INTEGRACJA
Wyjazd firmowy to najbardziej ceniony sposób inwestycji 

w ludzi. Dobrze zaplanowany i zorganizowany program 
incentive odgrywa znacznie większą rolę w procesie integracji 

i motywacji załogi niż dodatkowe nagrody pieniężne. 
Opracujemy indywidualną ofertę zgodnie z potrzebami 

i zapewnimy kompleksową organizację wyjazdu w zakresie 
zakwaterowania, ubezpieczenia, wyżywienia, transportu, 

a także atrakcji takich jak: gry i zabawy integracyjne, zajęcia 
sportowe, tematyczne i kulturalne.

Wakacje bez barier

à la carte
WAKACJE

Nosi Cię? Nudzisz się w jednym miejscu?  
A może masz specjalne życzenia? Wybierz z naszej karty  
własny zestaw wakacyjny.

Bony wakacyjne

Podaruj podróże w prezencie

Szukasz pomysłu na wyjątkowy prezent?
Chcesz obdarować pracowników niezapomnianą nagrodą?
Bon wakacyjny to niezawodny i elegancki upominek, który 
uszczęśliwi bliskie osoby, pracowników lub partnerów 
biznesowych. Dowolna kwota podarunku idealnie sprawdzi się 
jako premia, nagroda lub prezent. Bon wakacyjny to również 
trafiony podarunek z okazji ślubu, urodzin, czy ważnego 
wydarzenia, a także znakomity dowód wdzięczności i uznania.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA BONU:
• na dowolną wycieczkę z aktualnej oferty 
• obdarowany sam wybiera kierunek, termin, hotel i towarzystwo 
• aż 12 miesięcy na realizację bonu.

Bony możesz zrealizować we wszystkich salonach firmowych 
Coral Travel na terenie Polski. Sprawdź szczegółowe zasady 
realizacji bonów wakacyjnych.
Dowiedz się więcej: www.coraltravel.pl/incentive#bon-wakacyjny.

Sprawdź na booking.coraltravel.pl

Podróżuj własnymi ścieżkami!
HOTEL | PRZELOT | TRANSFER

300 000 hoteli na całym świecie  
i ponad 250 linii lotniczych!

Wybierz hotel, dopasuj przelot i transfer.

2 hotele 1 pobyt

1111coralove latocoralove lato
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Przygotuj się do podróży
Naszym celem jest zapewnienie Podróżnym komfortowych i bezpiecznych  
wakacji. Mamy też świadomość, że niektórzy Klienci podróżują pierwszy raz. 
Dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych tematów.

PRZED ODLOTEM, ROZKŁAD LOTU, ODPRAWA  
NA LOTNISKU

Na dzień przed rozpoczęciem Imprezy Klient powinien potwier-
dzić godziny odlotu bezpośrednio u Organizatora lub w punkcie 
sprzedaży, w którym została zawarta Umowa. Jednocześnie 
informujemy, iż godziny lotów są ogólnodostępne i na bieżąco 
aktualizowane na stronie Organizatora www.coraltravel.pl/roz-
klad-lotow. Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia Imprezy, data 
powrotu dniem zakończenia Imprezy. 

BAGAŻ
Dopuszczalny ciężar bagażu wliczonego w cenę bi-
letu lotniczego uzależniony jest od linii lotniczych. 
Szczegółowe informacje umieszczone są na 
stronie Organizatora  
www.coraltravel.pl/rozklad-lotow.

PASZPORT, WIZA
Klient powinien posiadać ważny dokument 
tożsamości [dowód osobisty lub paszport] 
uprawniający do przekroczenia granicy i/lub 
ważną wizę, jeżeli jest wymagana. Paszport 
ze zdjęciem wymagany jest także dla dzieci 
i niemowląt. 

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZATORA

Nasi przedstawiciele zazwyczaj będą na Państwa czekać przy 
stanowisku Organizatora lub z tabliczką z logo Organizatora zaraz 
po wyjściu z hali przylotów. Pokierują do odpowiedniego autokaru 
lub busa transferowego. Przedstawiciel Organizatora nie posiada 
uprawnień do wejścia do hali odlotów i przylotów zarówno w Pol-
sce jak i w krajach, w których spędzają Państwo wakacje. Podczas 
lotu nie towarzyszy Państwu nasz przedstawiciel. 

TRANSFER

Każdy Klient w ramach Imprezy turystycznej ma zapew-
niony transfer grupowy na trasie lotnisko/hotel/lotni-

sko. Transfer nie zawsze kończy się bezpośrednio 
przed hotelem i nie zawsze odbywa się w asyście 

przedstawiciela Organizatora. 

ZAKWATEROWANIE
Standard hoteli w niektórych krajach może 
odbiegać od standardu hoteli w Polsce. Więk-
szość hoteli składa się z budynku głównego 
oraz innych budynków należących do kom-

pleksu, niekiedy rozdzielone ulicą lub usytuowa-
ne w znacznej odległości od kompleksu.

DROGI KLIENCIE, PRZED DOKONANIEM REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM „WARUNKI 
IMPREZ TURYSTYCZNYCH” DOSTĘPNYM NA WWW.CORALTRAVEL.PL W SEKCJI „DOKUMENTY”.

Ubezpieczenie Podróżuj bez obaw
W cenę wyjazdu zawsze wliczone jest ubezpieczenie  
Travel Basic:

UBEZPIECZENIE TRAVEL - BASIC
• Koszty leczenia – do 20 000 EUR.

• Koszty ambulatoryjne – do 1 000 EUR.

• Koszty ratownictwa – do 5 000 EUR (zawarte są w sumie 
ubezpieczenia kosztów leczenia).

• Następstwa nieszczęśliwych wypadków – w przypadku trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu 10 000 PLN, z tytułu śmierci –  
5 000 PLN.

• Bagaż – do 1 000 PLN (ochroną ubezpieczeniową nie są obję-
te szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszcze-
niu pojemników bagażu).

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI  
Z PODRÓŻY

W trosce o spokojny wypoczynek rodziny polecamy również 
rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie o ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji z podróży m.in. z powodu zachorowania 
na Covid-19 w wysokości 4,9 % ceny Imprezy ze zwrotem 100% 
ceny Imprezy, jak również od następstw chorób przewlekłych 
oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

UDZIAŁ WŁASNY

25 EUR -  kosztów leczenia ambulatoryjnego;  
§35 ust. 4 Warunków Ubezpieczenia Podróży

100 PLN -  w każdej szkodzie, z wyłączeniem szkody w opóź-
nieniu dostarczenia bagażu; §48 ust. 6.

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW  
CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

Zachęcamy do skorzystania z rozszerzenia podstawowego 
ubezpieczenia o ubezpieczenie od następstw chorób przewle-
kłych. Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczonego, jeśli szkoda 
powstała wskutek leczenia zaostrzeń (nasilenia dolegliwości) lub 
powikłań choroby przewlekłej, z powodu której ubezpieczony, 
leczył się w okresie 12 miesięcy przed datą zawarcia umowy 
ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE OD SPORTÓW WYSOKIEGO RYZYKA
Jeśli uprawiasz na przykład nurkowanie z użyciem aparatów 
oddechowych, rafting, wspinaczkę skałkową, jazdę konną, jazdę 
na quadach, jazdę na skuterach wodnych, kitesurfing, skorzystaj 
z tego ubezpieczenia i ciesz się sportem!
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Spragnieni słońca i wypoczynku znajdą  
w Grecji połączenie cudnych widoków 
z atmosferą mitów i starożytnej architektury. 
Tu ukoimy zmysły wpatrując się z beztroską 
w błękit morza, delektując się wakacjami 
o smaku wina, fety i oliwek.

Grecja
Podróż w stronę słońca 
KRETA | RODOS | KORFU

MORZE  ŚRÓDZIEMNE

MORZE  KRETEŃSKIE

MORZE  JOŃSKIE

MORZE  EGEJSKIE

MORZE  MARMARA

MORZE  CZARNE

Turcja

Turcja

Bułgaria
Macedonia

Albania

Kreta

Ateny

Istambuł

Rodos

Kos

Karpathos

Naxos

Limons

Ikaria

Paros

Milos

Thira

Chios

Skyros

Andros

Tinos

Syros

Kea

Kythnos

Samos

Saloniki

Korfu

Zakynthos

Kefalonia

Ithaka

Lefkada

Lesbos

Bodrum

Izmir

RIWIERA

OLIMPIJSKA

PELOPONEZ

CENTRALNA GRECJA

ATTYKA

TESALIA

EPIR

PÓŁWYSEP

CHALKIDIKI

MACEDONIA

TRACJA

WYSPY EGEJSKIE

PÓŁNOCNE

WYSPY EGEJSKIE

WYSPY 
JOŃSKIE

OLIMP

OLYMPIA

DELFY

KNOSSOS
SAMARIA

Marmaris

Patras

Korynt

Tripoli

HeraklionRethymnon

TROJA

EFEZ

Larisa

Komotini

Janina

Sparta

miesiąc V VI VII VIII IX X

średnia temperatura  
powietrza w dzień

25° 29° 32° 32° 28° 25°

średnia temperatura wody 19° 24° 26° 26° 26° 23°

liczba godzin słonecznych 10 12 13 12 10 7

Powody, aby odwiedzić Grecję
	l Królestwo skarbów kultury antycznej 

	l Gwarantowana słoneczna pogoda 

	l Tysiące miejsc do zwiedzania 

	l Niezapomniany smak oliwek i sera feta

	l Przepiękna architektura i malownicze krajobrazy

	l Czas przelotu: od 2-3 godz. w zależności od wyspy

	l Czas: +1 godz. w stosunku do czasu polskiego

	l Wiza: nie jest wymagana

	l Waluta: euro

	l Religia: prawosławie

DOBRZE WIEDZIEĆ
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Grecy nie wyobrażają sobie, że jest ktoś, kto nie 
chciałby być Grekiem. Bo przecież to najlepsza rzecz 
na świecie!

Kochajmy życie!
I wielu mieszkanców Hellady tak uważa! Grecy bowiem nie są wcale pępkiem 
świata. Oni są jego pępkiem, sercem, językiem, oczami, nosem, uszami i palcami 
obu rąk. Chłoną życie wszystkimi zmysłami i bardzo im z tym dobrze. Odnajdu-
ją jego sens w rzeczach ważnych, ale i w prostych przyjemnościach – jedzeniu, 
piciu, tańcu, śpiewie, flircie. A prowadzi ich w tej pełnej przyjemności drodze kefi, 
czyli wewnętrzna iskra rozniecająca radość życia. Nikt nie kocha życia tak, jak oni. 
I nikogo życie nie kocha tak, jak ich.

Mityczna przygoda
Wiele osób wciąż odwiedza Grecję, chcąc zobaczyć miejsca rozsławione przez grecką 
mitologię. Na Krecie to Pałac w Knossos, gdzie król Minos uwięził Minotaura, czy Ja-
skinia Dikti będąca miejscem narodzenia samego Zeusa. Rodos, wyspa słońca, której 
patronuje sam Helios. Kos to miejsce schronienia Heraklesa, który uciekał przed bogi-
nią Herą. Korfu - przystanek na drodze Odeseusza powracającego z bitwy pod Troją. 
Za to Zakynthos zahipnotyzuje Cię swoimi malowniczymi krajobrazami, tak samo jako 
syna mitycznego króla Dardanosa.

Kolumny w porządku jońskim spotkasz  
w greckich antycznych budowlach

Jak dobrze być Grekiem!
LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Filoxenia
Filoxenia, czyli gościnność 
to jedno z najważniejszych 
słów w języku greckim. To bez 
dwóch zdań naród, który po-
trafi odwdzięczyć się za dobre 
słowo. Jeżeli zachwycicie się 
lokalnym jadłem w jakiejś małej 
wiejskiej tawernie, gotująca 
mama w podzięce może zdra-
dzić sekrety swojej kuchni. Jeśli 
podczas greckiego wieczoru 
podziwiacie tutejsze tradycje, 
starszy pan siedzący obok za-
prosi do swojego domu, pokaże 
stare zdjęcia i poczęstuje winem 
własnej roboty. A gdy w jakiejś 
portowej knajpce zachwycicie 
się greckim miejskim folkiem, 
czyli rebetiką, zamawiając przy 
tym butelkę retsiny, miejscowi 
bywalcy z życzliwym uśmie-
chem doradzą, jak przyrządzić 
napój w lżejszej wersji. I wresz-
cie, kiedy starszy pan wda się 
z wami w interesującą rozmowę 
na ławeczce w porcie gdzieś 
na Cykladach, zaprosi potem 
na rodzinną wieczerzę, w której 
będzie uczestniczyć nawet i kil-
kanaście bliskich mu osób.

Delektuj się 
urlopem 
o smaku 
wina, fety 
i oliwek. 
OPA!

Grecja to nie tylko kraina mitów i tysiąca wysp,  
ale też piękne, turkusowe morze, piaszczyste plaże 

i urocze zatoki. To idealny pomysł dla spragnionych 
słońca i nieziemskich krajobrazów.
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Nigdzie indziej nie czerpie się takiej radości z życia!

Greckie tu i teraz
Jeśli wybieracie się na swoje wyśnione 
greckie wakacje, warto dowiedzieć się 
choć trochę o niepowtarzalnym grec-
kim sposobie życia. Tu wszystko dzieje 
się w swoim rytmie. Po co się spieszyć? 
Prawdziwe życie należy smakować tu 
i teraz. Przeszłość już była, przyszłości 
nie jesteśmy pewni. Zajmijmy się dniem 
dzisiejszym i drobnymi przyjemnościa-
mi. Wypijmy kawę w knajpce, poroz-
mawiajmy o tym, co u sąsiadów i co 
w wielkim sporcie. Pośmiejmy się z kry-
zysu, zagrajmy w tryktraka. Usiądźmy 
ma plecionym zydelku przed tawerną 
i sącząc ouzo zmieszane z odrobiną 
wody, obserwujmy wciąż spieszący się 
tłum dopiero co przybyłych turystów. 
W ten sposób zyskacie szacunek i sym-
patię Greków. Zrozumieją, że pozna-
liście ich największą tajemnicę, czyli 
sposób na szczęśliwe życie, i z powo-
dzeniem dołączycie do wielkiej greckiej 
rodziny.

Między flirtem a zauroczeniem
Greccy mężczyźni uważają się, podob-
nie jak inni mieszkańcy południowej 
Europy, za niezrównanych kochan-
ków i mistrzów świata w podrywaniu. 
Po grecku podryw to kamaki, czyli 
harpun. A te łowieckie konotacje są 
jak najbardziej na miejscu, ponie-
waż dla miejscowych flirtowanie jest 
rytuałem wręcz łowieckim. Grecy, 
dzięki mistrzowskiemu doborowi słów 
i gestów, potrafią być w tym czarujący 
i często nawet zabawni. Jeśli wszystko 
utrzymane jest w konwencji niezo-
bowiązującego flirtowania, może być 
przyjemne dla obu stron. Problem za-
czyna się, gdy mimo odmowy kobiety, 
kontynuują flirt. Subtelne sygnały, że 
to się nie podoba, mogą nie przynieść 
żądanego efektu. Jeśli awanse greckie-
go amanta nie są wam w smak, trzeba 
mu kulturalnie, ale jasno i stanowczo 
wytłumaczyć, że bliższa znajomość 
nas nie interesuje.

Amfory
to gliniane 

naczynia bogato 
zdobione mitycz-

nymi malowi-
dłami, służyły do 
przechowywania 

wina i oliwy.
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Grecy nie wyobrażają sobie, że jest ktoś, kto nie 
chciałby być Grekiem. Bo przecież to najlepsza rzecz 
na świecie!

Kochajmy życie!
I wielu mieszkanców Hellady tak uważa! Grecy bowiem nie są wcale pępkiem 
świata. Oni są jego pępkiem, sercem, językiem, oczami, nosem, uszami i palcami 
obu rąk. Chłoną życie wszystkimi zmysłami i bardzo im z tym dobrze. Odnajdu-
ją jego sens w rzeczach ważnych, ale i w prostych przyjemnościach – jedzeniu, 
piciu, tańcu, śpiewie, flircie. A prowadzi ich w tej pełnej przyjemności drodze kefi, 
czyli wewnętrzna iskra rozniecająca radość życia. Nikt nie kocha życia tak, jak oni. 
I nikogo życie nie kocha tak, jak ich.

Mityczna przygoda
Wiele osób wciąż odwiedza Grecję, chcąc zobaczyć miejsca rozsławione przez grecką 
mitologię. Na Krecie to Pałac w Knossos, gdzie król Minos uwięził Minotaura, czy Ja-
skinia Dikti będąca miejscem narodzenia samego Zeusa. Rodos, wyspa słońca, której 
patronuje sam Helios. Kos to miejsce schronienia Heraklesa, który uciekał przed bogi-
nią Herą. Korfu - przystanek na drodze Odeseusza powracającego z bitwy pod Troją. 
Za to Zakynthos zahipnotyzuje Cię swoimi malowniczymi krajobrazami, tak samo jako 
syna mitycznego króla Dardanosa.

Kolumny w porządku jońskim spotkasz  
w greckich antycznych budowlach

Jak dobrze być Grekiem!
LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Filoxenia
Filoxenia, czyli gościnność 
to jedno z najważniejszych 
słów w języku greckim. To bez 
dwóch zdań naród, który po-
trafi odwdzięczyć się za dobre 
słowo. Jeżeli zachwycicie się 
lokalnym jadłem w jakiejś małej 
wiejskiej tawernie, gotująca 
mama w podzięce może zdra-
dzić sekrety swojej kuchni. Jeśli 
podczas greckiego wieczoru 
podziwiacie tutejsze tradycje, 
starszy pan siedzący obok za-
prosi do swojego domu, pokaże 
stare zdjęcia i poczęstuje winem 
własnej roboty. A gdy w jakiejś 
portowej knajpce zachwycicie 
się greckim miejskim folkiem, 
czyli rebetiką, zamawiając przy 
tym butelkę retsiny, miejscowi 
bywalcy z życzliwym uśmie-
chem doradzą, jak przyrządzić 
napój w lżejszej wersji. I wresz-
cie, kiedy starszy pan wda się 
z wami w interesującą rozmowę 
na ławeczce w porcie gdzieś 
na Cykladach, zaprosi potem 
na rodzinną wieczerzę, w której 
będzie uczestniczyć nawet i kil-
kanaście bliskich mu osób.

Delektuj się 
urlopem 
o smaku 
wina, fety 
i oliwek. 
OPA!

Grecja to nie tylko kraina mitów i tysiąca wysp,  
ale też piękne, turkusowe morze, piaszczyste plaże 

i urocze zatoki. To idealny pomysł dla spragnionych 
słońca i nieziemskich krajobrazów.
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Tak smakuje  
Grecja
KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Souvlaki
Zioła użyte do marynaty mięsa decydują o oryginalnym 
smaku souvlaki. Suszone oregano, tymianek i chili 
wymieszane w lokalnej oliwie to podstawa tego specjału

Kraj wielkich myślicieli, ale też istny raj 
dla podniebienia. Grecy kochają świeże 
warzywa, aromatyczne przyprawy, 
różnorakie sery i dużo oliwy z oliwek. 
Pyszne śródziemnomorskie dania, 
soczyste cytrusy, owoce morza, świeżo 
grillowane ryby prosto z rusztu i naj-
lepsze wino podawane w blaszanych 
dzbanuszkach do akompaniamentu mu-
zyki. Prawdziwie greckiej uczty można 
zaznać dosłownie na każdym rogu ulicy!

Grecki street food
Na greckich ulicach królują souvlaki. 
To małe szaszłyki z mięsa wieprzowego 
lub kurczaka, niezwykle aromatyczne, 
zazwyczaj przekładane grillowanymi 
warzywami i serwowane z bułką lub pitą. 
Souvlaki pita apóla to wersja „na bogato” 
mięso schowane jest w chlebie pita, do 
tego plastry pomidora, krążki czerwonej 
cebuli, frytki, listek sałaty, polane sosem 
tzatziki. Ulubionym ulicznym przysmakiem 
jest gyros – to taki grecki kebab, podawany 
z pitą, sosem tzatziki i sałatką. Intensywny 
smak prawdziwego greckiego gyrosa to 
efekt wielogodzinnego marynowania mięsa 
w mieszance przypraw. Inną popularną 
przekąską jest koulouri, czyli pieczywo 
w kształcie pierścieni posypane nasionami. 

Na greckich wakacjach warto skosztować 
ouzo, najbardziej towarzyskiego napoju 
alkoholowego z wyraźnym anyżowym 
posmakiem. Uznany za narodowy trunek 
Greków produkowany z precyzyjnej 
kombinacji winogron, ziół i jagód.
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Lato na greckich wyspach jest cudow-
ne. Szmaragdowe morze, błękitne 
niebo, fantastyczne zabytki i Ty pośród 
tej baśniowej scenerii. Odkrywaj śmia-
ło uroki greckiego lata i pozwól, aby 
kraj niczym ambrozja czarował Cię 
na każdym kroku swoim wdziękiem. 
Wakacje w Grecji? Zdecydowanie 
tak. Kreta, Rodos, Korfu, Kos, a może 
Zakynthos?

Przepis na radość
Grecy kochają taniec, muzykę i zabawę 
i to już od czasów starożytnych. Taniec, 
według ich filozofii tworzy piękno du-
chowe poprzez zgrabność ruchów. Już 
Platon zauważył, że taniec obok gimna-
styki jest sztuką pozwalającą rozwinąć 
piękno ludzkiego ciała.

Grecy wiedzą co się liczy 
Grecy uwielbiają tych, którzy odwiedzają 
ich kraj. Chętnie dzielą się opowieściami 
o tradycji i osobistych przeżyciach. Jeśli 
trafia się okazja do spotkania ze znajo-
mymi wystarczy chleb, oliwa, ser, lokal-
ne trunki i... można siedzieć do rana! Bo 
świętowanie Grecy mają we krwi.

Nie udawaj Greka! 
Powiedzenie prawdopodobnie zawdzię-
czamy greckiemu filozofowi Sokrateso-
wi. Zaczepiał on ludzi na ulicy i zadawał 
pytania, udając przy tym, że sam nie zna 
na nie odpowiedzi. Zwrotu tego używa-
my wtedy, kiedy chcemy powiedzieć: 
Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi.

Szczęście zapisane 
w słońcu

	l Grecki jest najstarszym językiem pisanym, którego używa się 
nieprzerwanie od 5000 lat.
	l Słynne wzgórze Olimp (2917 m n.p.m.) zostało zdobyte 
przez człowieka dopiero w 1913 r. Wcześniej rezydowali 
tu wyłącznie bogowie.
	l Grecy nazywają swój kraj Ellada (Hellada), lokalnie używają 
także starożytnej nazwy, Ellas, która obecna jest nawet 
w paszportach Greków czy na koszulkach sportowców 
narodowej reprezentacji.

	l To właśnie Grecy jako pierwsi sporządzili listę siedmiu cudów 

starożytnego świata do których należała Piramida Cheopsa – 

jedyny zabytek z pierwotnej listy zachowany do dzisiaj.
	l Mitologiczne imiona w Grecji są nadal w użyciu! Atena, 
Afrodyta, Odyseusz czy Achilles są całkiem popularne.

CZY WIECIE, ŻE...

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | ZABYTKI

GRECJA

Mydełko oliwkowe zawiera wyłącznie oliwę 
z oliwek z pierwszego tłoczenia, jest naturalne 
i wyjątkowo delikatne dla skóry

Pamiątek czar 
Grecja to wspaniała kultura, obyczaje 
i kolebka zachodniej cywilizacji. Stąd 
wywodzi się demokracja, filozofia 
i igrzyska olimpijskie, tutaj rozkwitła 
matematyka, narodził się teatr i litera-
tura. To właśnie tutaj niepowtarzalne 
piękno nieustannie zachwyca każdego 
turystę. Aby zauroczenie trwało i trwało 
warto przywieźć trochę śródziemno-
morskich skarbów. Matia to cera-
miczne oko, któremu przypisuje się 

magiczne właściwości, chroni posia-
dacza przed złem i nieszczęściem tego 
świata. Ciekawym suwenirem będą 
produkty z kolorowej ceramiki lub 
barwionego szkła, które będą ozdabiać 
wnętrza i przywoływać słoneczne 
wspomnienia. Interesującym poda-
runkiem będzie dobrze znany, grecki 
trunek Metaxa. Receptura jest objęta 
ścisłą tajemnicą, wiadomo jednak że 
jest to brandy destylowana dwoma ro-
dzajami win, a smak wzbogacony zio-
łami, aromatycznym anyżem i prawdo-
podobnie jeszcze płatkami róż.  
Czas leżakowania to minimum 3 lata. 
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Tak smakuje  
Grecja
KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Souvlaki
Zioła użyte do marynaty mięsa decydują o oryginalnym 
smaku souvlaki. Suszone oregano, tymianek i chili 
wymieszane w lokalnej oliwie to podstawa tego specjału

Kraj wielkich myślicieli, ale też istny raj 
dla podniebienia. Grecy kochają świeże 
warzywa, aromatyczne przyprawy, 
różnorakie sery i dużo oliwy z oliwek. 
Pyszne śródziemnomorskie dania, 
soczyste cytrusy, owoce morza, świeżo 
grillowane ryby prosto z rusztu i naj-
lepsze wino podawane w blaszanych 
dzbanuszkach do akompaniamentu mu-
zyki. Prawdziwie greckiej uczty można 
zaznać dosłownie na każdym rogu ulicy!

Grecki street food
Na greckich ulicach królują souvlaki. 
To małe szaszłyki z mięsa wieprzowego 
lub kurczaka, niezwykle aromatyczne, 
zazwyczaj przekładane grillowanymi 
warzywami i serwowane z bułką lub pitą. 
Souvlaki pita apóla to wersja „na bogato” 
mięso schowane jest w chlebie pita, do 
tego plastry pomidora, krążki czerwonej 
cebuli, frytki, listek sałaty, polane sosem 
tzatziki. Ulubionym ulicznym przysmakiem 
jest gyros – to taki grecki kebab, podawany 
z pitą, sosem tzatziki i sałatką. Intensywny 
smak prawdziwego greckiego gyrosa to 
efekt wielogodzinnego marynowania mięsa 
w mieszance przypraw. Inną popularną 
przekąską jest koulouri, czyli pieczywo 
w kształcie pierścieni posypane nasionami. 

Na greckich wakacjach warto skosztować 
ouzo, najbardziej towarzyskiego napoju 
alkoholowego z wyraźnym anyżowym 
posmakiem. Uznany za narodowy trunek 
Greków produkowany z precyzyjnej 
kombinacji winogron, ziół i jagód.
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KORFU królowa wysp Jońskich położona 
w pobliżu Albanii, słynie ze zjawiskowych 
plaż, przepięknych widoków i wyjątkowo 
zielonego otoczenia. Krajobraz po horyzont 
usłany jest winnicami, plantacjami cytru-
sów i oliwek. Warto wybrać się z wizytą na 
starówkę i podelektować filiżanką kawy 
na najsłynniejszym placu zwanym Spiana-
da u podnóża starożytnej twierdzy. Stare 
miasto stolicy Kerkyry (zwane także Korfu) 
od 2007 r. jest wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Miłośnikom historii 
spodoba się wenecka twierdza Paleo niemal 
w całości udostępniona zwiedzającym oraz 
pałac Achillion - letnia rezydencja słynnej 
cesarzowej Sissi. Romantykom zaś przy-
padnie do gustu Canal d’Amour. Legenda 
głosi, że przepłyniecie kanału gwarantuje 
zakochanym wieczną miłość!

GRECJA to kraina wiecznego słońca, 
gdzie baśniowa sceneria, lazurowe morze 
i lokalne wino nieustannie zaprasza po-
dróżujących. Począwszy od starożytnych 
Aten z Akropolem, gdzie jak głosi legenda 
kobiety za karę zostały zaklęte w kamieniu 
i zamienione w kolumny podpierające bu-
dowlę, poprzez Santorini które jest jak sen 
dla każdego fotografa, aż po najpiękniejsze 
greckie wyspy, łączące naturalne piękno 
z historią skrywaną w zabytkowych budow-
lach. Stolica od lat przyciąga miłośników 
historii sztuki, którzy zafascynowani sta-
rożytną architekturą odwiedzają Partenon 
zbudowany w stylu doryckim. Dzieła rzeź-
biarskie zaprojektował, a niektóre z nich 
osobiście wykonał sam Fidiasz, uważany 
za najwybitniejszego rzeźbiarza starożytnej 
Grecji. Zwiedzaj, odkrywaj, poznawaj!

KRETA to wakacje nie tylko na leżaku. Ta 
największa wyspa Grecji od lat przycią-
ga turystów niebywałymi krajobrazami 
i unikatowymi zabytkami. Najatrakcyjniej-
sze punkty na turystycznej mapie Krety 
to zapewne ruiny starożytnego pałacu 
w Knossos z wiecznie żywą legendą 
o Minotaurze i pozostałościami malowi-
deł ściennych. Ten fascynujący kompleks 
zbudowany ponad 3000 lat temu, został 
odkryty całkiem niedawno bo na przeło-
mie XIX i XX wieku. Nie można przeoczyć 
pięknego Wąwozu Samaria czy tętnią-
cej życiem Chanii z całym wachlarzem 
zabytków z czasów Wenecjan i Imperium 
Ottomańskiego. Na turystów spragnio-
nych relaksu czekają długie, piaszczyste 
plaże, romantyczne zaułki Rethymnonu 
oraz rejs katamaranem na Santorini. 

Relaks nie tylko 
dla bogów
Mityczne wyspy niezwykłe

KRETA

KORFU
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GRECJA

RODOS to jedna z najpopularniejszych wysp Grecji. Jej dogodne położenie, na styku trzech kontynentów przez lata sprzyjało roz-
wojowi, a dziś widoczne są tu wpływy wielu kultur, zabytki zaś świadczą o jej bogatej historii. Do najbardziej znanych należą: port 
Mandraki, w którym niegdyś stał jeden z siedmiu cudów świata – Kolos Rodyjski, liczne pozostałości budowli antycznych oraz Pałac 
Wielkich Mistrzów. Miasto Rodos będące stolicą wyspy określane jest jako architektoniczna perła basenu Morza Śródziemnego. Po-
łudniowa plaża wyspy jest oblegana przez windsurferów i kitesurferów. Nie można pominąć uroczego miasteczka Lindos z białymi 
domkami i wąskimi uliczkami. Wedle tradycji to właśnie tutaj w 58 r. n. e. przypłynął św. Paweł.

RODOS

Lato na greckich wyspach to 
przygoda przesycona radością 
i mityczną atmosferą. Błękitne 
niebo, plaże i szmaragdowe 
morze - to istna bajka. Nic 
tylko błogo wypoczywać 
w cieniu palmowych liści, 
zapatrywać się w bezkresne 
morze i… marzyć, marzyć 
bez końca. I chce się tylko 
powiedzieć chwilo trwaj!

 WYLOTY:
Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Łódź
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KORFU królowa wysp Jońskich położona 
w pobliżu Albanii, słynie ze zjawiskowych 
plaż, przepięknych widoków i wyjątkowo 
zielonego otoczenia. Krajobraz po horyzont 
usłany jest winnicami, plantacjami cytru-
sów i oliwek. Warto wybrać się z wizytą na 
starówkę i podelektować filiżanką kawy 
na najsłynniejszym placu zwanym Spiana-
da u podnóża starożytnej twierdzy. Stare 
miasto stolicy Kerkyry (zwane także Korfu) 
od 2007 r. jest wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Miłośnikom historii 
spodoba się wenecka twierdza Paleo niemal 
w całości udostępniona zwiedzającym oraz 
pałac Achillion - letnia rezydencja słynnej 
cesarzowej Sissi. Romantykom zaś przy-
padnie do gustu Canal d’Amour. Legenda 
głosi, że przepłyniecie kanału gwarantuje 
zakochanym wieczną miłość!

GRECJA to kraina wiecznego słońca, 
gdzie baśniowa sceneria, lazurowe morze 
i lokalne wino nieustannie zaprasza po-
dróżujących. Począwszy od starożytnych 
Aten z Akropolem, gdzie jak głosi legenda 
kobiety za karę zostały zaklęte w kamieniu 
i zamienione w kolumny podpierające bu-
dowlę, poprzez Santorini które jest jak sen 
dla każdego fotografa, aż po najpiękniejsze 
greckie wyspy, łączące naturalne piękno 
z historią skrywaną w zabytkowych budow-
lach. Stolica od lat przyciąga miłośników 
historii sztuki, którzy zafascynowani sta-
rożytną architekturą odwiedzają Partenon 
zbudowany w stylu doryckim. Dzieła rzeź-
biarskie zaprojektował, a niektóre z nich 
osobiście wykonał sam Fidiasz, uważany 
za najwybitniejszego rzeźbiarza starożytnej 
Grecji. Zwiedzaj, odkrywaj, poznawaj!

KRETA to wakacje nie tylko na leżaku. Ta 
największa wyspa Grecji od lat przycią-
ga turystów niebywałymi krajobrazami 
i unikatowymi zabytkami. Najatrakcyjniej-
sze punkty na turystycznej mapie Krety 
to zapewne ruiny starożytnego pałacu 
w Knossos z wiecznie żywą legendą 
o Minotaurze i pozostałościami malowi-
deł ściennych. Ten fascynujący kompleks 
zbudowany ponad 3000 lat temu, został 
odkryty całkiem niedawno bo na przeło-
mie XIX i XX wieku. Nie można przeoczyć 
pięknego Wąwozu Samaria czy tętnią-
cej życiem Chanii z całym wachlarzem 
zabytków z czasów Wenecjan i Imperium 
Ottomańskiego. Na turystów spragnio-
nych relaksu czekają długie, piaszczyste 
plaże, romantyczne zaułki Rethymnonu 
oraz rejs katamaranem na Santorini. 

Relaks nie tylko 
dla bogów
Mityczne wyspy niezwykłe

KRETA

KORFU
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HISTORIA | KULTURA | NATURA

Kreta

PAŁAC W KNOSOSS

ANTYK NA ŻYWO 
Największą atrakcją są tu pozostałości antycznych zabytków 
z czasów minojskich. Prócz wykopalisk archeologicznych – 
słynnego Pałacu w Knossos, zobaczysz tu Muzeum Arche-
ologiczne w Heraklionie, który jest stolicą wyspy. Miasto 
słynie również z weneckiej fortecy Koules Fortress. W Herso-
nissos i Mali odnajdą się koneserzy dobrej zabawy, to właśnie 
te miejscowości słyną z tętniących życiem za dnia i w nocy 
klubów, dyskotek, barów i tawern, w których możesz się 
delektować wyborną grecką kuchnią. Jeśli wolisz wypoczy-
wać w ciszy i spokoju, „idyllę” znajdziesz nieopodal Anissaras, 
Stalis i Analipsi.

KNOSSOS/HERAKLION 
To powrót do czasu starożytnych mitów i cywilizacji minoj-
skiej. Głównym punktem są ruiny pałacu Minosa w Knossos, 
z którym związane są najsłynniejsze mity starożytnej Grecji. 
Spacerując wokół ciasnych korytarzy i labiryntów zobaczysz 
symbole starożytnej cywilizacji. Następnie zwiedzisz stolicę 
wyspy – Heraklion z weneckim zamkiem.
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Nazwa wyspy wywodzi się od słowa krateia,  
czyli silna. Nie można się więc dziwić, że wyspa 
wywiera na odwiedzających ją podróżnikach 
tak mocne wrażenie.

 NAJWIĘKSZA Z GRECKICH WYSP
Urokliwe zatoki, skalne urwiska, szerokie plaże, gaje oliwne z których po-
chodzi najlepsza oliwa na świecie. Wykwintna kuchnia, wyborne domo-
we wina, gościnni mieszkańcy, ponad 300 słonecznych dni w roku oraz 
antyczne zabytki, nad którymi unosi się duch mitów o genialnym Dedalu, 
sprytnej Ariadnie, dzielnym Tezeuszu i krwawym Minotaurze. Czas płynie 
tu w tempie siga-siga, czyli nieco wolniej, mieszkańcy z sympatią witają 
turystów, a mocno schłodzona retsina (białe wino) smakuje jak nigdzie 
indziej. Nim zatopisz się w ciepłych morskich falach i kreteńskich złotych 
plażach - zwiedź wyspę, bo naprawdę ma bardzo wiele do zaoferowania. 
Największa z pośród greckich wysp, pełna jest miejsc znanych już z grec-
kich mitów. Łagodny klimat i znani z gościnności mieszkańcy oraz słońce, 
plaże i doskonała kuchnia przyciągają turystów już od wielu lat.
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KRETA

26 PARK WODNY X

28 STELLA PALACE RESORT & SPA 5 X X X 2-12

29 STELLA VILLAGE 4 X X X 2-12 2-12

30 ROYAL & IMPERIAL BELVEDERE 4+ X X X 2-13 2-13

32 GEORGIOUPOLIS RESORT 5 X X X 2-15

34 HYDRAMIS PALACE BEACH RESORT 4 X X X 2-12

36 ANISSA BEACH AND VILLAGE 4 X X X 2-7

37 ERI BEACH & VILLAGE 4 X X X X 2-12

38 MEROPI HOTEL APARTMENTS 4 X X X 2-7

39 DIOGENIS BLUE PALACE 4 X X X X 2-12

40 KAVROS BEACH HOTEL 3 X X X

41 KAVROS GARDEN HOTEL 3 X X

42 MARE BLUE & SUITES 4 X X X ADULT ONLY

43 MARE BOUTIQUE HOTEL 4 X X X ADULT ONLY

44 MALIA BAY BEACH BUNGALOWS 4 X X X 2-11

45 BALI MARE 4 X X 2-12

46 AQUA SUN VILLAGE 4 X X X 2-12

47 DESSOLE DOLPHIN BAY 4 X X X X 2-12

Meropi Hotel Apartments
Malia Bay Beach Bungalows

Bali Mare

Dessole Dolphin Bay

Diogenis Blue Palace
Anissa Beach & Village Stella Palace Resort & Spa 

Stella Village

Royal & Imperial Belvedere 
Eri Beach & Village
Aqua Sun Village

Kavros Beach Hotel
Kavros Garden

Mare Boutique Hotel
Mare Blue & Suites
Hydramis Palace Beach Resort
Georgioupolis Resort

Morze Śródziemne

HERAKLION

Retimno

Chania

KRETA

ulubione
miejsca
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Kreta

PAŁAC W KNOSOSS

ANTYK NA ŻYWO 
Największą atrakcją są tu pozostałości antycznych zabytków 
z czasów minojskich. Prócz wykopalisk archeologicznych – 
słynnego Pałacu w Knossos, zobaczysz tu Muzeum Arche-
ologiczne w Heraklionie, który jest stolicą wyspy. Miasto 
słynie również z weneckiej fortecy Koules Fortress. W Herso-
nissos i Mali odnajdą się koneserzy dobrej zabawy, to właśnie 
te miejscowości słyną z tętniących życiem za dnia i w nocy 
klubów, dyskotek, barów i tawern, w których możesz się 
delektować wyborną grecką kuchnią. Jeśli wolisz wypoczy-
wać w ciszy i spokoju, „idyllę” znajdziesz nieopodal Anissaras, 
Stalis i Analipsi.

KNOSSOS/HERAKLION 
To powrót do czasu starożytnych mitów i cywilizacji minoj-
skiej. Głównym punktem są ruiny pałacu Minosa w Knossos, 
z którym związane są najsłynniejsze mity starożytnej Grecji. 
Spacerując wokół ciasnych korytarzy i labiryntów zobaczysz 
symbole starożytnej cywilizacji. Następnie zwiedzisz stolicę 
wyspy – Heraklion z weneckim zamkiem.
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Najdalej na południe wysunięta z greckich 
wysp, to kraina potężnych gór, skalnych 
wąwozów, szerokich plaż, lazurowego 
morza, wyspiarzy dumnych ze swej 
niezależności oraz pozostałości  
po najstarszej z wielkich cywilizacji Europy.

AGIOS NIKOLAOS

PLAŻA MATALA

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

Żywiczne wino
Retsina to rodzaj  
greckiego białego 
wina, wyrabianego 
z dodatkiem żywicy 
sosny alpejskiej.  
Wypoczywając  
na Krecie musisz  
koniecznie skoszto-
wać tego trunku.

NIEBIAŃSKA ZATOKA
Miłośnikom natury, słońca i pięknych 
plaż polecamy rejs wycieczkowy do 
rajskiej Zatoki Balos, z niepowtarzal-
nym białym piaskiem oraz krystalicznie 
czystą wodą, w kolorze turkusu, która 
zachęca do kąpieli i błogiego relaksu. 
Widoki zapierające dech w piersi, nie 
będziecie żałować.

PLAŻOWANIE W RÓŻOWYCH 
OKULARACH
Plaża Elafonisi, znajdująca się w połu-
dniowo zachodniej części wyspy, jest 
jedną z najpiękniejszych plaż na Krecie, 
a słynie z różowego piasku. Tworzą go 
miliony kawałków morskich muszelek i in-
nych żyjątek, a właściwie ich szczątków, 

które morze wyrzuca na brzeg. Niektórzy 
uważają, że panują tu wprost „karaibskie 
klimaty”. Plaża połączona jest płytką 
laguną z wyspą Elafonisi, która w cało-
ści tworzy unikatowy rezerwat przyrody 
wpisany na listę Natura 2000.

ROMANTYCZNE RETHYMNO
Będąc na Krecie nie możecie zapomnieć 
o odwiedzeniu Rethymno, najładniejszej 
miejscowości na wyspie z malowniczą 
starówką, portem i wenecką twierdzą 
górującą nad miastem.

MIASTO NAD ZATOKĄ MIRABELLO
Z malowniczego Agios Nikolaos wy-
płyniesz w rejs na wyspę Spinalongę, 
niegdyś twierdze wenecką, a w od 1903  

zamienioną na kolonię trędowatych. 
W centrum miasta króluje jezioro 
Wulismeni, które jeszcze w XVIII w. było 
obok jeziora Kournas, jednym z dwóch 
słodkowodnych zbiorników na Krecie. 
Z morzem połączył je zbudowany w XIX 
wieku przez Turków kanał, dlatego 
dzisiaj wody jeziora mieszają się z wodą 
morską. 

MATALA 
Specyficznie opadający do morza klif, 
a w nim dziesiątki wydrążonych jaskiń... 
Miejscowość ta zdobyła rozgłos w latach 
60-tych i 70-tych, kiedy tutejsze jaskinie 
nad niewielką, ale piękną piaszczysto-
-żwirową plażą, upodobali sobie hipisi, 
a Joni Mitchell napisała o tym piosenkę.
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KRETA | SANTORINII | SPINALONGA | KNOSSOS

REJS NA SANTORINII
Santorini jest uroczą wysepką, której 
nie można porównać do żadnej innej. 
Wyróżnia ją czarny piasek i białe domy, 
błękitna tafla morza i powulkaniczne kra-
jobrazy. W epoce brązu na Santorini wy-
buchł wulkan, konserwując zabudowania 
w lawie. Znajdują się tu ślady cywilizacji 
z XII i VI w. p.n.e. Najwięcej znalezisk 
pochodzi z czasów panowania na wyspie 
Ptolemeuszów i z późniejszych okresów. 
Wyspa zachwyca klifowymi zboczami, 
z których rozciąga się fantastyczny widok 
na urwisko Caldera. W czasie rejsu można 
zażywać kąpieli słonecznych na pokła-
dzie statku.

SPINALONGA I AGIOS NIKOLAOS
Przyjemna wycieczka łącząca relak-
sujący rejs statkiem wycieczkowym na 
wyspę Spinalonga i zwiedzanie wenec-
kiej fortecy. Wenecjanie przez wiele lat 
bronili dzięki niej wyspy przed atakami 
floty tureckiej. Na lunch statek zatrzymuje 
się w Kolokytha, gdzie jest przerwa na 
kąpiel w krystalicznie czystych wodach 
zatoki. Kolejnym punktem programu jest 
malownicze miasteczko Agios Nikolaos, 
słynące ze znajdującego się w centrum 
słodkowodnego jeziora połączonego 

z morzem, w którym według mitów 
kąpieli zażywała bogini Afrodyta.

GRAMVOUSA – BALOS
Rejs wycieczkowy dla miłośników 
natury, słońca i pięknych plaż! Na 
wyspie Gramvousa. Twoim oczom 
ukaże się forteca, zbudowana przez 
Wenecjan w najwyższym miejscu 
wyspy, na szczycie skały o wysokości 
137 m. Zachętą do wspinaczki może 
być okazałość zamku i legenda mó-
wiąca o ukrytym tam skarbie piratów. 
Trud na pewno zostanie wynagro-
dzony przepięknym, panoramicznym 
widokiem. Następnie statek odpływa 
w kierunku Balos – jednego z pięk-
niejszych miejsc w Grecji. Ta laguna 
z niepowtarzalną plażą i różnorod-
nymi muszlami, zachęca do kąpieli 
w turkusowej, morskiej wodzie, której 
mogą Państwo zażywać podczas 
postoju statku.

WĄWÓZ SAMARIA
Fascynująca jednodniowa wycieczka 
w rejon zachodniego wybrzeża wyspy. 
Celem wycieczki jest wąwóz Samaria, 
położony w masywie Gór Białych (Lefka 
Ori), zaliczany do europejskich cudów 

natury. Przez tysiąclecia woda rzeźbiła 
wąwóz, który sięga od wyżyny Omalos 
aż do Morza Libijskiego. Liczy sobie 
18 km długości, jego szerokość waha 
się od 3 do 40 m, a głębokość wynosi 
miejscami nawet do 600 m. Jest to naj-
dłuższy wąwóz w Europie. Następnym 
punktem wycieczki jest rejs statkiem. 
Wycieczka jest unikalną szansą na 
podziwianie kontrastów kreteńskich 
krajobrazów – gór i morza, północy 
i południa wyspy.

WIECZÓR KRETEŃSKI
To spotkanie z folklorem, tradycyjną 
grecką muzyką i tańcami w jednej 
z kreteńskich wiosek w górach. Cały 
wieczór tancerze w strojach ludowych 
będą demonstrować swoje umiejętno-
ści przy akompaniamencie buzuki i liry. 
Nie obędzie się bez wspólnej zabawy 
z gośćmi. Podczas pokazów 
będziemy mieli okazję 
skosztować prawdzi-
wych przysmaków 
kuchni kreteńskiej 
i greckiej oraz 
zasmakować 
tutejszego 
wina.

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne - Kreta

SANTORINI  
najpiękniejsza z greckich 

wysp. Czaruje uroczą 
zabudową biało - niebie-
skich domków usianych 

na stromym zboczu, które 
pięknie kontrastują z błę-

kitem wody. Poznajcie  
bliżej rajskie  

Santorini.
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Najdalej na południe wysunięta z greckich 
wysp, to kraina potężnych gór, skalnych 
wąwozów, szerokich plaż, lazurowego 
morza, wyspiarzy dumnych ze swej 
niezależności oraz pozostałości  
po najstarszej z wielkich cywilizacji Europy.

AGIOS NIKOLAOS

PLAŻA MATALA

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

Żywiczne wino
Retsina to rodzaj  
greckiego białego 
wina, wyrabianego 
z dodatkiem żywicy 
sosny alpejskiej.  
Wypoczywając  
na Krecie musisz  
koniecznie skoszto-
wać tego trunku.

NIEBIAŃSKA ZATOKA
Miłośnikom natury, słońca i pięknych 
plaż polecamy rejs wycieczkowy do 
rajskiej Zatoki Balos, z niepowtarzal-
nym białym piaskiem oraz krystalicznie 
czystą wodą, w kolorze turkusu, która 
zachęca do kąpieli i błogiego relaksu. 
Widoki zapierające dech w piersi, nie 
będziecie żałować.

PLAŻOWANIE W RÓŻOWYCH 
OKULARACH
Plaża Elafonisi, znajdująca się w połu-
dniowo zachodniej części wyspy, jest 
jedną z najpiękniejszych plaż na Krecie, 
a słynie z różowego piasku. Tworzą go 
miliony kawałków morskich muszelek i in-
nych żyjątek, a właściwie ich szczątków, 

które morze wyrzuca na brzeg. Niektórzy 
uważają, że panują tu wprost „karaibskie 
klimaty”. Plaża połączona jest płytką 
laguną z wyspą Elafonisi, która w cało-
ści tworzy unikatowy rezerwat przyrody 
wpisany na listę Natura 2000.

ROMANTYCZNE RETHYMNO
Będąc na Krecie nie możecie zapomnieć 
o odwiedzeniu Rethymno, najładniejszej 
miejscowości na wyspie z malowniczą 
starówką, portem i wenecką twierdzą 
górującą nad miastem.

MIASTO NAD ZATOKĄ MIRABELLO
Z malowniczego Agios Nikolaos wy-
płyniesz w rejs na wyspę Spinalongę, 
niegdyś twierdze wenecką, a w od 1903  

zamienioną na kolonię trędowatych. 
W centrum miasta króluje jezioro 
Wulismeni, które jeszcze w XVIII w. było 
obok jeziora Kournas, jednym z dwóch 
słodkowodnych zbiorników na Krecie. 
Z morzem połączył je zbudowany w XIX 
wieku przez Turków kanał, dlatego 
dzisiaj wody jeziora mieszają się z wodą 
morską. 

MATALA 
Specyficznie opadający do morza klif, 
a w nim dziesiątki wydrążonych jaskiń... 
Miejscowość ta zdobyła rozgłos w latach 
60-tych i 70-tych, kiedy tutejsze jaskinie 
nad niewielką, ale piękną piaszczysto-
-żwirową plażą, upodobali sobie hipisi, 
a Joni Mitchell napisała o tym piosenkę.
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PARK WODNY  
I KIDS KLUB STELLA

Poddaj się nieograniczonej zabawie w Stella Water Park! 
Różnorodne i kolorowe zjeżdżalnie, wodny plac zabaw 
dla dzieci i basen ze strefą relaksu tylko dla dorosłych – to 
wszystko czeka na Gości Stella Village i Stella Palace Resort 
& Spa. Aquapark, który jest położony w bliskiej odległości od 
obu tych hoteli, zapewni Gościom masę niezapomnianych 
przeżyć i dobrej zabawy.

2727coralovecoralove  latolato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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STELLA PALACE RESORT & SPA
Komfortowy i przestronny obiekt z mnóstwem udogodnień dla rodzin 
z dziećmi i rozbudowaną infrastrukturą rozrywkową dla najmłodszych, na 
których czekają m.in. zjeżdżalnie wodne, plac zabaw i animacje 
w miniklubie. Dorosłym Gościom hotel również oferuje liczne atrakcje 
takie jakie salon piękności, centrum SPA czy korty tenisowe.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 5* otwarty w 2008 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, 2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie 
wodne. Na wspólnym terenie hoteli Stella 
Village i Stella Palace Resort & SPA znajdu-
je się park wodny.

PLAŻA
200 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa, dojście do 
plaży ulicą. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, TV, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ suity dla max. 2 os.
∞ suity rodzinne dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, restauracje à la carte, 
bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska
chińska.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, piłka nożna, siatkówka
∞ siłownia, aerobik, animacje, dyskoteka
∞ korty tenisowe, lekcje tenisa, 
∞ minigolf, bilard
∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi
∞ salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu  

(na terenie hotelu Stella Village)
∞ miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ plac zabaw, 2 zjeżdżalnie wodne dla dzieci
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 

  POKOJE DLA 5 OSÓB
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
5 km od Hersonissos,  
17 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

Polskie
animacje
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STELLA VILLAGE
Rozbudowana infrastruktura rozrywkowo-rekreacyjna dla dzieci oraz 
polskojęzyczny animator czynią ten hotel szczególnie atrakcyjnym dla rodzin. 
Zwłaszcza wodne szaleństwa w brodzikach pośród wymyślnych zjeżdżalni 
sprawią najmłodszym dużo frajdy, a różnorodne zajęcia w miniklubie nie 
pozwolą zaznać nudy. Rodzice będą mogli skorzystać m. in. z centrum SPA.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1998 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bar, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, basen odkryty, 2 zjeżdżalnie 
wodne. Na wspólnym terenie hoteli Stella 
Village i Stella Palace Resort & SPA znajdu-
je się park wodny.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, dojście do plaży pasażem. 
Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposażone w, sejf, minibar, 
klimatyzację, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracje, restauracja à la carte, bar.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska.

INTERNET
∞ WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, piłka nożna, siatkówka,
∞ koszykówka, lekcje tenisa
∞ aerobik, siłownia, dyskoteka
∞ korty tenisowe, minigolf, bilard
∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi, salon 

piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 12 LAT

a
LOKALIZACJA: 
5 km od Hersonissos,  
17 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

Polskie
animacje
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STELLA PALACE RESORT & SPA
Komfortowy i przestronny obiekt z mnóstwem udogodnień dla rodzin 
z dziećmi i rozbudowaną infrastrukturą rozrywkową dla najmłodszych, na 
których czekają m.in. zjeżdżalnie wodne, plac zabaw i animacje 
w miniklubie. Dorosłym Gościom hotel również oferuje liczne atrakcje 
takie jakie salon piękności, centrum SPA czy korty tenisowe.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 5* otwarty w 2008 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, 2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie 
wodne. Na wspólnym terenie hoteli Stella 
Village i Stella Palace Resort & SPA znajdu-
je się park wodny.

PLAŻA
200 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa, dojście do 
plaży ulicą. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, TV, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ suity dla max. 2 os.
∞ suity rodzinne dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, restauracje à la carte, 
bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska
chińska.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, piłka nożna, siatkówka
∞ siłownia, aerobik, animacje, dyskoteka
∞ korty tenisowe, lekcje tenisa, 
∞ minigolf, bilard
∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi
∞ salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu  

(na terenie hotelu Stella Village)
∞ miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ plac zabaw, 2 zjeżdżalnie wodne dla dzieci
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 

  POKOJE DLA 5 OSÓB
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
5 km od Hersonissos,  
17 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

Polskie
animacje
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ROYAL & IMPERIAL 
BELVEDERE

Położony na wzgórzu przestronny kompleks hotelowy otoczony 
zielonymi drzewami oliwnymi i cytrynowymi tworzy doskonałe warunki 
do wypoczynku. Najmłodszym Gościom z pewnością przypadnie do gustu 
basen z wodnym placem zabaw i oraz animacje z polskojęzycznym 
animatorem.

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT 
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
1 km od Hersonissos,
25 km od lotniska w Heraklionie.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1974 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 sale konferencyj-
ne, basen kryty, 3 baseny odkryte. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
500 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
dojście do plaży ulicą. Do plaży kursuje 
bezpłatny bus hotelowy. Parasole, leżaki, 
ręczniki.

POKOJE
W 18 budynkach, Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, TV, łazienkę, 

zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ double superior dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 5 os.
∞ rodzinne superior dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje i bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, bilard, cymbergaj
∞ piłka nożna, rzutki, sauna
∞ minigolf, sporty wodne
∞ aerobik, animacje
∞ koszykówka, siatkówka
∞ siłownia, aerobik
∞ korty tenisowe
∞ łaźnia turecka, salon piękności, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ miniklub dla dzieci 4-17 lat
∞ plac zabaw, 2 brodziki 
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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ROYAL & IMPERIAL 
BELVEDERE

Położony na wzgórzu przestronny kompleks hotelowy otoczony 
zielonymi drzewami oliwnymi i cytrynowymi tworzy doskonałe warunki 
do wypoczynku. Najmłodszym Gościom z pewnością przypadnie do gustu 
basen z wodnym placem zabaw i oraz animacje z polskojęzycznym 
animatorem.

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT 
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
1 km od Hersonissos,
25 km od lotniska w Heraklionie.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1974 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 sale konferencyj-
ne, basen kryty, 3 baseny odkryte. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
500 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
dojście do plaży ulicą. Do plaży kursuje 
bezpłatny bus hotelowy. Parasole, leżaki, 
ręczniki.

POKOJE
W 18 budynkach, Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, TV, łazienkę, 

zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ double superior dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 5 os.
∞ rodzinne superior dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje i bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, bilard, cymbergaj
∞ piłka nożna, rzutki, sauna
∞ minigolf, sporty wodne
∞ aerobik, animacje
∞ koszykówka, siatkówka
∞ siłownia, aerobik
∞ korty tenisowe
∞ łaźnia turecka, salon piękności, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ miniklub dla dzieci 4-17 lat
∞ plac zabaw, 2 brodziki 
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1988 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
aquapark.

PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Dojście do plaży tunelem. Ręczniki, 
parasole, leżaki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym i 6 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację, zestaw do pa-
rzenia kawy/herbaty, minibar, sejf, TV, łazien-
kę, balkon.

Typy pokoi:
∞ rodzinne superior dla max. 4 os.
∞ maisonette dla max. 4 os.
∞ bungalowy superior dla max. 3 os.
∞ superior dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte, bary.
All Inclusive Plus
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ wybrane alkohole importowane
All Inclusive 
Śniadania i obiadokolacja
Restauracje à la carte: lokalna, 
śródziemnomorska.

INTERNET
∞ Wifi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, koszykówka
∞ siatkówka, siłownia
∞ animacje, sauna
∞ kort tenisowy, cymbergaj
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zjeżdżalnie wodne, brodzik, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-13 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

GEORGIOUPOLIS RESORT
Pięciogwiazdkowy, rodzinny obiekt dogodnie położony w północno-
zachodniej części Krety, niedaleko pięknej plaży, w bliskiej odległości 
od centrum Georgioupolis. Hotel otoczony jest pięknym ogrodem, 
a z jego terenu rozpościera się malowniczy widok na morze i góry. 
Dobry wybór na spokojne wakacje w gronie rodziny.

  ALL INCLUSIVE PLUS

  AQUAPARK

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA:  
5 km od Georgioupolis,  
101 km od lotniska  
w Heraklionie.

ALL INCLUSIVE PLUSALL INCLUSIVE PLUS
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Przykładowy pokój
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HYDRAMIS PALACE BEACH 
RESORT

Czterogwiazdkowy, zadbany kompleks hotelowy usytuowany na 
obszernym, zielonym terenie. Niewątpliwą atrakcją jest jego otoczenie 
– malownicza plaża, Morze Kreteńskie oraz góry. Przyjazna atmosfera, 
uprzejma obsługa, smaczna kuchnia, zaplecze sportowo-rekreacyjne 
oraz łatwy dostęp do zabytków, tradycyjnych wiosek i punktów 
widokowych zachodniej części wyspy, to przepis na udane wakacje.

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Georgioupolis,  
15 km od Rethymno,  
100 km od lotniska  
w Heraklionie.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2003 r.  
Na terenie hotelu restauracja, bary, sejf 
w recepcji, pralnia, sala konferencyjna, basen 
odkryty. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 9 budynkach, Wyposażone w klimatyzację, 
sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  suity dla max. 4 os.

∞ rodzinne dla max. 5 os.
∞ double dla max. 4 os.
∞ maisonette dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, bilard, cymbergaj
∞ koszykówka

∞ rzutki
∞ piłka nożna
∞ animacje
∞ siatkówka
∞ siłownia, aerobik
∞ kort tenisowy
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodzik 
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HYDRAMIS PALACE BEACH 
RESORT

Czterogwiazdkowy, zadbany kompleks hotelowy usytuowany na 
obszernym, zielonym terenie. Niewątpliwą atrakcją jest jego otoczenie 
– malownicza plaża, Morze Kreteńskie oraz góry. Przyjazna atmosfera, 
uprzejma obsługa, smaczna kuchnia, zaplecze sportowo-rekreacyjne 
oraz łatwy dostęp do zabytków, tradycyjnych wiosek i punktów 
widokowych zachodniej części wyspy, to przepis na udane wakacje.

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Georgioupolis,  
15 km od Rethymno,  
100 km od lotniska  
w Heraklionie.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2003 r.  
Na terenie hotelu restauracja, bary, sejf 
w recepcji, pralnia, sala konferencyjna, basen 
odkryty. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 9 budynkach, Wyposażone w klimatyzację, 
sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  suity dla max. 4 os.

∞ rodzinne dla max. 5 os.
∞ double dla max. 4 os.
∞ maisonette dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, bilard, cymbergaj
∞ koszykówka

∞ rzutki
∞ piłka nożna
∞ animacje
∞ siatkówka
∞ siłownia, aerobik
∞ kort tenisowy
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodzik 
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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ANISSA BEACH AND VILLAGE
Hotel położony w doskonałej lokalizacji w Anissaras, blisko piaszczystej 
plaży. Urozmaicony program All Inclusive, duże zaplecze sportowo-
rekreacyjne, komfortowo urządzone pokoje czy basen na świeżym 
powietrzu na pewno sprawią, że nikt nie zazna tutaj nudy.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*, otwarty w 1990 r., 
odnowiony w 2007 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyj-
ne, centrum biznesowe, basen kryty, basen 
odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, dojście do plaży 
pasażem. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony, bar na plaży.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, TV, łazienkę, balkon lub taras
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ double superior dla max. 3 os.
∞ double ekonomiczne dla max. 2 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracje, restauracja à la carte, bary
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ wybrane alkohole importowane
All Inclusive
Śniadanie i obiadokolacja
Restauracje à la carte: włoska.

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki, koszykówka
∞ siatkówka, minigolf, piłka nożna
∞ bilard, aerobik, siłownia, animacje
∞ sporty wodne, łaźnia turecka
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Agkisaras, 4 km od Hersonissos,  
22 km od lotniska w Heraklionie.

ULTRAULTRA
ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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ERI BEACH & VILLAGE
Obiekt znajduje się w pobliżu centrum Hersonissos, dzięki czemu stanowi 
idealną bazę wypadową do wielu atrakcji i rozrywek na wyspie. Na jego 
terenie znajdują się zjeżdżalnie wodne i baseny, a na dzieci czekają zajęcia 
w mini klubie i plac zabaw.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*, otwarty w 1980 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sala konferencyjna, 
2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-żwiro-
wa. Parasole, leżaki.

POKOJE
W 17 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ promotion dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 5 os.
∞ quadruple dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary. 
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne
∞ WiFi w pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ korty tenisowe
∞ bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 6-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ zjeżdżalnia wodna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 

  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od Hersonissos,
25 km od lotniska w Heraklionie.

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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ANISSA BEACH AND VILLAGE
Hotel położony w doskonałej lokalizacji w Anissaras, blisko piaszczystej 
plaży. Urozmaicony program All Inclusive, duże zaplecze sportowo-
rekreacyjne, komfortowo urządzone pokoje czy basen na świeżym 
powietrzu na pewno sprawią, że nikt nie zazna tutaj nudy.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*, otwarty w 1990 r., 
odnowiony w 2007 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyj-
ne, centrum biznesowe, basen kryty, basen 
odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, dojście do plaży 
pasażem. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony, bar na plaży.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, TV, łazienkę, balkon lub taras
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ double superior dla max. 3 os.
∞ double ekonomiczne dla max. 2 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracje, restauracja à la carte, bary
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ wybrane alkohole importowane
All Inclusive
Śniadanie i obiadokolacja
Restauracje à la carte: włoska.

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki, koszykówka
∞ siatkówka, minigolf, piłka nożna
∞ bilard, aerobik, siłownia, animacje
∞ sporty wodne, łaźnia turecka
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Agkisaras, 4 km od Hersonissos,  
22 km od lotniska w Heraklionie.

ULTRAULTRA
ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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MEROPI HOTEL PARTMENTS
Zadbany, kameralny hotel położony w pobliżu jednej z najpiękniejszych 
plaż na Krecie. Niedaleka odległość od miasta sprawia, że jest to dobra 
propozycja zarówno dla osób lubiących zabawę jak i dla sympatyków 
greckiej tradycji, której można zasmakować w pobliskich tawernach. 

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1987 r.,  
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu  
restauracja, bary, 3 baseny odkryte,  
6 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. 
Dojście do plaży ulicą, parasole, 
leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 18 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, TV, minibar, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞ apartamenty dla max. 4 os.
∞ double superior dla max. 2 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Śniadanie i obiadokolacje 

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna
∞ masaż
∞ cymbergaj
∞ bilard
∞ centrum SPA

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ zjeżdżalnia wodna dla dzieci
∞ miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Malia,  
32 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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DIOGENIS BLUE PALACE
Kameralny hotel przyjazny rodzinom z dziećmi. Położony na północnym 
wybrzeżu Krety, stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania wyspy. 
W sąsiedztwie znajdziemy liczne bary i tawerny z autentyczną kreteńską 
kuchnią, a od pięknej plaży dzieli nas zaledwie kilka kroków.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, pralnia, 
basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
-żwirowa, dojście do plaży ulicą. Parasole, 
leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 4 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar. 
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ centrum SPA
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY  

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Gouves,
15 km od lotniska w Heraklionie.

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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MEROPI HOTEL PARTMENTS
Zadbany, kameralny hotel położony w pobliżu jednej z najpiękniejszych 
plaż na Krecie. Niedaleka odległość od miasta sprawia, że jest to dobra 
propozycja zarówno dla osób lubiących zabawę jak i dla sympatyków 
greckiej tradycji, której można zasmakować w pobliskich tawernach. 

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1987 r.,  
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu  
restauracja, bary, 3 baseny odkryte,  
6 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. 
Dojście do plaży ulicą, parasole, 
leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 18 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, TV, minibar, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞ apartamenty dla max. 4 os.
∞ double superior dla max. 2 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Śniadanie i obiadokolacje 

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna
∞ masaż
∞ cymbergaj
∞ bilard
∞ centrum SPA

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ zjeżdżalnia wodna dla dzieci
∞ miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Malia,  
32 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY 

  WIFI GRATIS

  TYLKO DLA DOROSŁYCH
a

LOKALIZACJA: 
Georgioupolis,
103 km od lotniska w Heraklionie. 

MARE BLUE & SUITES
Niedawno odnowiony, elegancki hotel z wygodnie urządzonymi 
pokojami, restauracją, barem i basenem. Bliskość do plaży i pakiet 
All Inclusive z pewnością urozmaicą pobyt, a uroki Krety na długo 
pozostaną w pamięci. HOTEL

Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2000 r.,  
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu  
restauracjam bar, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, dojście do plaży ulicą.
Parasole, leżaki. 

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ junior suity dla max. 3 os.
∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ suity dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ jacuzzi

DODATKOWE INFORMACJE
∞ Hotel tylko dla dorosłych

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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MARE BOUTIQUE HOTEL
Stylowy, kameralny i wykwintnie urządzony hotel oferujący relaks, bez-
troskę i kreteńską gościnność. Położony jest przy jednej z najładniejszych 
piaszczystych plaż Krety, w Georgioupolis. Nowoczesny design pokoi, ba-
sen z widokiem na morze to największe atuty hotelu.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1995 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, dojście do plaży 
ulicą, parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 2 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar. 
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ sauna
∞ jacuzzi

DODATKOWE INFORMACJE
∞ Hotel tylko dla dorosłych

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY 

  WIFI GRATIS

  TYLKO DLA DOROSŁYCH 
a

LOKALIZACJA: 
Georgioupolis,
103 km od lotniska w Heraklionie.

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY 

  WIFI GRATIS

  TYLKO DLA DOROSŁYCH
a

LOKALIZACJA: 
Georgioupolis,
103 km od lotniska w Heraklionie. 

MARE BLUE & SUITES
Niedawno odnowiony, elegancki hotel z wygodnie urządzonymi 
pokojami, restauracją, barem i basenem. Bliskość do plaży i pakiet 
All Inclusive z pewnością urozmaicą pobyt, a uroki Krety na długo 
pozostaną w pamięci. HOTEL

Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2000 r.,  
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu  
restauracjam bar, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, dojście do plaży ulicą.
Parasole, leżaki. 

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ junior suity dla max. 3 os.
∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ suity dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ jacuzzi

DODATKOWE INFORMACJE
∞ Hotel tylko dla dorosłych

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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MALIA BAY BEACH 
BUNGALOWS

Kameralny hotel otoczony zielonym ogrodem, położony tuż przy plaży 
na spokojnych obrzeżach Malii. Dobry wybór dla osób poszukujących 
odprężenia w pobliżu natury.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1994 r., 
odnowiony w 2018 r. Ne terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
2 baseny odkryte.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
W 7 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ annex dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ koszykówka, siatkówka, piłka nożna
∞ aerobik, animacje, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, animacje, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 11 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od Malii, 
35 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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BALI MARE
Otoczony zielenią hotel położony na malowniczym wzniesieniu, z którego 
roztaczają się przepiękne widoki na morze i góry. Obiekt zlokalizowany 
jest w centralnej części Krety, dzięki czemu stanowi idealną bazę 
wypadową do zwiedzania wyspy.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1989 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, basen 
odkryty.

PLAŻA
550 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, dojście do plaży ulicą. Parasole, 
leżaki.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, TV, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞ triple dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ double dla max. 2 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, tenis stołowy, bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Bali,  
50 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

4343coralovecoralove  latolato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

G
R

E
C

JA
 | 

K
re

ta

EU_GRECJA_KRETA_HOTEL_2022_1.indd   43EU_GRECJA_KRETA_HOTEL_2022_1.indd   43 09/05/2022   14:0409/05/2022   14:04

MALIA BAY BEACH 
BUNGALOWS

Kameralny hotel otoczony zielonym ogrodem, położony tuż przy plaży 
na spokojnych obrzeżach Malii. Dobry wybór dla osób poszukujących 
odprężenia w pobliżu natury.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1994 r., 
odnowiony w 2018 r. Ne terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
2 baseny odkryte.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
W 7 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ annex dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ koszykówka, siatkówka, piłka nożna
∞ aerobik, animacje, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, animacje, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 11 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od Malii, 
35 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2000 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, 3 baseny odkryte, 
4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
800 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, dojście do plaży ulicą. Do plaży 
kursuje bus hotelowy. Parasole, leżaki, 
ręczniki.

POKOJE
W 15 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ promo dla max. 3 os.
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 5 os.
∞ quadruple dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w częciach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ koszykówka
∞ minigolf
∞ siłownia
∞ animacje
∞ korty tenisowe
∞ bilard
∞ centrum SPA
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci 6-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AQUA SUN VILLAGE
Usytuowany na wzgórzu, z panoramicznym widokiem na zatokę, 
zaledwie kilkaset metrów od plaży. Urozmaicony pakiet All Inclusive, 
aquapark ze zjeżdżalniami oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych 
gwarantują udany wypoczynek dla całej rodziny. 

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  AQUAPARK

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od Hersonissos,
25 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

44 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

G
R

E
C

JA
 | 

K
re

ta

EU_GRECJA_KRETA_HOTEL_2022_1.indd   44EU_GRECJA_KRETA_HOTEL_2022_1.indd   44 09/05/2022   14:0409/05/2022   14:04



HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1981 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala 
konferencyjna, 3 baseny odkryte, 
6 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, TV, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞ double/twin dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, a à la carte, bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja,przekąski, lody 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: grecka.

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe, tenis stołowy
∞ rzutki, koszykówka
∞ siatkówka, aerobik
∞ animacje, lekcje tenisa
∞ bilard, sporty wodne
∞ centrum SPA
∞ masaż, sauna, jacuzzi
∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw, opiekunka
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

DESSOLE DOLPHIN BAY
Hotel położony jest przy plaży Amoudara, zaledwie kilka minut drogi 
od centrum Heraklionu. Oferuje on piękne widoki na cudowną, 
niekończącą się piaszczystą plażę. Piękna okolica i zadbany teren 
zachęcają do relaksujących spacerów.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Skafidara,
12 km od lotniska w Heraklionie

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2000 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, 3 baseny odkryte, 
4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
800 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, dojście do plaży ulicą. Do plaży 
kursuje bus hotelowy. Parasole, leżaki, 
ręczniki.

POKOJE
W 15 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ promo dla max. 3 os.
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 5 os.
∞ quadruple dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w częciach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ koszykówka
∞ minigolf
∞ siłownia
∞ animacje
∞ korty tenisowe
∞ bilard
∞ centrum SPA
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci 6-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AQUA SUN VILLAGE
Usytuowany na wzgórzu, z panoramicznym widokiem na zatokę, 
zaledwie kilkaset metrów od plaży. Urozmaicony pakiet All Inclusive, 
aquapark ze zjeżdżalniami oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych 
gwarantują udany wypoczynek dla całej rodziny. 

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  AQUAPARK

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od Hersonissos,
25 km od lotniska w Heraklionie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty. Goście 
hotelu Kavros Beach mogą korzystać 
z udogodnień hotelu Kavros Garden, 
położonego w odległości ok. 150 m, 
po drugiej stronie ulicy, pod którą znajdu-
je się przejście podziemne. Przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta. Parasole, leżaki 
i ręczniki.

POKOJE
W 15 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi: 
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacje

NTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard
∞ siatkówka
∞ kort tenisowy 
∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje, brodzik, plac zabaw
∞ miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

KAVROS BEACH HOTEL
Hotel położony tuż przy plaży w urokliwej miejscowości Kavros otoczonej 
z jednej strony górami, a z drugiej - morzem. Dogodna lokalizacja sprawia, 
że obiekt polecany jest zarówno dla osób nastawionych na zwiedzanie 
wyspy, jak i dla chcących odpocząć w otoczeniu hotelowej zieleni.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Kavros, 
20 km od Rethymno, 
98 km od lotniska w Heraklionie. 

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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KAVROS GARDEN HOTEL
Hotel położony w malowniczej okolicy, polecany osobom szukającym 
spokojnego odpoczynku z dala od zgiełku dużych kurortów. Goście 
hotelu Kavros Garden mogą korzystać z udogodnień hotelu Kavros Beach, 
położonego w odległości ok. 150 m, po drugiej stronie ulicy.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2012 r. Na terenie hotelu 
restauracja (w hotelu Kavros Beach), bar, 
basen odkryty. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
200 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
W 6 bungalowach. Wyposażone w klimaty-
zację, sejf, aneks kuchenny, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ apartamenty rodzinne dla max. 4 os.
∞ double dla max. 3 os. 

WYŻYWIENIE
Restauracja (na terenie Kavros Beach), bar. 
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacje

INTERNET
∞ WiFi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ siatkówka
∞ bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw (na terenie Kavros Beach)
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Kavros, 
20 km od Rethymno,
98 km od lotniska w Heraklionie.

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty. Goście 
hotelu Kavros Beach mogą korzystać 
z udogodnień hotelu Kavros Garden, 
położonego w odległości ok. 150 m, 
po drugiej stronie ulicy, pod którą znajdu-
je się przejście podziemne. Przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta. Parasole, leżaki 
i ręczniki.

POKOJE
W 15 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi: 
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacje

NTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard
∞ siatkówka
∞ kort tenisowy 
∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje, brodzik, plac zabaw
∞ miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

KAVROS BEACH HOTEL
Hotel położony tuż przy plaży w urokliwej miejscowości Kavros otoczonej 
z jednej strony górami, a z drugiej - morzem. Dogodna lokalizacja sprawia, 
że obiekt polecany jest zarówno dla osób nastawionych na zwiedzanie 
wyspy, jak i dla chcących odpocząć w otoczeniu hotelowej zieleni.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Kavros, 
20 km od Rethymno, 
98 km od lotniska w Heraklionie. 

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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Rodos
HISTORIA | KULTURA | NATURA

PODRÓŻ W CZASIE  
Miasto Rodos to największe miasto wyspy, a zara-
zem jego stolica. Rodos kojarzy się przede wszystkim 
z jednym z cudów świata, pomnikiem 30 metrowego 
Kolosa witającego wpływające do portu Mandráki 
statki (ów motyw wykorzystany został m.in. w Grze 
o Tron, przy tworzeniu portu w mieście Bravos). Kolos 
został niestety zniszczony jeszcze przed naszą erą 
podczas trzęsienia ziemi. Na szczęście pomimo tak 
cennej straty na wyspie znajdziemy inne stanowiska 
archeologiczne - w tym pozostałość po akropolu ze 
świątynią Apolla oraz ruiny starożytnego miasta Kami-
ros - jednej z najlepiej zachowanych ruin starożytnych 
miast w Grecji. Założone w 408 roku p.n.e. miasto 
Rodos jest dziś wpisane (jego historyczna część) na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i jest 
nie lada gratką dla każdego interesującego się historią. 
Znajdziemy tu między innymi majestatyczny Pałac Wiel-
kich Mistrzów (zbudowany w trakcie panowania rycerzy 
Zakonu Maltańskiego, 1309-1522) powstały na miejscu 
starej cytadeli bizantyjskiej, świetnie zachowane mury 
miejskie (uważane za jeden z najwspanialszych przykła-
dów średniowiecznej fortyfikacji, o długości blisko  
4 kilometrów) czy Muzeum Archeologiczne w niesamo-
witym budynku Szpitala Rycerskiego. Będąc na miej-
scu nie powinniśmy opuścić spaceru do starego portu 
Mandráki (istniejącego od początku założenia miasta), 
w którym zobaczymy piękne wiatraki, jednak inne niż  
na pozostałych wyspach, zbudowane z kamienia i przy-
pominające średniowieczne wieże obronne.
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 KRAINA SŁOŃCA 
Ten turystyczny raj może poszczycić się aż 300 słonecznymi dniami 
w roku oraz wieloma zachwycającymi zabytkami, których nie możesz 
pominąć, będąc tu na wakacjach. W samej wyspie aż trudno się nie 
zakochać. Poza pięknymi plażami ciągnącymi się kilometrami wzdłuż 
wybrzeża, krystalicznie czystą i ciepłą wodą, zachwyci też słoneczna 
stolica wyspy ze średniowieczną starówką. Zapierająca dech w piersiach 
Dolina Motyli, rewelacyjny park wodny, czy rodyjskie Santorini, czyli 
białe miasto – Lindos. Odkryj tę czarującą wyspę razem z nami.

Według greckiej mitologii patronat nad wyspą 
Rodos obejmował Helios. Zatem zabieramy Was 
w podróż do kraju słońca i lazurowego morza, 
gdzie odnajdziesz swoje kefi - radość z życia,  
w roztańczonej w rytmach bouzukia wyspie Rodos.

All Senses Nautica Blue Exclusive Resort

Akti Imperial Deluxe Resort  
& Spa Dolce By Wyndham

Olympos Beach Hotel

Filerimos Village
All Senses Ocean Blue Sea Side Resort

Prasonissi

Genadi

Lindos

Attavyros

Afandou

Kamiros

RodosTILOS

CHALKI

Morze Śródziemne

Morze Egejskie

RODOS

Cyprotel Faliraki

Irene Palace Beach Resort

Delfinia Resort
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RODOS

52 FILERIMOS VILLAGE 4 X X X 2-13 2-13

54 CYPROTEL FALIRAKI 4 X X X 2-13 2-13

56 IRENE PALACE BEACH RESORT 4 X X X X 2-13 2-13

58 DELFINIA RESORT 4 X X X

60 OLYMPOS BEACH HOTEL 4 X X 2-12

62 ALL SENSES NAUTICA BLUE EXCLUSIVE RESORT 5 X X 2-14

64 ALL SENSES OCEAN BLUE SEA SIDE RESORT 4 X X X X 2-12

65 AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT & SPA DOLCE  BY WYNDHAM 5 X X X 2-15

LISTA HOTELI

ulubione
miejsca
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Rodos
HISTORIA | KULTURA | NATURA

PODRÓŻ W CZASIE  
Miasto Rodos to największe miasto wyspy, a zara-
zem jego stolica. Rodos kojarzy się przede wszystkim 
z jednym z cudów świata, pomnikiem 30 metrowego 
Kolosa witającego wpływające do portu Mandráki 
statki (ów motyw wykorzystany został m.in. w Grze 
o Tron, przy tworzeniu portu w mieście Bravos). Kolos 
został niestety zniszczony jeszcze przed naszą erą 
podczas trzęsienia ziemi. Na szczęście pomimo tak 
cennej straty na wyspie znajdziemy inne stanowiska 
archeologiczne - w tym pozostałość po akropolu ze 
świątynią Apolla oraz ruiny starożytnego miasta Kami-
ros - jednej z najlepiej zachowanych ruin starożytnych 
miast w Grecji. Założone w 408 roku p.n.e. miasto 
Rodos jest dziś wpisane (jego historyczna część) na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i jest 
nie lada gratką dla każdego interesującego się historią. 
Znajdziemy tu między innymi majestatyczny Pałac Wiel-
kich Mistrzów (zbudowany w trakcie panowania rycerzy 
Zakonu Maltańskiego, 1309-1522) powstały na miejscu 
starej cytadeli bizantyjskiej, świetnie zachowane mury 
miejskie (uważane za jeden z najwspanialszych przykła-
dów średniowiecznej fortyfikacji, o długości blisko  
4 kilometrów) czy Muzeum Archeologiczne w niesamo-
witym budynku Szpitala Rycerskiego. Będąc na miej-
scu nie powinniśmy opuścić spaceru do starego portu 
Mandráki (istniejącego od początku założenia miasta), 
w którym zobaczymy piękne wiatraki, jednak inne niż  
na pozostałych wyspach, zbudowane z kamienia i przy-
pominające średniowieczne wieże obronne.
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Starożytni Grecy powiadali, że wyspa Rodos 
jest piękniejsza od słońca. Nic w tym dziwnego, 
gdyż tutejsze urzekające krajobrazy, łagodny klimat 
i niezwykła historia wyspy z pewnością Was 
zachwyci.

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

ROMANTYCZNA AURA
50 km od miasta Rodos, nad samym 
morzem położone jest bajeczne 
miasteczko Lindos, istne sanktuarium 
słońca, morza i pięknych romantycz-
nych plaż, na których za dnia można się 
wylegiwać do woli, a wieczorem szaleć 
w rytmu pulsującej w całym miasteczku 
greckiej muzyki. Będąc w Lindos warto 
zwiedzić tutejsze rezydencje średnio-
wiecznych kapitanów z ozdobnymi 
bramami wjazdowymi i szerokimi dzie-
dzicami, wyłożonymi kamienną mozaiką. 
Będąc tu należy wspiąć się na strome 
wzgórze, gdzie wznosi się twierdza 
rycerzy szpitalników, zwanych również 
joannitami oraz zwiedzić akropol, gdzie 
w starożytności znajdował się ośrodek 
kultu Ateny, wraz ze zrekonstruowa-
ną dorycką świątynią poświęconą tej 

bogini zwaną Lindią. Stąd rozciąga się 
bajeczny wprost widok na zatokę św. 
Pawła, która z góry kształtem przypomi-
na magicznie wyrzeźbione w wybrzeżu 
serce. Wart uwagi jest również piękny 
kościół z okresu Bizancjum, którego 
ściany pokryte są XVIII-wiecznymi fre-
skami, a także skansen ukazujący lokalne 
budownictwo z XV wieku.

W RYTMIE SYRTÁKI
Linia brzegowa wyspy wynosi ok. 250 km, 
a najładniejsze, pokryte złotym piaskiem 
plaże znajdują się wschodnim wybrze-
żu m.in. nad zatoką Kalithea. Głównym 
ośrodkiem położonym nad zatoką jest 
Faliraki - niegdyś mała rybacka wioska, 
a obecnie szybko rozwijająca się tury-
stycznie miejscowość słynąca z piaszczy-
stej, łagodnie schodzącej do morza plaży 

i nocnego życia. Właśnie tu znajduje się 
największy na wyspie aquapark, ośrodki 
sportów wodnych, oraz wiele klubów 
i barów, w których będziecie się bawić 
w iście greckim stylu, do białego rana. 
OPA!
Najbliżej miasta Rodos położone są 
miejscowości Kritika i Ixia. Plaże w tym 
rejonie są wąskie i kamieniste, ale chętnie 
odwiedzane przez turystów. Hote-
le położone są wzdłuż głównej trasy 
prowadzącej na północ do miasta Rodos, 
a na południe do miejscowości Trianda, 
która swoją nazwę zawdzięcza letnim 
rezydencjom zbudowanym tu niegdyś 
przez trzydziestu kawalerów rodyjskich. 
W starożytności na tym terenie leżało 
miasto Ialysos, które należało dawniej 
do Heksapolis - Doryckiego Związku 
Morskiego.

WYSPA SYMI

AKROPOLIS LINDOS
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WOKÓŁ WYSPY RODOS
Wycieczka jest szansą na zapoznanie 
się z krajobrazem wyspy i jej atrakcja-
mi. Głównym punktem programu jest 
słynne Lindos – piękne miasteczko 
z małymi, białymi domkami i wąskimi 
uliczkami, gdzie wjazd samochodem 
jest niedozwolony. Atrakcją miasta jest 
Akropol z ruinami świątyni poświeconej 
Atenie. Kolejnym punktem programu jest 
Monolithos i punkt widokowy na im-
ponujący zamek Joanitów. Dodatkową 
atrakcję stanowi wizyta w winiarni i lunch 
z typowo greckimi specjałami i lokalnym 
winem. Ostatnim punktem programu jest 
Dolina Motyli.

MIASTO RODOS 
Miasto Rodos zwane też „miastem Ryce-
rzy” jest największym i najlepiej zacho-
wanym warownym miastem w Europie, 
w którym można znaleźć wiele zabytków 
hellenistycznych, bizantyjskich, średnio-
wiecznych i otomańskich.

WYSPA SYMI - KRÓLESTWO 
POŁAWIACZY GĄBEK
Rejs statkiem wycieczkowym do por-
tu Yalos trwa ok. 2 godziny. W czasie 
wolnym możemy odkryć niezwykły urok 
wyspy i bogactwo zabytków. Ciekawym 
obiektem jest m.in. klasztor dedykowany 

Michałowi Archaniołowi, uznawanemu za 
patrona żeglarzy. Do kompleksu należy 
również dzwonnica i XII-wieczny kośció-
łek. Podziwiać można nie tylko archi-
tekturę z zewnątrz, ale również wnętrza 
z bizantyjskimi freskami. Przed powro-
tem na Rodos warto skorzystać z plaży, 
odwiedzić sklepy z lokalnymi wyrobami 
i gąbkami morskimi lub spróbować owo-
ców morza w lokalnej tawernie.

WYSPA CHALKI – Z DALA 
OD ZGIEŁKU MIASTA
Najmniejsza wyspa archipelagu Dodeka-
nez, położona zaledwie 6 km od Rodos, 
bez śladów masowej turystyki. Statkiem 
wycieczkowym docieramy do małego 
portu z kolorowymi domami, kutrami 
rybackimi, małymi kawiarniami i tawer-
nami. Chalki to idealne miejsce dla tych, 
którzy chcą odpocząć od tłumów tury-
stów i zgiełku, popływać w krystalicznie 
czystej wodzie i delektować się świeżymi 
owocami morza.

NOC GRECKA
Szansa, aby poczuć gorącą grecką at-
mosferę, gościnność i zatańczyć Zorbę. 
Wieczór w tawernie, zlokalizowanej 
w tradycyjnej wiosce w górach, podczas 
którego można spróbować typowych 
specjałów greckiej kuchni i napić się lo-

kalnego wina. Kolacji towarzyszy muzyka 
i tańce ludowe z różnych stron Grecji.

MARMARIS - DWA KONTYNENTY 
W JEDEN DZIEŃ
W ciągu niecałej godziny wodolot 
dopływa do wybrzeży Azji i jednego 
z najbardziej atrakcyjnych kurortów 
Turcji, tętniącego życiem za dnia i w nocy 
– Marmaris. Miasto położone jest nad 
zatoką otoczoną malowniczymi górami. 
Zwiedzając uroczy port, stare miasto i ba-
zar odkrywamy kulturę Turcji i przenosi-
my się w orientalną atmosferę. Podczas 
wizyty możemy spróbować słynnych 
lokalnych specjałów kuchni i słodyczy, 
a także kupić pamiątki – ręcznie tkane 
dywany, biżuterię, wyroby skórzane, 
z których ten kraj słynie.

JEEP SAFARI
Możliwość odkrycia piękna wyspy Rodos 
poza głównymi szlakami turystycznymi. 
Trasa wiedzie zarówno przez otwarte, 
romantyczne przestrzenie, jak i lasy. Po 
drodze mijamy tradycyjne greckie wioski 
i docieramy aż do Profitis Ilias – drugiej 
co do wielkości góry na wyspie (800 m 
n.p.m.). Kolejny postój to piękna plaża 
Tsambika, gdzie każdy będzie mógł zażyć 
kąpieli w krystalicznie czystych wodach 
zatoki.

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne - Rodos
RODOS | SYMI | CHALKI | MARMARIS

CIEPŁO  
i słonecznie jest tu  

przez ponad 300 dni 
w roku, ale upały nie 
są zbyt dokuczliwe,  
bo na wyspie często  

wieje wiatr.
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Starożytni Grecy powiadali, że wyspa Rodos 
jest piękniejsza od słońca. Nic w tym dziwnego, 
gdyż tutejsze urzekające krajobrazy, łagodny klimat 
i niezwykła historia wyspy z pewnością Was 
zachwyci.

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

ROMANTYCZNA AURA
50 km od miasta Rodos, nad samym 
morzem położone jest bajeczne 
miasteczko Lindos, istne sanktuarium 
słońca, morza i pięknych romantycz-
nych plaż, na których za dnia można się 
wylegiwać do woli, a wieczorem szaleć 
w rytmu pulsującej w całym miasteczku 
greckiej muzyki. Będąc w Lindos warto 
zwiedzić tutejsze rezydencje średnio-
wiecznych kapitanów z ozdobnymi 
bramami wjazdowymi i szerokimi dzie-
dzicami, wyłożonymi kamienną mozaiką. 
Będąc tu należy wspiąć się na strome 
wzgórze, gdzie wznosi się twierdza 
rycerzy szpitalników, zwanych również 
joannitami oraz zwiedzić akropol, gdzie 
w starożytności znajdował się ośrodek 
kultu Ateny, wraz ze zrekonstruowa-
ną dorycką świątynią poświęconą tej 

bogini zwaną Lindią. Stąd rozciąga się 
bajeczny wprost widok na zatokę św. 
Pawła, która z góry kształtem przypomi-
na magicznie wyrzeźbione w wybrzeżu 
serce. Wart uwagi jest również piękny 
kościół z okresu Bizancjum, którego 
ściany pokryte są XVIII-wiecznymi fre-
skami, a także skansen ukazujący lokalne 
budownictwo z XV wieku.

W RYTMIE SYRTÁKI
Linia brzegowa wyspy wynosi ok. 250 km, 
a najładniejsze, pokryte złotym piaskiem 
plaże znajdują się wschodnim wybrze-
żu m.in. nad zatoką Kalithea. Głównym 
ośrodkiem położonym nad zatoką jest 
Faliraki - niegdyś mała rybacka wioska, 
a obecnie szybko rozwijająca się tury-
stycznie miejscowość słynąca z piaszczy-
stej, łagodnie schodzącej do morza plaży 

i nocnego życia. Właśnie tu znajduje się 
największy na wyspie aquapark, ośrodki 
sportów wodnych, oraz wiele klubów 
i barów, w których będziecie się bawić 
w iście greckim stylu, do białego rana. 
OPA!
Najbliżej miasta Rodos położone są 
miejscowości Kritika i Ixia. Plaże w tym 
rejonie są wąskie i kamieniste, ale chętnie 
odwiedzane przez turystów. Hote-
le położone są wzdłuż głównej trasy 
prowadzącej na północ do miasta Rodos, 
a na południe do miejscowości Trianda, 
która swoją nazwę zawdzięcza letnim 
rezydencjom zbudowanym tu niegdyś 
przez trzydziestu kawalerów rodyjskich. 
W starożytności na tym terenie leżało 
miasto Ialysos, które należało dawniej 
do Heksapolis - Doryckiego Związku 
Morskiego.

WYSPA SYMI

AKROPOLIS LINDOS
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FILERIMOS VILLAGE
Pięknie położony tuż obok promenady z licznymi sklepami i kawiarniami, 
zapewnia relaks i odpoczynek w przyjaznym greckim klimacie. 
Na najmłodszych Gości czeka polskojęzyczny animator oraz wiele innych 
atrakcji. Hotel otoczony zielonym ogrodem jest idealnym miejscem na 
rodzinny wypoczynek blisko natury.

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Ialyssos,
4 km od lotniska w Rodos.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1977 r.,
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu
restauracja, bar, sejf w recepcji, 6 zjeżdżalni 
wodnych, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, żwirowa.
Parasole, leżaki. Dojście do plaży
ulicą.

POKOJE
W 12 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, minibar, łazienkę, balkon lub taras.

Typy pokoi: 
∞ double dla max. 3 os.
∞ bungalowy superior dla max. 4 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ apartamenty rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracj główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka
∞ piłka nożna, koszykówka
∞ kort tenisowy
∞ aerobik, masaż, animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu 
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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FILERIMOS VILLAGE
Pięknie położony tuż obok promenady z licznymi sklepami i kawiarniami, 
zapewnia relaks i odpoczynek w przyjaznym greckim klimacie. 
Na najmłodszych Gości czeka polskojęzyczny animator oraz wiele innych 
atrakcji. Hotel otoczony zielonym ogrodem jest idealnym miejscem na 
rodzinny wypoczynek blisko natury.

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Ialyssos,
4 km od lotniska w Rodos.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1977 r.,
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu
restauracja, bar, sejf w recepcji, 6 zjeżdżalni 
wodnych, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, żwirowa.
Parasole, leżaki. Dojście do plaży
ulicą.

POKOJE
W 12 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, minibar, łazienkę, balkon lub taras.

Typy pokoi: 
∞ double dla max. 3 os.
∞ bungalowy superior dla max. 4 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ apartamenty rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracj główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka
∞ piłka nożna, koszykówka
∞ kort tenisowy
∞ aerobik, masaż, animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu 
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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CYPROTEL FALIRAKI
Położony w rozległym ogrodzie jest idealnym miejscem na wakacyjny 
relaks. Główną zaletą hotelu są zjeżdżalnie wodne i baseny zapewniające 
dobrą zabawę zarówno dorosłym, jak i najmłodszym Gościom. Bogate 
zaplecze sportowo–rekreacyjne oraz polskojęzyczny animator dla dzieci 
zachęcają do spędzenia czasu z całą rodziną właśnie tutaj.

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT 
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Faliraki,
19 km od lotniska w Rodos.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1985 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
2 baseny odkryte, 6 zjeżdżalni wodnych. 

PLAŻA
1 km od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
dojście do plaży ulicą. Do plaży kursuje bus 
hotelowy. Parasole, leżaki.

POKOJE
W 7 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, minibar, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ twin dla max. 3 os.

∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ twin promo dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ badminton
∞ bilard

∞ aeorobik
∞ koszykówka
∞ siatkówka
∞ piłka nożna
∞ kort tenisowy
∞ siłownia, sauna, jacuzzi
∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ 2 zjeżdżalnie wodne dla dzieci, opiekunka 
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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IRENE PALACE 
BEACH RESORT

Miejsce letniego wypoczynku, zaledwie kilka metrów od morza, 
w otoczeniu ogrodów. Zlokalizowany w spokojnej okolicy daje jednocześnie 
możliwość urozmaiconej zabawy i rozrywki. Idealny dla rodzin, par i osób 
w każdym wieku. Atrakcją dla dzieci będzie przygotowane dla nich, 
taneczne minidisco, czy też zabawy z polskojęzycznym animatorem.

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
3 km od Afandou,  
25 km od lotniska w Rodos.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1987 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, basen odkryty, 4 zjeżdżalnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa. Certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, TV, łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
∞ superior dla max. 4 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ double dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje  bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, tenis stołowy
∞ rzutki, koszykówka
∞ siatkówka, minigolf
∞ bilard, aerobik
∞ siłownia, animacje
∞ sporty wodne
∞ jacuzzi, sauna, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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IRENE PALACE 
BEACH RESORT

Miejsce letniego wypoczynku, zaledwie kilka metrów od morza, 
w otoczeniu ogrodów. Zlokalizowany w spokojnej okolicy daje jednocześnie 
możliwość urozmaiconej zabawy i rozrywki. Idealny dla rodzin, par i osób 
w każdym wieku. Atrakcją dla dzieci będzie przygotowane dla nich, 
taneczne minidisco, czy też zabawy z polskojęzycznym animatorem.

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
3 km od Afandou,  
25 km od lotniska w Rodos.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1987 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, basen odkryty, 4 zjeżdżalnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa. Certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, TV, łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
∞ superior dla max. 4 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ double dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje  bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, tenis stołowy
∞ rzutki, koszykówka
∞ siatkówka, minigolf
∞ bilard, aerobik
∞ siłownia, animacje
∞ sporty wodne
∞ jacuzzi, sauna, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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ALL SENSES NAUTICA 
BLUE EXCLUSIVE RESORT

Obiekt położony na zachodnim wybrzeżu wyspy, bezpośrednio przy 
plaży, w otoczeniu bujnych ogrodów i z przepięknym widokiem na Morze 
Egejskie. Idealne miejsce na wypoczynek w ciszy i spokoju oferujące 
jednocześnie wspaniałe zaplecze gastronomiczne i rekreacyjne, bogate 
programy rozrywkowe dla osób w każdym wieku oraz centrum SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
centrum biznesowe, basen odkryty. 

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 38 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, sejf, minilodówka, łazienkę,  
balkon lub taras. Zestaw do parzenia kawy 
i herbaty.

Typy pokoi: 
∞ junior suity dla max. 4 os.
∞ bungalowy dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe.

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy

∞ bilard
∞ rzutki
∞ siatkówka 
∞ kort tenisowy
∞ lekcje tenisa
∞ minigolf
∞ animacje
∞ centrum SPA
∞ sporty wodne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
Fanes,
13 km od lotniska w Rodos.
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Przykładowy pokój
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ALL SENSES NAUTICA 
BLUE EXCLUSIVE RESORT

Obiekt położony na zachodnim wybrzeżu wyspy, bezpośrednio przy 
plaży, w otoczeniu bujnych ogrodów i z przepięknym widokiem na Morze 
Egejskie. Idealne miejsce na wypoczynek w ciszy i spokoju oferujące 
jednocześnie wspaniałe zaplecze gastronomiczne i rekreacyjne, bogate 
programy rozrywkowe dla osób w każdym wieku oraz centrum SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
centrum biznesowe, basen odkryty. 

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 38 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, sejf, minilodówka, łazienkę,  
balkon lub taras. Zestaw do parzenia kawy 
i herbaty.

Typy pokoi: 
∞ junior suity dla max. 4 os.
∞ bungalowy dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe.

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy

∞ bilard
∞ rzutki
∞ siatkówka 
∞ kort tenisowy
∞ lekcje tenisa
∞ minigolf
∞ animacje
∞ centrum SPA
∞ sporty wodne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
Fanes,
13 km od lotniska w Rodos.
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ALL SENSES OCEAN BLUE 
SEA SIDE RESORT 

Zadbany hotel otoczony bujnymi ogrodami, przy plaży, niedaleko 
majestatycznego wzgórza Filerimos. Oferuje szeroką gamę udogodnień dla 
dzieci i dorosłych. Dobre miejsce na spokojne rodzinne wakacje.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1992 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, basen odkryty, 
2 zjeżdżalnie wodne. Hotel przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, żwirowa, dojście do 
plaży ulicą. Parasole.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ superior double max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja 

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ bilard
∞ aerobik
∞ siatkówka
∞ animacje
∞ sporty wodne
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Kremasti,
10 km od miasta Rodos,
5 km od lotniska w Rodos.
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AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT 
& SPA DOLCE BY WYNDHAM

Położony tuż nad morzem, w pobliżu starożytnego miasta Rodos. 
Przestronne baseny, zadbany ogród i bogaty pakiet Ultra All Inclusive 
z atrakcjami dla dzieci i dorosłych są gwarancją udanego wypoczynku.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1968 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, centrum biznesowe, 
basen kryty, basen odkryty.

PLAŻA
100 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa. Dojście do 
plaży pasażem. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ suity dla max. 4 os.
∞ twin dla max. 3 os.
∞ suity rodzinne dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracje, à la carte, bary.
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte tematyczne: owoce 
morza, chińska, grecka, włoska.

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna
∞ łaźnia turecka
∞ lekcje tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, korty tenisowe 
∞ sporty wodne, billard, koszykówka
∞ siatkówka
∞ animacje, aerobik, cymbergaj, kino
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-17 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRAULTRA
ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ULTRA ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA: 
Ixia
2 km od miasta Rodos,
12 km od lotniska w Rodos.
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ALL SENSES OCEAN BLUE 
SEA SIDE RESORT 

Zadbany hotel otoczony bujnymi ogrodami, przy plaży, niedaleko 
majestatycznego wzgórza Filerimos. Oferuje szeroką gamę udogodnień dla 
dzieci i dorosłych. Dobre miejsce na spokojne rodzinne wakacje.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1992 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, basen odkryty, 
2 zjeżdżalnie wodne. Hotel przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, żwirowa, dojście do 
plaży ulicą. Parasole.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ superior double max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja 

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ bilard
∞ aerobik
∞ siatkówka
∞ animacje
∞ sporty wodne
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Kremasti,
10 km od miasta Rodos,
5 km od lotniska w Rodos.
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Przykładowy pokój
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DELFINIA RESORT
Przytulny i komfortowy hotel z All Inclusive będzie idealny dla 
osób poszukujących relaksu i odpoczynku od dnia codziennego. 
Obiekt położony jest w popularnym kurorcie Kolymbia, niedaleko 
urokliwej plaży, w spokojnej okolicy zachęcającej do spacerów. Dzięki 
swojemu położeniu stanowi dogodną bazę wypadową do zwiedzania 
najważniejszych atrakcji wyspy.

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Kolymbia, 
26 km od lotniska w Rodos.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1994 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, pralnia, centrum biznesowe, 
2 zjeżdżalnie wodne. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. 

PLAŻA
350 m od hotelu.

POKOJE
W 7 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 2 os.

∞ triple dla max. 3 os.
∞ quadruple/rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje i bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki

∞ siatkówka
∞ piłka nożna
∞ aerobik
∞ siłownia
∞ animacje
∞ bilard
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-14 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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OLYMPOS BEACH HOTEL
Hotel położony nad zatoką, tuż przy pięknej, długiej plaży i zaledwie kilka 
kilometrów od tętniącego życiem popularnego kurortu Faliraki, w którym 
znajdziemy tawerny, sklepy i kluby. Liczne atrakcje i udogodnienia dla 
dzieci i dorosłych umilą pobyt całej rodzinie i sprawią, że nikt nie będzie 
się tutaj nudził.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1993 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
sala konferencyjna, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, żwirowa. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi: 
∞ double dla max. 3 os. 
∞ rodzinne dla max. 4 os. 

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ późny posiłek lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: 2x międzynarodowa.

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka, aerobik, animacje
∞ minigolf, bilard, sporty wodne
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
4 km od Faliraki,
15 km od lotniska w Rodos.
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OLYMPOS BEACH HOTEL
Hotel położony nad zatoką, tuż przy pięknej, długiej plaży i zaledwie kilka 
kilometrów od tętniącego życiem popularnego kurortu Faliraki, w którym 
znajdziemy tawerny, sklepy i kluby. Liczne atrakcje i udogodnienia dla 
dzieci i dorosłych umilą pobyt całej rodzinie i sprawią, że nikt nie będzie 
się tutaj nudził.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1993 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
sala konferencyjna, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, żwirowa. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi: 
∞ double dla max. 3 os. 
∞ rodzinne dla max. 4 os. 

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ późny posiłek lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: 2x międzynarodowa.

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka, aerobik, animacje
∞ minigolf, bilard, sporty wodne
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
4 km od Faliraki,
15 km od lotniska w Rodos.
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Korfu
HISTORIA | KULTURA | NATURA

STOLICA WYSPY 
Korfu jest również stolicą wyspy i przypomina włoskie 
miasteczko z okresu średniowiecza. Żółte dachówki, wąskie 
uliczki, do tego górująca nad miastem XI wieczna forteca 
oraz port to główne atrakcje miasta. Wyspa została skoloni-
zowana w połowie VIII w. p.n.e. przez Korynt, a rywalizacja 
z miejscową ludnością stała się przyczyną wojny pelopone-
skiej. Wyspa znajdowała się kolejno pod władaniem Rzymu, 
Bizancjum, Wenecji i Turcji Osmańskiej. Na początku XIX w. 
wchodziła w skład Republiki Siedmiu Wysp, a po Kongresie 
wiedeńskim przeszła pod panowanie Anglii. Stała się wtedy 
popularnym miejscem wypoczynkowym zamożnych Euro-
pejczyków – głównie Francuzów, Włochów i Austriaków. 
Z tych czasów pochodzą pałace należące niegdyś do rodów 
di Savoia czy Habsburgów.
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Kilometry zjawiskowych plaż, bajkowe zatoki 
o fantazyjnych kształtach, ogrody cytrusowe, 
gaje oliwne, winnice, monastyry, bogata 
historia regionu, oraz Grecy - przyjaźni i skorzy 
do zabawy, to kilka z tutejszych atrakcji.

Korfu
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72 LOUIS IONIAN SUN 4 X X 2-13
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Korfu
HISTORIA | KULTURA | NATURA

STOLICA WYSPY 
Korfu jest również stolicą wyspy i przypomina włoskie 
miasteczko z okresu średniowiecza. Żółte dachówki, wąskie 
uliczki, do tego górująca nad miastem XI wieczna forteca 
oraz port to główne atrakcje miasta. Wyspa została skoloni-
zowana w połowie VIII w. p.n.e. przez Korynt, a rywalizacja 
z miejscową ludnością stała się przyczyną wojny pelopone-
skiej. Wyspa znajdowała się kolejno pod władaniem Rzymu, 
Bizancjum, Wenecji i Turcji Osmańskiej. Na początku XIX w. 
wchodziła w skład Republiki Siedmiu Wysp, a po Kongresie 
wiedeńskim przeszła pod panowanie Anglii. Stała się wtedy 
popularnym miejscem wypoczynkowym zamożnych Euro-
pejczyków – głównie Francuzów, Włochów i Austriaków. 
Z tych czasów pochodzą pałace należące niegdyś do rodów 
di Savoia czy Habsburgów.

66

G
R

E
C

JA

EU_GRECJA_KORFU_PHILO_2022_v2.indd   66EU_GRECJA_KORFU_PHILO_2022_v2.indd   66 09/05/2022   13:4309/05/2022   13:43



Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

Górzyste Korfu to najbardziej zielona z greckich 
wysp, opiewana w poematach Homera, zachwyca 
swoją naturalną urodą. Poczuj niecodzienną 
atmosferę tego miejsca i na własne oczy zobacz 
skąd natchnienie czerpali starożytni filozofowie.

BELLA VISTA
Będąc w okolicach Paleokastritsy, nie 
możecie przegapić znajdującego się tam 
najsłynniejszego z punktów widokowych 
Korfu, czyli Bella Vista. Żeby do niego 
dotrzeć musisz pokonać niezwykle wąską 
i krętą drogę, ale naprawdę warto! Kiedy 
dotrzesz już na miejsce wydobędziesz 
z siebie głośne: „Wow”, bo tak powalające 
wrażenie wywrze na tobie to miejsce. 
Punkt widokowy znajduje się nad Pale-
okastritsą w zachodniej części Korfu. Jak 
na dłoni zobaczysz stąd zapierający dech 
w piersiach widok na sześć zatok, które 
tworzą Paleokastritsę, lazurowe morze, 
zieleń oliwkowych drzew, na tle krajo-
brazu pagórków i skał, a w głębi morza, 
okręt Odyseusza, który podobno kiedyś 
został tu zamieniony w kamień.

Z WIZYTĄ U CESARZOWEJ SISSI
Jedną z większych atrakcji turystycz-
nych Korfu jest okazały pałac Achillion, 
niedaleko Gastouri. Budowlę otacza 

bujny zielony ogród. Niegdyś należał 
on do Elżbiety Bawarskiej, cesarzowej 
Austrii i królowej Węgier, żony Francisz-
ka Józefa I, znanej pod przydomkiem 
Sissi. W tarasowych ogrodach w cie-
niu cyprysów i palm podziwiać można 
liczne kolumnady, rzeźby oraz antyczne 
greckie posągi. Motywem przewijającym 
się w architekturze pałacu jest postać 
Achillesa, jednego z ulubionych boha-
terów Sissi. Rzeźbą niejako wieńczącą 
całość fascynującego projektu jest 
ponoć ulubiona przez cesarzową postać 
Umierającego Achillesa dłuta Ernsta 
Herstera. Cały kompleks udostępniony 
jest do zwiedzania.

WAKACYJNE WYBRZEŻE
Turyści przyjeżdżający na Korfu najczę-
ściej wybierają hotele znajdujące się 
na północno wschodnim „wakacyjnym 
wybrzeżu” wyspy, z pulsującymi w rytmie 
wakacyjnych rozrywek kurortami Kassiopi 
i Sidari, ale też zacisznymi wioskami, jak 

Kalami. Jednym z najpiękniejszych miejsc 
jest Palaiokastritsa z pięknymi żwirowymi 
plażami, lazurowym morzem i wieloma 
zatoczkami otoczonymi wysokimi skała-
mi i dostępnymi tylko od strony morza. 
Za to południe Korfu jest mniej górzyste 
i znajduje się tu kilka kurortów wypo-
czynkowych. 
Jeżeli szukasz bogatego życia nocne-
go dobrym wyborem będzie Benitses 
i Kavos, gdzie można bawić się do 
białego rana, a w dzień leniuchować na 
plaży. W tej części wyspy znajduje się 
też Myrtiotissa – niegdyś uważana za 
najpiękniejszą plażę świata.
Kto chce zobaczyć prawdziwe cuda 
natury, powinien wybrać się w okolice 
Sidari. Miejscowość słynie z Kanału Miło-
ści, gdzie błękit wody w bajeczny sposób 
współgra z bielą wapiennych ścian. 
Amatorów kąpieli tutaj nie brakuje, tym 
bardziej, że jak głosi miejscowa legenda 
pannom gwarantują one udany związek, 
zaś parom dozgonną miłość.

WYSPA KORFU

PAŁAC ACHILLION
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WYCIECZKA DO PAŁACU 
ACHILLION

Całodniowa wycieczka do najpiękniej-
szych i najciekawszych zakątków wyspy. 
Przejazd do Gastouri, gdzie znajduje się 
wspaniały pałac Achillion. Dawna letnia 
rezydencja Sissi, cesarzowej Austrii, słynie 
z pięknych ogrodów z imponującą ko-
lekcją rzeźb przedstawiających greckich 
bogów, mędrców i bohaterów. Dalej trasa 
wiedzie na północno-zachodnie wybrze-
że wyspy, do jej najpiękniejszej „pięcio-
palczastej” zatoki Paleokastritsa. Tu,  
na jednym ze wzgórz, znajduje się 
najważniejszy na Korfu klasztor – Moni 
Theotokou i przyklasztorne muzeum 
ikon. Czas wolny na kąpiel w uroczych 
zatoczkach lub lunch. Przejazd do Bella 
Vista – punktu widokowego, skąd roz-
tacza się wspaniały widok na zachodnie 
wybrzeże. W drodze powrotnej degusta-
cja likierów z kumkwatu.

REJS NA RAJSKĄ PLAŻĘ
Całodniowa wspaniała wakacyjna wy-
cieczka: słońce, morski wiatr, orzeźwia-
jąca kąpiel i niesamowite widoki zachod-
niego wybrzeża. Przejazd do przepięknej 
krajobrazowo zatoki Paleokastritsa 
i przepłynięcie łodzią ze szklanym dnem 

KORFU | PALEOKASTRITSA | ALBANIA

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne - Korfu

PALEOKASTRITSA

na Rajską Plażę, która jest dostępna tylko 
od strony morza. Czas na relaks. Lunch: 
mięso z grilla, sałatki, owoce, napoje 
i lokalne wino. 

ALBANIA – ODKRYJ NIEZNANE 
Niepowtarzalna okazja, aby odwiedzić ten 
wciąż tajemniczy kraj. Zaokrętowanie na 

statek w porcie Korfu i rejs do Sarandy. 
Przejazd autokarem do antycznego mia-
sta Butrini, wpisanego na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO. Przewidziano 
zwiedzanie antycznego teatru, łaźni 
rzymskich i pozostałości świątyń. Przejazd 
nad jeziorem, które słynie z hodowli małż. 
Lunch i czas wolny w mieście Saranda.

ALBANIA  
zauroczy Cię pięknymi 

żwirowymi plażami z wi-
dokiem na grecką wyspę 

Korfu, nadmorską prome-
nadą, mnóstwem sklepi-
ków i knajpek, w których 

będziesz mieć okazję 
zasmakować albańskich 

specjałów.
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Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

Górzyste Korfu to najbardziej zielona z greckich 
wysp, opiewana w poematach Homera, zachwyca 
swoją naturalną urodą. Poczuj niecodzienną 
atmosferę tego miejsca i na własne oczy zobacz 
skąd natchnienie czerpali starożytni filozofowie.

BELLA VISTA
Będąc w okolicach Paleokastritsy, nie 
możecie przegapić znajdującego się tam 
najsłynniejszego z punktów widokowych 
Korfu, czyli Bella Vista. Żeby do niego 
dotrzeć musisz pokonać niezwykle wąską 
i krętą drogę, ale naprawdę warto! Kiedy 
dotrzesz już na miejsce wydobędziesz 
z siebie głośne: „Wow”, bo tak powalające 
wrażenie wywrze na tobie to miejsce. 
Punkt widokowy znajduje się nad Pale-
okastritsą w zachodniej części Korfu. Jak 
na dłoni zobaczysz stąd zapierający dech 
w piersiach widok na sześć zatok, które 
tworzą Paleokastritsę, lazurowe morze, 
zieleń oliwkowych drzew, na tle krajo-
brazu pagórków i skał, a w głębi morza, 
okręt Odyseusza, który podobno kiedyś 
został tu zamieniony w kamień.

Z WIZYTĄ U CESARZOWEJ SISSI
Jedną z większych atrakcji turystycz-
nych Korfu jest okazały pałac Achillion, 
niedaleko Gastouri. Budowlę otacza 

bujny zielony ogród. Niegdyś należał 
on do Elżbiety Bawarskiej, cesarzowej 
Austrii i królowej Węgier, żony Francisz-
ka Józefa I, znanej pod przydomkiem 
Sissi. W tarasowych ogrodach w cie-
niu cyprysów i palm podziwiać można 
liczne kolumnady, rzeźby oraz antyczne 
greckie posągi. Motywem przewijającym 
się w architekturze pałacu jest postać 
Achillesa, jednego z ulubionych boha-
terów Sissi. Rzeźbą niejako wieńczącą 
całość fascynującego projektu jest 
ponoć ulubiona przez cesarzową postać 
Umierającego Achillesa dłuta Ernsta 
Herstera. Cały kompleks udostępniony 
jest do zwiedzania.

WAKACYJNE WYBRZEŻE
Turyści przyjeżdżający na Korfu najczę-
ściej wybierają hotele znajdujące się 
na północno wschodnim „wakacyjnym 
wybrzeżu” wyspy, z pulsującymi w rytmie 
wakacyjnych rozrywek kurortami Kassiopi 
i Sidari, ale też zacisznymi wioskami, jak 

Kalami. Jednym z najpiękniejszych miejsc 
jest Palaiokastritsa z pięknymi żwirowymi 
plażami, lazurowym morzem i wieloma 
zatoczkami otoczonymi wysokimi skała-
mi i dostępnymi tylko od strony morza. 
Za to południe Korfu jest mniej górzyste 
i znajduje się tu kilka kurortów wypo-
czynkowych. 
Jeżeli szukasz bogatego życia nocne-
go dobrym wyborem będzie Benitses 
i Kavos, gdzie można bawić się do 
białego rana, a w dzień leniuchować na 
plaży. W tej części wyspy znajduje się 
też Myrtiotissa – niegdyś uważana za 
najpiękniejszą plażę świata.
Kto chce zobaczyć prawdziwe cuda 
natury, powinien wybrać się w okolice 
Sidari. Miejscowość słynie z Kanału Miło-
ści, gdzie błękit wody w bajeczny sposób 
współgra z bielą wapiennych ścian. 
Amatorów kąpieli tutaj nie brakuje, tym 
bardziej, że jak głosi miejscowa legenda 
pannom gwarantują one udany związek, 
zaś parom dozgonną miłość.

WYSPA KORFU

PAŁAC ACHILLION
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PALEO ART NOUVEAU
Hotel zlokalizowany na wzgórzu z malowniczym widokiem na zatokę 
Paleokastritsa, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Korfu. 
W pobliżu znajduje się kilka plaż, restauracje, bary i tawerny – greckie 
klimaty są na wyciągnięcie ręki. To idealne miejsce na relaks i wypoczynek.

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Paleokastritsa,  
20 km od lotniska w Korfu.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1969 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
300 m do hotelu, publiczna, piaszczysto-
-żwirowa. Dojście do plaży ulicą; zejście po 
schodach. Leżaki, parasole, ręczniki.

POKOJE
W budynku głównym i w 20 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, 
łazienkę, balkon. 

Typy pokoi: 
∞ twin dla max. 3 os.
∞ executive dla max. 4 os.
∞ bungalowy dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ jacuzzi
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka
∞ siatkówka, badminton
∞ rzutki, cymbergaj
∞ sporty wodne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-13 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

70 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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PALEO ART NOUVEAU
Hotel zlokalizowany na wzgórzu z malowniczym widokiem na zatokę 
Paleokastritsa, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Korfu. 
W pobliżu znajduje się kilka plaż, restauracje, bary i tawerny – greckie 
klimaty są na wyciągnięcie ręki. To idealne miejsce na relaks i wypoczynek.

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Paleokastritsa,  
20 km od lotniska w Korfu.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1969 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
300 m do hotelu, publiczna, piaszczysto-
-żwirowa. Dojście do plaży ulicą; zejście po 
schodach. Leżaki, parasole, ręczniki.

POKOJE
W budynku głównym i w 20 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, 
łazienkę, balkon. 

Typy pokoi: 
∞ twin dla max. 3 os.
∞ executive dla max. 4 os.
∞ bungalowy dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ jacuzzi
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka
∞ siatkówka, badminton
∞ rzutki, cymbergaj
∞ sporty wodne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-13 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
3 km od Benitses, 
16 km od centrum i lotniska w Korfu.

LOUIS IONIAN SUN
Hotel otoczony wzgórzami i wspaniałą, grecką roślinnością, zlokalizowany 
niedaleko malowniczej wioski rybackiej Benitses. Bliskość do plaży czy 
basen z widokiem na morze to jedne z wielu atutów tego miejsca. 
Doskonały wybór zarówno dla rodzin, jak i par.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4* otwarty w 1977 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna, pomost, 
żwirowa, dojście do plaży tunelem. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, TV, łazienkę, balkon.
 

Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard 
∞ koszykówka, siatkówka
∞ aerobik
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ brodzik, plac zabaw
∞ 2 zjeżdżalnie wodne dla dzieci
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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Ten złoty kraj oferuje tak wiele za tak niewiele.
Złote plaże ciągnące się kilometrami, 
niezawodna pogoda, lokalne specjały, pyszne 
wino, wielowiekowa historia i wciąż żywy 
folklor to tylko zapowiedź wspaniałej wakacyjnej 
przygody w Bułgarii.

Bułgaria
Złote wakacje 
SŁONECZNY BRZEG | ZŁOTE PIASKI

RIWIERA

OLIMPIJSKA

Stefanovo

Melnik

Belovo

Dolen

Plovoiv

Stara Zagora Yambol

Sliven

Sozopol

Bourgas

Primorsko

Tsarevo

Ahtopol

Nessebar

Obzor

Elenite

Balchik

Dobrich

Shoumen

Turgowiszte

Veliko Turnovo

Gabrovo

Pleven

Lovech

Pazardzhik

Rousse

Slistra

Botevgrad

Montana

Vratsa

Piernik

Blagoevrgrad

Smolyan Kurdzhali

Haskovo

Kavarna

Sof ia

Varna

Słoneczny
Brzeg

WARNA

SZUMEN

DOBRICZ

SILISTRA

RAZGRADRUSE

TYRGOWISZTE

SLIWEN

GABROWO
ŁOWECZ

PŁOWDIW

WIELKIE TYRNOWO

PLEWEN

WRACAMONTANA

SOFIJSKI

PERNIK

KIUSTENDIŁ

BŁAGOJEWGRAD

PAZARDŻIK

SMOLAN

KYRDŻALI

CHASKOWO

PŁOWDIW

STARA ZAGORA JAMBOŁ

WIDIN

GÓRY RILA

Turcja

Grecja

Macedonia

Serbia 
i Czarnogóra

Rumunia

MORZE
CZARNE

Zatoka 
Warneńska

Zatoka
Burgaska

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

średnia temp.  
powietrza w dzień 22° 23° 26° 27° 30° 32° 33° 34° 32° 30° 27° 24°

średnia  
temp. wody 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 24° 23° 22° 21°

liczba godzin  
słonecznych

8 8 9 10 11 13 12 12 11 10 9 9

Powody, aby odwiedzić Bułgarię
	l Kuchnia łącząca słowiańską obfitość i bałkański smak

	l Hotele All Inclusive w przystępnej cenie

	l Bogactwo zabytków i przyrodniczych atrakcji 

	l Złote, piaszczyste plaże

	l Przełomy rzeczne i piękne formy krasowe

	l Czas przelotu: ok. 2 godz.

	l Czas: +1 godz. w stosunku do czasu polskiego

	l Wiza: nie jest wymagana

	l Waluta: 1 lewa = 100 stotinek

	l Religia: prawosławie

DOBRZE WIEDZIEĆ
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Jeśli szukacie kontaktu z bratnią duszą 
i niepowtarzalnego nadmorskiego klimatu,  
odwiedźcie ten kraj!

Wspólne korzenie
Słowiańska otwartość, gościnność i szczerość mieszają się tu z bałkańskim tempe-
ramentem oraz specyficzną dla kultury śródziemnomorskiej afirmacją życia. Dzięki 
temu spotkanie z mieszkańcami Bułgarii to niepowtarzalne i niezapomniane prze-
życie. Gościnni i otwarci Bułgarzy z chęcią chwalą się urokiem oraz bogactwem 
swojego kraju, dzieląc się nim z przybyszami. Starają się przy tym w atrakcyjnej 
formie przybliżyć turystom niespotykane w innych krajach zwyczaje i tradycje.

Starożytny 
amfiteatr 
w Płowdiw

Bułgarskie skarby
Bułgarzy włożyli sporo wysiłku, 
by przekonać turystów do spę-
dzania wakacji w ich ojczyźnie. 
I od początku byli skazani na 
sukces, bo jak nie zachwycić 
się krajem, w którym ciepłe, 
kojące wody Morza Czarnego 
obmywają długie, piaszczyste 
plaże, malownicze przełomy 
rzek oczarowują, a wypełniona 
magicznymi zapachami Dolina 
Róż zachwyca? Jak nie docenić 
bogactwa zabytków z różnych 
epok? Jak nie zakochać się 
w kuchni łączącej słowiańskie 
bogactwo i śródziemnomorską 
lekkość przyprawioną oriental-
nymi smakami? Jak nie docenić 
wspaniałych kąpielisk i hoteli 
przygotowanych zarówno dla 
chcących przeżyć wakacje 
z przygodą, jak i tych, którzy 
wolą je spędzić w formule all 
inclusive, nie wydając przy tym 
zbyt dużych pieniędzy? Jak nie 
polubić gospodarzy, zapewnia-
jących gościom domową wręcz 
atmosferę? To właśnie są skarby, 
z których Bułgarzy mogą być 
dumni.

Słodki odpoczynek
Bułgarzy twierdzą, że jak pracować to porządnie, a jak się bawić to na 
całego. Ukuli nawet na tę okazję specjalne powiedzenie: „Bez pracy od-
poczynek niesłodki”. Lubią więc spotykać się z rodziną lub przyjaciółmi, 
by wspólnie celebrować wolny czas. A do świetnej zabawy potrzebują, 
oprócz dobrego humoru i towarzystwa, jeszcze smacznego jedzenia, 
wybornego napitku oraz muzyki skłaniającej do śpiewu i tańca.

Słowiańska otwartość
LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

W Bułgarii historia i natura przeplatają się tworząc 
urokliwe krajobrazy. Tysiącletnie cerkwie, monastyry 

ukryte w dolinach górskich oraz unikalna 
architektura usłana winoroślą pięknie komponują się 

ze złotym piaskiem
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Temperament i styl życia Bułgarów jest nam bliski.

Jedz, pij, tańcz i… słuchaj
I tu ważna uwaga dla turystów odwie-
dzających Bułgarię. Możecie zjechać 
ten kraj wzdłuż i wszerz, wziąć udział 
w wielu wycieczkach, poznając przy 
tym najciekawsze zabytki i odwiedzając 
najpiękniejsze miejsca, ale jeśli napraw-
dę chcecie poznać mieszkańców tego 
kraju, musicie usiąść z nimi do stołu 
i poddać się atmosferze towarzyszącej 
tej jedynej w swoim rodzaju zabawie. 
A potem powtórzyć to jeszcze raz! Buł-
garskie biesiady potrafią trwać wiele go-
dzin. Nic dziwnego, że w tym czasie na 
stole pojawia się niezliczona ilość jedze-
nia – od podawanych na zimno i ciepło 
warzyw (królują pomidor i papryka), 
przez sery, mięsa i wypieki, na serwo-
wanych na ciepło warzywno-mięsnych 
daniach głównych kończąc. Jedzeniu 
towarzyszy całkiem smaczne białe, 
czerwone i coraz popularniejsze różowe 
wino. A dla miłośników mocniejszych 
trunków na stole znajdzie się popular-

na rakija, robiona w Bułgarii niemal ze 
wszystkich owoców. Pamiętajmy, że 
wznosząc tamtejszy toast – Na zdrave! 
– stukając się kieliszkami czy szklankami 
należy, zgodnie ze zwyczajem i dobrym 
wychowaniem, patrzeć drugiej osobie 
w oczy. W przeciwnym wypadku może 
ona uznać, że nie jesteście szcze-
rzy. Żeby jednak nie popaść w zbytni 
błogostan należy ruszyć z miejscowymi 
do tańca. Bułgaria słynie z miłości do 
tańców korowodowych.
Najpopularniejszym z nich jest horo, 
korowód przypominający łańcuch 
utworzony przez trzymających się za 
ręce tancerzy. Horo może zamykać się 
w kółeczku lub być wężykiem przyj-
mującym różne formy i kształty według 
fantazji prowadzącego. Miejscowi 
dumni są szczególnie ze swych znanych 
na całym świecie folkowych chórów 
kobiecych. Warto posłuchać i czerpać 
przyjemność z obcowania z tym nie-
zwykłym śpiewem.

Bułgarskie wina z roku 
na rok zyskują coraz 
lepszą opinię miłośni-
ków tego napoju.
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epok? Jak nie zakochać się 
w kuchni łączącej słowiańskie 
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nymi smakami? Jak nie docenić 
wspaniałych kąpielisk i hoteli 
przygotowanych zarówno dla 
chcących przeżyć wakacje 
z przygodą, jak i tych, którzy 
wolą je spędzić w formule all 
inclusive, nie wydając przy tym 
zbyt dużych pieniędzy? Jak nie 
polubić gospodarzy, zapewnia-
jących gościom domową wręcz 
atmosferę? To właśnie są skarby, 
z których Bułgarzy mogą być 
dumni.

Słodki odpoczynek
Bułgarzy twierdzą, że jak pracować to porządnie, a jak się bawić to na 
całego. Ukuli nawet na tę okazję specjalne powiedzenie: „Bez pracy od-
poczynek niesłodki”. Lubią więc spotykać się z rodziną lub przyjaciółmi, 
by wspólnie celebrować wolny czas. A do świetnej zabawy potrzebują, 
oprócz dobrego humoru i towarzystwa, jeszcze smacznego jedzenia, 
wybornego napitku oraz muzyki skłaniającej do śpiewu i tańca.

Słowiańska otwartość
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W Bułgarii historia i natura przeplatają się tworząc 
urokliwe krajobrazy. Tysiącletnie cerkwie, monastyry 
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Tak smakuje  
Bułgaria
Kulinarna oferta Bułgarii zaskakuje róż-
norodnością, zaznaczają się tu wpływy 
smaków słowiańskich, greckich, turec-
kich czy włoskich. Świetnie wyraża to 
popularne powiedzenie „Dobrata chrana 
sama se chwali”, co oznacza: „dobre je-
dzenie samo się chwali”. Obowiązkowym 
punktem bułgarskiego menu jest dobrze 
już znana sałatka szopska przyrządzona 
z pokrojonych pomidorów, ogórków i pa-
pryki, w polewie z octu winnego i oleju, 
posypaną startym białym serem i natką 
pietruszki. 
Na upalny dzień idealny będzie tarator, 
czyli chłodnik doprawiony kroplą oliwy, 
naturalnym jogurtem, siekanymi ogórka-
mi, czosnkiem i orzechami włoskimi, jako 
aperitif polecamy kieliszek rakiji z wino-
gron, śliw lub moreli.

Bułgarski street food
Bułgarzy lubią przysiąść na ławeczce 
z papierowym rożkiem prażonych pestek 
słonecznika i obserwować toczące się 
dookoła życie. Warto skosztować lokal-
nych ulicznych potraw, bo smakowitych 
pokus jest tu naprawdę wiele. Zapachem 
kusi musaka, czyli zapiekanka z mielo-
nego mięsa z dodatkiem warzyw. Dużą 
popularnością cieszy się kebabczeta  
to taki bałkański sznycelek na patyku 

przyrządzony z mielonego mięsa najlepiej 
z baraniny z przyprawami i upieczony na 
grillu. Obowiązkowym przysmakiem jest 
tikwenik, którego cieniutkie, lekko chru-
piące ciasto skrywa przepyszny dyniowy 
farsz, z dodatkiem orzechów doprawiony 
szczodrze cynamonem. Banica to tra-
dycyjne danie przyrządzone z ciasta filo 
z nadzieniem ze słonego sera. Możemy 
zajadać się nią również z nadzieniem 
z pora, szpinaku, dyni czy kapusty.

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Warto wstąpić do ulicznej baniczarnicy, 
czyli tutejszej piekarni i przyjrzeć się jak 
piekarz przyrządza banicę zręcznie obra-
cając ciasto nad głową. Uliczne piekarnie 
oferują rozmaite słodkości: pachnące 
gewreki, czyli precle posypane cukrem 
i sezamem, milinki - drożdżowe bułeczki 
przyprószone cukrem pudrem czy kifli 
- słodkie rogaliki ze słodką marmoladą. 
Skosztuj bałkańskich przysmaków bo 
tutaj naprawdę jest w czym wybierać!

Sałatka szopska 
to bałkański przepis na 

zdrowie i urodę
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Różane  
skarby lata

fizycznej oraz... bakterii za-
wartych w bułgarskich jogurtach.
W 1905 roku bułgarski mikrobiolog Sta-
men Grigorov odkrył bułgarską odmianę 
bakterii, której do dziś używa się przy 
produkcji jogurtów na całym świecie. 
Bułgarzy używają jogurtów praktycznie 

Czarnomorskie plaże od dawna cieszą się 
zasłużoną sławą, a dziś Bułgaria przeżywa 
prawdziwy renesans. I nie ma się czemu 
dziwić. Unikalna architektura porośnięta 
winoroślami ujawnia zamiłowanie do 
tradycji i folkloru oraz pięknie komponuje 
się ze złotym piaskiem i błękitem nieba. 
Zobaczcie sami jaka ona jest piękna. Oto 
Bułgaria właśnie!

Lato usłane różami 
Bułgaria słynie z produkcji olejku różane-
go, który wykorzystuje się w wielu gatun-
kach perfum m.in. słynnych Chanel No 5. 
Nawet połowa światowych zasobów 
tego aromatycznego olejku pochodzi 
właśnie stąd. Wśród wzgórz Starej Pła-
niny leży malownicza Dolina Róż, gdzie 
późną wiosną kwitną całe plantacje tych 
kwiatów, a pola usłane różami ciągną 
się aż po horyzont. O wschodzie słońca 
kwiaty pachną najmocniej i właśnie wtedy 
należy je zbierać, co ważne tylko ręcznie. 
Nic dziwnego, że Bułgarzy kochają róże, 
które już od XVIII wieku są ich towarem 
eksportowym. W czerwcu w miejscowo-
ści Kazanłyk odbywa się huczny Festiwal 
Róż, podczas którego najpiękniejszym 
dziewczętom nadaje się tytuł „Carica 
Roza”, czyli Królowej Róż.

Ojczyzna jogurtów 
i długowieczność
Bułgarzy żyją dłużej niż inne narody. 
Według naukowców to zasługa niskiego 
poziomu stresu, regularnej aktywności 

do wszystkiego - jako orzeźwiają-
cy napój z wodą i lodem, mleczną 
przekąskę, a także przyprawę do wielu 
potraw. Mieszkańcy tego kraju lubią 
uprawiać sport, zdrowo się odżywia-
ją, a do życia podchodzą wyjątkowo 
pozytywnie. Dlatego też stulatkowie 
w tym kraju nikogo nie dziwią.

Zagłębie archeologiczne
Bułgaria to jeden z najstarszych euro-
pejskich krajów i może poszczycić się 
niezwykłym dorobkiem kulturowym. 
Jest trzecim w Europie krajem pod 
względem wartości zabytków arche-
ologicznych. Założona ponad 3000 
lat temu osada Nessebar jest perłą 
bałkańskiej architektury i rezerwatem 
archeologicznym wpisanym na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Kraj 
słynie także z ogromnej ilości świątyń, 
zwanych tutaj monastyrami rozsianymi 
po całym kraju. Największy i najsłyn-

niejszy z nich to Monastyr Rylski, po-
łożony u stóp masywu Riła.

TANIEC | KULTURA | TRADYCJA

BUŁGARIA

	l Królestwo róż, zapachów i Chanel No 5. Kraj słynie z produkcji 

olejku różanego zwanego płynnym złotem. Towary w Bułgarii 

powinny być różane: kremy, mydełka, balsamy, słodycze, miody, 

a nawet alkohole.

	l W nocy z 30 czerwca na 1 lipca obchodzony jest ciekawy 

zwyczaj, tzw. July Morning. Na wybrzeżu Morza Czarnego 

zbierają się grupy ludzi by wspólnie bawić się i oglądać wschód 

słońca. Przyjmuje się, że należyte przywitanie 1-lipcowego słońca 

przynosi duchowe oczyszczenie.

	l Najstarszy na świecie złoty skarb liczący około 6000 lat został 

znaleziony w Warnie.

	l Kiedy mówisz „tak”, kręcisz na „nie”. Tutaj ten prosty gest 

odczytywany jest zgoła inaczej niż w większości innych narodów. 

Dobrze to wiedzieć aby uniknąć nieporozumień.

	l To właśnie tutaj w górach Rodopach urodził się Orfeusz znany 

mitologiczny śpiewak i poeta.

CZY WIECIE, ŻE...
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Tak smakuje  
Bułgaria
Kulinarna oferta Bułgarii zaskakuje róż-
norodnością, zaznaczają się tu wpływy 
smaków słowiańskich, greckich, turec-
kich czy włoskich. Świetnie wyraża to 
popularne powiedzenie „Dobrata chrana 
sama se chwali”, co oznacza: „dobre je-
dzenie samo się chwali”. Obowiązkowym 
punktem bułgarskiego menu jest dobrze 
już znana sałatka szopska przyrządzona 
z pokrojonych pomidorów, ogórków i pa-
pryki, w polewie z octu winnego i oleju, 
posypaną startym białym serem i natką 
pietruszki. 
Na upalny dzień idealny będzie tarator, 
czyli chłodnik doprawiony kroplą oliwy, 
naturalnym jogurtem, siekanymi ogórka-
mi, czosnkiem i orzechami włoskimi, jako 
aperitif polecamy kieliszek rakiji z wino-
gron, śliw lub moreli.

Bułgarski street food
Bułgarzy lubią przysiąść na ławeczce 
z papierowym rożkiem prażonych pestek 
słonecznika i obserwować toczące się 
dookoła życie. Warto skosztować lokal-
nych ulicznych potraw, bo smakowitych 
pokus jest tu naprawdę wiele. Zapachem 
kusi musaka, czyli zapiekanka z mielo-
nego mięsa z dodatkiem warzyw. Dużą 
popularnością cieszy się kebabczeta  
to taki bałkański sznycelek na patyku 

przyrządzony z mielonego mięsa najlepiej 
z baraniny z przyprawami i upieczony na 
grillu. Obowiązkowym przysmakiem jest 
tikwenik, którego cieniutkie, lekko chru-
piące ciasto skrywa przepyszny dyniowy 
farsz, z dodatkiem orzechów doprawiony 
szczodrze cynamonem. Banica to tra-
dycyjne danie przyrządzone z ciasta filo 
z nadzieniem ze słonego sera. Możemy 
zajadać się nią również z nadzieniem 
z pora, szpinaku, dyni czy kapusty.

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Warto wstąpić do ulicznej baniczarnicy, 
czyli tutejszej piekarni i przyjrzeć się jak 
piekarz przyrządza banicę zręcznie obra-
cając ciasto nad głową. Uliczne piekarnie 
oferują rozmaite słodkości: pachnące 
gewreki, czyli precle posypane cukrem 
i sezamem, milinki - drożdżowe bułeczki 
przyprószone cukrem pudrem czy kifli 
- słodkie rogaliki ze słodką marmoladą. 
Skosztuj bałkańskich przysmaków bo 
tutaj naprawdę jest w czym wybierać!

Sałatka szopska 
to bałkański przepis na 

zdrowie i urodę
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BURGAS malowniczo położone między 
trzema jeziorami lagunowymi: Mandreń-
skim, Burgaskim i Atanasowkim. Na uwagę 
z pewnością zasługuje najważniejsza pra-
wosławna katedra św. Cyryla i Metodego, 
którym przypisuje się wynalezienie cyrylicy. 
Poza kościołami i cerkwiami Burgas słynie 
z licznych muzeów. Muzeum Historyczne 
posiada w swojej kolekcji zbiory dotyczą-
ce starożytnych osad na brzegach Morza 
Czarnego, a także nowszej historii tego 
regionu, a w Muzeum Etnograficznym 
będziecie mogli obejrzeć kolekcję strojów 
ludowych, przedmiotów codziennego 
użytku oraz masek używanych podczas 
tradycyjnego święta „Kukeri”, podczas któ-
rego poprzebierani za makabryczne stwory 
mężczyźni, tańcem i dźwiękiem dzwon-
ków odpędzają zimę oraz złe moce.

SŁONECZNY BRZEG to nowoczesny 
i najbardziej rozrywkowy kurort regio-
nu, cieszący się ogromną popularnością 
wśród odwiedzających go turystów. Pięk-
ne, szerokie plaże, ciągnące się kilometra-
mi, pozwolą cieszyć się błogim lenistwem 
w promieniach bułgarskiego słońca 
przy akompaniamencie szumu fal Morza 
Czarnego. To również idealne miejsce 
na wakacje dla osób lubiących aktyw-
nie spędzać czas. Znajdziecie tu wiele 
atrakcji dla amatorów sportów takich jak: 
windsurfing, narty wodne, parasailing czy 
jazda rowerem po wytyczonych szlakach. 
Koneserzy nocnego życia znajdą tu wiele 
barów, dyskotek oraz kasyn, gdzie można 
zaznać rozrywki do białego rana. W końcu 
nie bez przyczyny miasto nazywane jest 
Las Vegas Wschodniej Europy.

ZŁOTE PIASKI oferują dobrą zabawę 
dla wszystkich niezależnie od wieku 
i upodobań. Złote Piaski łączą w sobie 
piękno stuletnich drzew i obszarów 
leśnych ze złotym gorącym nadmorskim 
piaskiem.
W okolicy znajdują się również źródła 
termalne, w których można oddać się 
błogiemu lenistwu. A miejscowe lasy 
oraz Park Przyrodniczy, który ciągnie się 
wzdłuż tutejszych plaż są wręcz ideal-
nym miejscem na długie i romantyczne 
spacery pośród zieleni. Wart uwagi jest 
rezerwat przyrody Kamienny Las, ze sku-
piskiem malowniczych skał, który znajdu-
je się nieopodal kurortu. Nie lada atrakcją 
jest również Monastyr Aładża, którego 
pomieszczenia zostały wykute w skale.

Wybrzeże Morza  
Czarnego
Szlakiem historii i natury

BURGAS

ZŁOTE PIASKI SŁONECZNY BRZEG
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ŚW. KONSTANTIN I HELENA

BUŁGARIA

OBZOR to idealne miejsce dla wszystkich 
koneserów złotych plaż, kąpieli morskich 
i słonecznych oraz sportów wodnych. 
Poza pięknymi plażami kurort słynie 
z położonego na powierzchni 20 000 m2 
– „Parku z Palmami” z wieloma gatunka-
mi drzew i kwiatów oraz pozostałościami 
starożytnego, greckiego miasta Heliopolis 
i rzymskiej świątyni „JUPITERA”. Obzor 
szczyci się również największą ilością dni 
słonecznych w ciągu roku. Pogoda i do-
bra zabawa jest tu gwarantowana, a tutej-
sze powietrze bogate w jod, dzięki czemu 
rewelacyjnie wpływa na drogi oddecho-
we. Do tego dołączymy wyborną bułgar-
ską kuchnię oraz liczne lokalne atrakcje 
i przepis na udane wakacje gotowy.

ŚW. KONSTANTIN I HELENA to naj-
starszy z bułgarskich kurortów, położony 
pośród zielonego parku z ponad stulet-
nimi okazami najrozmaitszych gatunków 
drzew, które w lecie dają schronienie 
przed palącym, południowym słońcem. 
A dzięki drzewom figowym, cyprysom 
oraz lipom wzdłuż całego wybrzeża roz-
przestrzenia się niezwykły zapach lata. 
Kurort, słynie z leczniczego mikrokli-
matu oraz bogatego nocnego życie 
w położonym nieopodal kurorcie, Złote 
Piaski. Jedynie 9 km dzieli Św. Konstantin 
i Helena od jednego z największych miast 
bułgarskiego wybrzeża, nowoczesnej 
i wielokulturowej - Warny, której uroki 
poznasz bliżej podczas wycieczki „Warna 
letnia stolica Bułgarii”.

BALCHIK to malownicza miejscowość 
położona nad samym morzem, zwana 
również Białym Miastem ze względu 
na wapienne skały, na których powsta-
ło. Główną atrakcją turystyczną, prócz 
piaszczystych plaż jest pałacyk Królowej 
Marii Koburg z okalającym go Ogrodem 
Botanicznym, drugim pod względem 
wielkości ogrodem botanicznym w Euro-
pie. Kompleks łączy w sobie kombinację 
wpływów orientalnych, chrześcijań-
skich, antycznych i zachodnich. W jego 
skład wchodzi kilku budynków takich 
jak główny pałac, winiarnia, czy dom dla 
gości. W 1955 roku Uniwersytet Sofijski 
przejął pieczę nad parkiem zmieniając go 
w ogród botaniczny, w którym dziś mo-
żemy podziwiać ponad 3500 gatunków 
roślin, drzew, krzewów i mchów.

Olśniewające, czarnomorskie 
plaże, ze złotym miękkim 
piaskiem, malownicze zatoki, 
słońce, które otula i pozwala 
się wygrzać, ciepłe morze, 
eleganckie kurorty z formułą 
All Inclusive oraz wszech-
obecny bałkański folklor – to 
gwarancja udanych wakacji 
na Riwierze Morza Czarnego.

 WYLOTY:
Warszawa, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, 
Wrocław, Katowice, Rzeszów

OBZOR

BALCHIK
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BURGAS malowniczo położone między 
trzema jeziorami lagunowymi: Mandreń-
skim, Burgaskim i Atanasowkim. Na uwagę 
z pewnością zasługuje najważniejsza pra-
wosławna katedra św. Cyryla i Metodego, 
którym przypisuje się wynalezienie cyrylicy. 
Poza kościołami i cerkwiami Burgas słynie 
z licznych muzeów. Muzeum Historyczne 
posiada w swojej kolekcji zbiory dotyczą-
ce starożytnych osad na brzegach Morza 
Czarnego, a także nowszej historii tego 
regionu, a w Muzeum Etnograficznym 
będziecie mogli obejrzeć kolekcję strojów 
ludowych, przedmiotów codziennego 
użytku oraz masek używanych podczas 
tradycyjnego święta „Kukeri”, podczas któ-
rego poprzebierani za makabryczne stwory 
mężczyźni, tańcem i dźwiękiem dzwon-
ków odpędzają zimę oraz złe moce.

SŁONECZNY BRZEG to nowoczesny 
i najbardziej rozrywkowy kurort regio-
nu, cieszący się ogromną popularnością 
wśród odwiedzających go turystów. Pięk-
ne, szerokie plaże, ciągnące się kilometra-
mi, pozwolą cieszyć się błogim lenistwem 
w promieniach bułgarskiego słońca 
przy akompaniamencie szumu fal Morza 
Czarnego. To również idealne miejsce 
na wakacje dla osób lubiących aktyw-
nie spędzać czas. Znajdziecie tu wiele 
atrakcji dla amatorów sportów takich jak: 
windsurfing, narty wodne, parasailing czy 
jazda rowerem po wytyczonych szlakach. 
Koneserzy nocnego życia znajdą tu wiele 
barów, dyskotek oraz kasyn, gdzie można 
zaznać rozrywki do białego rana. W końcu 
nie bez przyczyny miasto nazywane jest 
Las Vegas Wschodniej Europy.

ZŁOTE PIASKI oferują dobrą zabawę 
dla wszystkich niezależnie od wieku 
i upodobań. Złote Piaski łączą w sobie 
piękno stuletnich drzew i obszarów 
leśnych ze złotym gorącym nadmorskim 
piaskiem.
W okolicy znajdują się również źródła 
termalne, w których można oddać się 
błogiemu lenistwu. A miejscowe lasy 
oraz Park Przyrodniczy, który ciągnie się 
wzdłuż tutejszych plaż są wręcz ideal-
nym miejscem na długie i romantyczne 
spacery pośród zieleni. Wart uwagi jest 
rezerwat przyrody Kamienny Las, ze sku-
piskiem malowniczych skał, który znajdu-
je się nieopodal kurortu. Nie lada atrakcją 
jest również Monastyr Aładża, którego 
pomieszczenia zostały wykute w skale.

Wybrzeże Morza  
Czarnego
Szlakiem historii i natury

BURGAS

ZŁOTE PIASKI SŁONECZNY BRZEG
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
NESSEBAR | WARNA | STAMBUŁ

 NESSEBAR – KULTURALNE DZIEDZICTWO
Całodzienna wycieczka do jednego z najstar-
szych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wy-
brzeża, malowniczo położonego na niewielkim 
półwyspie, połączonym z lądem wąską mierzeją. 
Nessebar to miasto – muzeum, od 1983 roku 
wpisane na listę UNESCO. Unikatowe cerkwie, 
starożytne mury obronne, ciekawa architektura, 
plątanina wąskich, brukowanych uliczek, nastro-
jowe kafejki nad brzegiem morza tworzą niepo-
wtarzalną atmosferę miasteczka. Po zwiedzaniu 
i wspólnym spacerze pozostanie czas wolny, na 
indywidualne zwiedzanie, odpoczynek lub obiad 
w jednej z wielu przeuroczych, rybnych restau-
racyjek.

WARNA

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

NESSEBAR  
to perła bałkańskiej  

architektury z antyczny-
mi korzeniami, przykład 

żywego skansenu. Spacer 
wąskimi uliczkami pośród 

kamiennych domów  
i świątyń na pewno  

zauroczy  
każdego.
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 WARNA – LETNIA STOLICA 
BUŁGARII
To największe miasto wybrzeża i let-
nia stolica Bułgarii. Miasto nowoczesne 
i pełne zabytków, z pięknym parkiem 
nadmorskim i licznymi muzeami. Na 
obrzeżach miasta znajduje się mauzoleum 
polsko-węgierskiego króla Władysława 
Warneńczyka, który poległ pod Warną 
w roku 1444 w bitwie z Turkami. W pro-
gramie wycieczki zwiedzanie położonego 
nieopodal Złotych Piasków, XIV-wieczne-
go, wykutego w skale klasztoru Ałdża, wy-
cieczka do delfinarium i udział w przedsta-
wieniu, które stanowi olbrzymią atrakcję 

zarówno dla dorosłych, 
jak i dzieci. Podczas 
wycieczki autokarowej 

po Warnie będzie okazja 
zobaczyć najważniejsze 

zabytki i charakterystyczne 
punkty miasta. Przewidziano 

także zwiedzanie cerkwi katedralnej 
Najświętszej Maryi Panny oraz czas wolny 
na spacer, zakupy i indywidualne pozna-
wanie miasta.

BUŁGARSKA WIOSKA
Podróż w głąb kraju do typowej bułgar-
skiej wioski z dala od cywilizacji, gdzie 
żywy folklor jest na wyciągniecie ręki. 
Wyjazd w godzinach popołudniowych. 
Pokaz folklorystyczny z muzyką i tańcem 
na żywo. Kolacja z nieograniczoną ilością 
wina i jedzenia. Dla dzieci – ich własne 
show, gry, konkursy i zabawy. Przyjazd 
późnym wieczorem.

JEEP SAFARI
Wyprawa terenowymi samochodami 
po Parku Narodowym Złote Piaski lub 
górach Stara Płanina oraz po okolicz-
nych miejscowościach dostarczająca 
niezwykłych wrażeń! W trakcie wycieczki 
będziesz mieć okazję do obserwacji miej-
scowej flory i fauny, przejażdżki po dzikiej 
i zalesionej okolicy, odwiedzenia wytwór-
ni rakiji i degustacji tego trunku, a także 
do sprawdzenia swoich umiejętności 
strzeleckich. W programie są również gry 
i zajęcia sportowe, w tym przeciąganie 
liny, przejażdżka bryczką z oślim zaprzę-
giem oraz typowy obiad w bułgarskiej, 
wiejskiej zagrodzie.

 STAMBUŁ – POZNAJ OBLICZA 
TURCJI
Stambuł – największe miasto Turcji, dawny 
Konstantynopol, stolica Cesarstwa Bi-
zantyjskiego, a potem Imperium Osmań-
skiego. Orientalny klimat i zachodnia 
nowoczesność łączą się ze sobą. Miasto 
położone na dwóch kontynentach – 
europejskim i azjatyckim, po obu stronach 
cieśniny Bosfor, z licznymi zabytkami, 
które świadczą o bogatej historii oraz 
twórczej koegzystencji wielu kultur i religii. 
Wycieczka jednodniowa: zwiedzanie 
Niebieskiego Meczetu, Hipodromu, 
Egipskiego Obelisku i Kolumny Wężo-
wej, przejazd do części azjatyckiej przez 
Cieśninę Bosfor, zwiedzanie fabryki skór, 
obiad w formie bufetu (12.00-14.00), 
wyjazd – godz. 20.30. Cena nie zawiera 
kosztów wizy, która jest obowiązkowo 
płatna na granicy (dot. także dzieci). 
Paszport obowiązkowy. Wycieczki reali-
zowane są autokarem z klimatyzacją.

WYCIECZKA STATKIEM – 
ŁOWIENIE RYB I PŁYWANIE
Amatorzy kąpieli słonecznych, kąpieli 
morskich, zapaleni wędkarze i nie tylko 
oraz żeglarze, podczas tej wycieczki każdy 
znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na rejs 
statkiem spacerowym wzdłuż wybrzeża, 
w czasie którego będzie można  podzi-
wiać piękne widoki, opalać się, popływać 
oraz ponurkować na otwartym morzu, 
z dala od lądu. Dodatkową atrakcją będzie 
możliwość skorzystania ze sprzętu węd-
karskiego i próby swoich sił oraz szczęścia 
podczas morskiego wędkowania. Zatem 
Ahoj kamraci!

Bułgaria łączy w sobie piękno nadmorskiego 
krajobrazu z nieprzeciętna urodą miast i kuszącą 
atmosferą chilloutu. Historia i natura przeplatają się ze 
sobą, tysiącletnie cerkwie, monastyry oraz unikalna 
architektura tworzą bajeczne widoki. Miękki złoty, 
piasek, ciepła woda, gwarantowana słoneczna pogoda 
zachęcają do odwiedzenia tej części Europy.

BUŁGARIA

JEEP SAFARI

STAMBUŁ

FOLKLOR I TRADYCJA
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
NESSEBAR | WARNA | STAMBUŁ

 NESSEBAR – KULTURALNE DZIEDZICTWO
Całodzienna wycieczka do jednego z najstar-
szych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wy-
brzeża, malowniczo położonego na niewielkim 
półwyspie, połączonym z lądem wąską mierzeją. 
Nessebar to miasto – muzeum, od 1983 roku 
wpisane na listę UNESCO. Unikatowe cerkwie, 
starożytne mury obronne, ciekawa architektura, 
plątanina wąskich, brukowanych uliczek, nastro-
jowe kafejki nad brzegiem morza tworzą niepo-
wtarzalną atmosferę miasteczka. Po zwiedzaniu 
i wspólnym spacerze pozostanie czas wolny, na 
indywidualne zwiedzanie, odpoczynek lub obiad 
w jednej z wielu przeuroczych, rybnych restau-
racyjek.

WARNA

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

NESSEBAR  
to perła bałkańskiej  

architektury z antyczny-
mi korzeniami, przykład 

żywego skansenu. Spacer 
wąskimi uliczkami pośród 

kamiennych domów  
i świątyń na pewno  

zauroczy  
każdego.
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 NIESAMOWITY REJS
Ropotoma to rzeka płynąca w po-
łudniowo-wschodniej Bułgarii. 
Znajdziecie ją kilkadziesiąt kilome-
trów od Sozopola. Swój początek 
bierze ona w górach Strandży, 
a uchodzi bezpośrednio do Morza 
Czarnego. Ujściowy odcinek rzeki 
jest objęty ochroną i stanowi część 
Narodowego Rezerwatu Przyrody, 
z bogatą florą i fauną (lasy namo-
rzynowe, lilie wodne, różne gatunki 
ryb i ptactwa wodnego). To miejsce 
niezwykle malownicze zielone i nie-
zwykle odprężające, a rejs statecz-
kiem po rzece będzie prawdziwą 
przyjemnością zarówno dla dużych 
jak i małych podróżników.

Aquapark Action
Najwyższa z tutejszych zjeżdżalni ma aż 18 m 
wysokości, a najdłuższa 120 m długości.

Słoneczny Brzeg
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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Zatoka Burgaska

Obzor

EleniteSłoneczny 
Brzeg

Nessebar

Ravda

Pomorie

BURGAS

Sol Nessebar Bay & Mare
Sol Nessebar Palace

Dit Evrika Beach Club Hotel

Sol Luna Bay Resort
Obzor Beach Resort

Diamond
Izola Paradise
Kuban
Burgas Beach
Yavor Palace
Hrizantema

SŁONECZNY 
BRZEG

 CZARUJĄCE WYBRZEŻE
Sozopol to najstarsze miasto bułgarskiego wy-
brzeża. Koniecznie przejdź się jego uliczkami, 
a następnie usiądź wygodnie, zamów kebabcz, 
sałatkę szopską oraz kieliszek wybornego bułgar-
skiego czerwonego wina i podziwiaj widoki…
Rozkoszuj się również promieniami słońca na 
najpiękniejszych plażach w Słonecznym Brze-
gu, oznaczonych Błękitną Flagą, symbolizującą 
najczystsze plaże w Europie. Największy nad-
morski kurort w Bułgarii położony jest nieopodal 
średniowiecznego Nessebaru, który koniecznie 
musicie odwiedzić podczas bułgarskich wakacji. 
Charakterystyczna, zabytkowa zabudowa czynią 
to miasto magicznym miejscem. A jeżeli będzie-
cie mieć już dość zwiedzania - na podróżników 
czeka tu najbardziej znany park wodny Aquapark 
Action z ponad 30 wodnymi atrakcjami.

Witajcie w krainie pachnącej różami pośród 
mieniących się złotem plaż. Zaledwie 2 h lotu 
dzielą Was od bułgarskich wakacji marzeń 
w jednym z dwóch najpopularniejszych 
nadmorskich kurortów turystycznych. 
Piaszczyste plaże ciągną się tutaj kilometrami, 
setki hoteli o różnym standardzie i niezliczone 
możliwości aktywnego spędzania wolnego 
czasu. To miejsce stworzone dla spragnionych 
zabawy i wakacyjnej rozrywki.

Royal Park Elenite
Royal Bay 

Kotva
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SŁONECZNY BRZEG

86 KOTVA 4 X X X 2-12

89 HRIZANTEMA 4 X 2-13

90 ROYAL PARK ELENITE 4 X X X X 2-12

93 ROYAL BAY 4 X X X X 2-12 2-5

96 SOL NESSEBAR BAY & MARE 4 X X X 2-12

97 SOL NESSEBAR PALACE 5 X X X 2-12

98 OBZOR BEACH RESORT 4 X

99 SOL LUNA BAY RESORT 4 X X X 2-12

100 DIAMOND 4 X 2-13

101 IZOLA PARADISE 4 X 2-12

102 KUBAN 4 X X 2-13

103 DIT EVRIKA BEACH CLUB HOTEL 4 X X X

104 BURGAS BEACH  4 X X 2-13

105 YAVOR PALACE 4 X 2-14

ulubione
miejsca
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 NIESAMOWITY REJS
Ropotoma to rzeka płynąca w po-
łudniowo-wschodniej Bułgarii. 
Znajdziecie ją kilkadziesiąt kilome-
trów od Sozopola. Swój początek 
bierze ona w górach Strandży, 
a uchodzi bezpośrednio do Morza 
Czarnego. Ujściowy odcinek rzeki 
jest objęty ochroną i stanowi część 
Narodowego Rezerwatu Przyrody, 
z bogatą florą i fauną (lasy namo-
rzynowe, lilie wodne, różne gatunki 
ryb i ptactwa wodnego). To miejsce 
niezwykle malownicze zielone i nie-
zwykle odprężające, a rejs statecz-
kiem po rzece będzie prawdziwą 
przyjemnością zarówno dla dużych 
jak i małych podróżników.

Aquapark Action
Najwyższa z tutejszych zjeżdżalni ma aż 18 m 
wysokości, a najdłuższa 120 m długości.

Słoneczny Brzeg
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1974 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, basen odkryty, sejf 
w recepcji, sala konferencyjna, zjeżdżalnie 
wodne.

PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i leżaki. Przejście przez ulicę 
i wydmy.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, lodówkę, TV, czajnik, łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne, w pokoju płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ bilard

∞ tenis stołowy
∞ siłownia, sauna
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

∞ wydzielone baseny dla dzieci
∞ basen ze zjeżdżalniami
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy 

zabaw

Przykładowy pokój

KOTVA
Idealna propozycja dla amatorów wodnych szaleństw. Duży basen 
i park wodny ze zjeżdżalniami dla dzieci zapewnią doskonałą 
rodzinną zabawę. Dogodna lokalizacja obiektu, blisko szerokiej plaży 
i starożytnego miasta Nessebar wpisanego na listę UNESCO. Obiekt 
jest otoczony niewielkim ogrodem świetnym na relaks i by zażyć 
bułgarskiego słońca.

  ALL INCLUSIVE 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Południowy Słoneczny 
Brzeg, 3 km od Centrum,  
1 km od Nessebaru.  
24 km od lotniska.

Polskie
animacje

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1974 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, basen odkryty, sejf 
w recepcji, sala konferencyjna, zjeżdżalnie 
wodne.

PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i leżaki. Przejście przez ulicę 
i wydmy.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, lodówkę, TV, czajnik, łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne, w pokoju płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ bilard

∞ tenis stołowy
∞ siłownia, sauna
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

∞ wydzielone baseny dla dzieci
∞ basen ze zjeżdżalniami
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy 

zabaw

Przykładowy pokój

KOTVA
Idealna propozycja dla amatorów wodnych szaleństw. Duży basen 
i park wodny ze zjeżdżalniami dla dzieci zapewnią doskonałą 
rodzinną zabawę. Dogodna lokalizacja obiektu, blisko szerokiej plaży 
i starożytnego miasta Nessebar wpisanego na listę UNESCO. Obiekt 
jest otoczony niewielkim ogrodem świetnym na relaks i by zażyć 
bułgarskiego słońca.

  ALL INCLUSIVE 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Południowy Słoneczny 
Brzeg, 3 km od Centrum,  
1 km od Nessebaru.  
24 km od lotniska.

Polskie
animacje

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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Polskie
animacje
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  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
15 km od centrum Didim, 
1 km od Akbuk, 
70 km od lotniska w Bodrum 
Milas

HRIZANTEMA
Kompleks hotelowy Hrizantema zlokalizowany pośród zieleni, blisko 
szerokiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Idealny 
wybór na słoneczne wakacje w rodzinnym gronie. Najmłodsi spędza czas 
w brodziku lub na wspólnych zabawach z rówieśnikami. Dopełnieniem 
udanego urlopu będzie wyżywienie w formie AII Inclusive ze smaczną 
lokalną kuchnią.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*, otwarcie w 2004 r. 
Odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, room service, pralnia, 
basen odkryty.

PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
dojście do plaży ulicą. Parasole, leżaki.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję centralną, minibar, TV, telefon, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, restauracja à la carte, 
bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort do tenisa ziemnego 
∞ aerobik
∞ siłownia, animacje 

∞ rzutki, bilard
∞ centrum SPA
∞ masaż, sauna
∞ kasyno

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy 

zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

Przykładowy pokój

8989coralove coralove latolato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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ROYAL PARK ELENITE
Hotel usytuowany jest w odległości krótkiego spaceru od popularnego
kurortu Elenite, zachęcającego do wędrówek pośród lasów i wzgórz. 
Goście mogą korzystać z atrakcji pobliskiego aquaparku Atlantida, 
co stanowi niewątpliwy atut wakacyjnego pobytu w tym obiekcie. 
Z hotelu rozciąga się rewelacyjny widok na piaszczystą plażę, tak 
charakterystyczną dla bułgarskiego wybrzeża, a także na niebieskie 
i ciepłe wody Morza Czarnego. 

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r.  
Na terenie hotelu bary, restauracje, basen 
odkryty, aquapark „Atlantida”, 6 zjeżdżalni.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minilodówkę, 
sejf, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ studio dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte i bary 
w kompleksie Royal Club.

All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska.

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ rzutki
∞ piłka nożna
∞ animacje
∞ aerobik
∞ siłownia
∞ masaż
∞ łaźnia turecka
∞ kręgle
∞ centrum SPA

∞ salon piękności
∞ sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zajęcia plastyczne, zawody 
sportowe

∞ miniklub wspólny dla Royal Club Victoria
∞ plac zabaw
∞ zjeżdżalnie
∞ brodzik
∞ minilunapark
∞ huśtawki
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Elenite, 9 km od 
Słonecznego Brzegu,  
15 km od Nessebar,  
45 km od lotniska w Burgas.

AQUAPARK ATLANTIDA

90 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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Polskie
animacje

AQUAPARK ATLANTIDA

AQUAPARK ATLANTIDA
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ROYAL PARK ELENITE
Hotel usytuowany jest w odległości krótkiego spaceru od popularnego
kurortu Elenite, zachęcającego do wędrówek pośród lasów i wzgórz. 
Goście mogą korzystać z atrakcji pobliskiego aquaparku Atlantida, 
co stanowi niewątpliwy atut wakacyjnego pobytu w tym obiekcie. 
Z hotelu rozciąga się rewelacyjny widok na piaszczystą plażę, tak 
charakterystyczną dla bułgarskiego wybrzeża, a także na niebieskie 
i ciepłe wody Morza Czarnego. 

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r.  
Na terenie hotelu bary, restauracje, basen 
odkryty, aquapark „Atlantida”, 6 zjeżdżalni.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minilodówkę, 
sejf, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ studio dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte i bary 
w kompleksie Royal Club.

All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska.

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ rzutki
∞ piłka nożna
∞ animacje
∞ aerobik
∞ siłownia
∞ masaż
∞ łaźnia turecka
∞ kręgle
∞ centrum SPA

∞ salon piękności
∞ sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zajęcia plastyczne, zawody 
sportowe

∞ miniklub wspólny dla Royal Club Victoria
∞ plac zabaw
∞ zjeżdżalnie
∞ brodzik
∞ minilunapark
∞ huśtawki
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Elenite, 9 km od 
Słonecznego Brzegu,  
15 km od Nessebar,  
45 km od lotniska w Burgas.

AQUAPARK ATLANTIDA
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Polskie
animacje

AQUAPARK ATLANTIDA
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  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 5 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Elenite, 36 km od lotniska 
w Burgas

ROYAL BAY
Kameralny hotel należący do kompleksu Royal Club Victoria. Obiekt 
oferuje wiele atrakcji dla całych rodzin w tym dla najmłodszych między 
innymi. urozmaicony program z polskimi animacjami. Ponadto zajęcia 
w mini klubie, aquapark, zjeżdżalnie i baseny dla dzieci, a wszystko 
to w malowniczej scenerii morskiego krajobrazu, z pięknym widokiem 
na morze i zielone wzgórza.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*. Otwarty w 1999 r., 
odnowiony w 2005 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, basen odkryty, aquapark 
„Atlantida”. Urozmaicony program anima-
cyjny, w tym polskojęzyczny animator dla 
dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe 
dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta, pomost, 
dojście do plaży promenadą. 

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym
Wyposażone w: klimatyzację indywidualną, 
sejf, minibar, TV, telefon, łazienka, balkon
Typy pokoi:
∞ studio sea view dla max. 4 os.
∞ maisonette dla max. 4 os.
∞ apartamenty dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja, restauracja à la carte, bary 
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lody
∞ napoje bez i-alkoholowe
Restauracja à la carte: włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ minigolf
∞ aerobik
∞ siłownia
∞ animacje 
∞ kort do tenisa ziemnego
∞ squash
∞ centrum SPA

∞ masaż
∞ sauna
∞ salon piękności
∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy 

zabaw, animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia 
plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 
zawody sportowe

∞ mini klub jest wspólny dla całego 
kompleksu Royal Club Victoria

∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój
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Kompleks hoteli Sol Nessebar Bay&Mare i Sol 
Nessebar Palace zlokalizowany jest nieopo-
dal pięknego starożytnego miasta Nessebar. 
Niesamowity aquapark ze zjeżdżalniami dla 
całych rodzin to sposób na niezapomniane 
wakacje. Kilka zjeżdżalni o różnej długości 
pozwala na urozmaicone spędzenie czasu 
na basenie. Jedną z atrakcji będzie także 
wartki potok dla wszystkich tych, którzy szu-
kają mocnych wrażeń. Ponadto bajkowy 
zamek na wodzie ze zjeżdżalniami dla naj-
młodszych umożliwi zabawę przez długi 
czas. Z aquaparku mogą korzystać goście 
obu hoteli.

KOMPLEKS HOTELI  
SOL NESSEBAR SOL 

NESSEBAR 
MARE

SOL 
NESSEBAR 

BAY

SOL 
NESSEBAR 

PALACE

 

AQUAPARK
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Kompleks hoteli Sol Nessebar Bay&Mare i Sol 
Nessebar Palace zlokalizowany jest nieopo-
dal pięknego starożytnego miasta Nessebar. 
Niesamowity aquapark ze zjeżdżalniami dla 
całych rodzin to sposób na niezapomniane 
wakacje. Kilka zjeżdżalni o różnej długości 
pozwala na urozmaicone spędzenie czasu 
na basenie. Jedną z atrakcji będzie także 
wartki potok dla wszystkich tych, którzy szu-
kają mocnych wrażeń. Ponadto bajkowy 
zamek na wodzie ze zjeżdżalniami dla naj-
młodszych umożliwi zabawę przez długi 
czas. Z aquaparku mogą korzystać goście 
obu hoteli.

KOMPLEKS HOTELI  
SOL NESSEBAR SOL 

NESSEBAR 
MARE

SOL 
NESSEBAR 

BAY

SOL 
NESSEBAR 

PALACE

 

AQUAPARK
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1996 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, baseny kryte i odkryte, 
aquapark, zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki. Zejście z klifu schodami.

POKOJE
W dwóch budynkach. Wyposażone w klima-
tyzację, minibar, sejf, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, 6 barów, lodziarnia.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne
∞ WiFi w pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka, 
∞ sporty wodne
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ bilard, piłkarzyki
∞ siłownia, jacuzzi, 
∞ centrum Rose SPA
∞ siatkówka plażowa
∞ 3 korty tenisowe
∞ minigolf, minikręgielnia
∞ cymbergaj

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zamek z dwiema zjeżdżalniami
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

SOL NESSEBAR BAY & MARE
Składający się z dwóch budynków, pełen atrakcji kompleks wakacyjny 
położony na rozległym terenie w otoczeniu zielonego ogrodu. Bajkowa 
sceneria parku wodnego – kolorowy zamek i zjeżdżalnie zachęcają 
najmłodszych do wodnych szaleństw i posmakowania letniej przygody.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Południowa część Nessebar,  
2,5 km od zabytkowej części miasta, 
35 km od lotniska w Burgas.

AQUAPARK

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, lodziarnia, baseny kryte 
i odkryte, aquapark, sala telewizyjna, 
zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki. Zejście z klifu schodami.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, sejf, 
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, 3 bary, lodziarnia.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard, 
∞ piłkarzyki, cymbergaj
∞ minikręgielnia
∞ siłownia, jacuzzi
∞ centrum Rose SPA
∞ animacje, dyskoteka
∞ 3 korty tenisowe
∞ minigolf, siatkówka
∞ sporty wodne
∞ boisko wielofunkcyjne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki, zamek z dwiema zjeżdżalniami
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji

SOL NESSEBAR PALACE
Pięciogwiazdkowy hotel położony tuż przy piaszczystej plaży 
i krystalicznie czystych wodach Morza Czarnego. Dzięki atrakcyjnemu 
usytuowaniu na klifie oferuje swoim Gościom przepiękne, malownicze 
widoki na rozległy, zadbany, zielony ogród.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 

  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Południowa część Nessebar,  
2,5 km od zabytkowej części miasta, 
35 km od lotniska w Burgas.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1996 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, baseny kryte i odkryte, 
aquapark, zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki. Zejście z klifu schodami.

POKOJE
W dwóch budynkach. Wyposażone w klima-
tyzację, minibar, sejf, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, 6 barów, lodziarnia.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne
∞ WiFi w pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka, 
∞ sporty wodne
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ bilard, piłkarzyki
∞ siłownia, jacuzzi, 
∞ centrum Rose SPA
∞ siatkówka plażowa
∞ 3 korty tenisowe
∞ minigolf, minikręgielnia
∞ cymbergaj

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zamek z dwiema zjeżdżalniami
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

SOL NESSEBAR BAY & MARE
Składający się z dwóch budynków, pełen atrakcji kompleks wakacyjny 
położony na rozległym terenie w otoczeniu zielonego ogrodu. Bajkowa 
sceneria parku wodnego – kolorowy zamek i zjeżdżalnie zachęcają 
najmłodszych do wodnych szaleństw i posmakowania letniej przygody.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Południowa część Nessebar,  
2,5 km od zabytkowej części miasta, 
35 km od lotniska w Burgas.

AQUAPARK

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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OBZOR BEACH RESORT
Położony bezpośrednio piaszczystej plaży z krystalicznie czystym morzem 
kompleks Obzor Beach, oferuje spacery wzdłuż malowniczego wybrzeża 
i liczne sporty wodne, przestronne i komfortowo urządzone pokoje 
i apartamenty, basen oraz restauracje serwujące wielorakość dań.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007 r., 
częściowo odniowiony w 2019 r.
Na terenie hotelu restauracje,  
sejf w recepcji, pralnia, basen odkryty.

PLAŻA
20 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
W 7 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, aneks kuchenny, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ z jedną sypialnią, 
∞ z dwoma sypialniami, 
∞ z trzema sypialniami

WYŻYWIENIE
2 restauracje.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ aerobik
∞ tenis stołowy, billard
∞ siłownia
∞ siatkówka plażowa
∞ minigolf

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-11 lat
∞ brodzik, plac zabaw
∞ miniklub
∞ opiekunka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE a
LOKALIZACJA: 
2 km od centrum Obzor,  
60 km od Słonecznego Brzegu,  
60 km od lotniska w Burgas.

98 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007 r., 
odniowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, 3 sale konferencyjne, 
pralnia, basen odkryty, basen kryty, 
4 zjeżdżalnie wodne. Przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicz-
nej, piaszczysta. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
W budynku głównym i aneksie. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, TV, zestaw 
do prasowania, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ studio dla max 2+2 lub 3 os.
∞ suity dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, animacje
∞ tenis stołowy, bilard
∞ siatkówka
∞ rzutki, piłka nożna
∞ sporty wodne
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ masaż, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje w klubie dla dzieci 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SOL LUNA BAY RESORT
Zlokalizowany tuż przy plaży w urokliwym miasteczku Obzor hotel Sol 
Luna Bay przyciąga turystów spragnionych letniego wypoczynku. Ten 
lubiany przez rodziny ośrodek doceniany jest szczególnie za ciekawe 
animacje dla dzieci i dorosłych oraz wyjątkową ofertę rozrywkową.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2,5 km od centrum Obzor,  
60 km od Słonecznego Brzegu,  
40 km od Nessebaru,  
60 km od lotniska w Burgas.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

9999coralove coralove latolato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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OBZOR BEACH RESORT
Położony bezpośrednio piaszczystej plaży z krystalicznie czystym morzem 
kompleks Obzor Beach, oferuje spacery wzdłuż malowniczego wybrzeża 
i liczne sporty wodne, przestronne i komfortowo urządzone pokoje 
i apartamenty, basen oraz restauracje serwujące wielorakość dań.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007 r., 
częściowo odniowiony w 2019 r.
Na terenie hotelu restauracje,  
sejf w recepcji, pralnia, basen odkryty.

PLAŻA
20 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
W 7 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, aneks kuchenny, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ z jedną sypialnią, 
∞ z dwoma sypialniami, 
∞ z trzema sypialniami

WYŻYWIENIE
2 restauracje.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ aerobik
∞ tenis stołowy, billard
∞ siłownia
∞ siatkówka plażowa
∞ minigolf

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-11 lat
∞ brodzik, plac zabaw
∞ miniklub
∞ opiekunka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE a
LOKALIZACJA: 
2 km od centrum Obzor,  
60 km od Słonecznego Brzegu,  
60 km od lotniska w Burgas.

98 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1988 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, basen 
odkryty.

PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Przejście przez ulicę. Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ large dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ bilard, tenis stołowy
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż, centrum SPA, 

salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci, plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

DIAMOND
Polecany rodzinom z dziećmi i parom, które lubią aktywnie spędzać 
czas. Wielbicielom wodnych szaleństw na pewno przypadnie do gustu 
niewielka odległość od publicznej, piaszczystej plaży oraz jedynego 
w Słonecznym Brzegu aquaparku.
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Słoneczny Brzeg,  
30 km od lotniska.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

100 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, 2 baseny 
odkryte, pralnia. 

PLAŻA
550 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki. Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ large dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby i pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki
∞ animacje
∞ salon piękności
∞ siłownia, aerobik
∞ masaż
∞ sauna
∞ centrum SPA

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ animacje
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje oraz miniklub dla dzieci w wieku 

4-13 lat

IZOLA PARADISE
Kameralny hotel, który dzięki niewielkiej odległości od centrum miasta 
stanowi idealną ofertę dla osób, które po dniu spędzonym nad hotelowym 
basenem lub nad morzem pragną skorzystać z bogatej oferty miejskich 
atrakcji, jakie oferuje centrum nadmorskiego kurortu Słoneczny Brzeg.
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Słoneczny Brzeg,  
7 km od Nessebaru, 
30 km od lotniska.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

101101coralove coralove latolato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1988 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, basen 
odkryty.

PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Przejście przez ulicę. Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ large dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ bilard, tenis stołowy
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż, centrum SPA, 

salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci, plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

DIAMOND
Polecany rodzinom z dziećmi i parom, które lubią aktywnie spędzać 
czas. Wielbicielom wodnych szaleństw na pewno przypadnie do gustu 
niewielka odległość od publicznej, piaszczystej plaży oraz jedynego 
w Słonecznym Brzegu aquaparku.
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Słoneczny Brzeg,  
30 km od lotniska.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

100 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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KUBAN
Położony blisko plaży i centrum Słonecznego Brzegu hotel to doskonałe 
miejsce na rodzinne wakacje. Kompleks basenów oraz zjeżdżalni wodnych 
zachęca do wodnych szaleństw, a atrakcyjna oferta sportowo-rekreacyjna 
nie pozwoli się nikomu nudzić.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1973 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, baseny odkryte, 7 zjeż-
dżalni wodnych, sejf w recepcji, pralnia.

PLAŻA
150 m hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki. Dojście do plaży 
ulicą.

POKOJE
W budynku głównym i skrzydle aneks. 
Wyposażone w klimatyzację, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja, 3 bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ rzutki
∞ siłownia, masaż, centrum SPA, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ 3 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji 

i możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Słoneczny Brzeg,  
35 km od lotniska w Burgas.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

102 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bar, pralnia, baseny odkryte, 
zjeżdżalnie wodne, sala konferencyjna.

PLAŻA
Przy plaży, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki. Dojście do plaży przez promenadę.

POKOJE
W kilku budynkach. Wyposażone w klimaty-
zację, minibar, sejf, TV, łazienkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna i à la carte, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracja à la carte: międzynarodowa

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sporty wodne
∞ muzyka na żywo, animacje
∞ rzutki, bilard, tenis stołowy, piłka nożna
∞ salon piękności, masaż, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
∞ 2 place zabaw, brodzik, zjeżdżalnie wodne
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

DIT EVRIKA BEACH CLUB HOTEL
Nowoczesny hotel zlokalizowany pośród zieleni rozległego ogrodu 
nad Morzem Czarnym w północnej części Słonecznego Brzegu. Hotel 
oferuje swoim Gościom ciekawy program animacyjny oraz bogaty wybór 
aktywności rekreacyjno-sportowych.

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Słoneczny Brzeg,  
7 km od Nessebaru,  
35 km od lotniska w Burgas.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

103103coralove coralove latolato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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KUBAN
Położony blisko plaży i centrum Słonecznego Brzegu hotel to doskonałe 
miejsce na rodzinne wakacje. Kompleks basenów oraz zjeżdżalni wodnych 
zachęca do wodnych szaleństw, a atrakcyjna oferta sportowo-rekreacyjna 
nie pozwoli się nikomu nudzić.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1973 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, baseny odkryte, 7 zjeż-
dżalni wodnych, sejf w recepcji, pralnia.

PLAŻA
150 m hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki. Dojście do plaży 
ulicą.

POKOJE
W budynku głównym i skrzydle aneks. 
Wyposażone w klimatyzację, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja, 3 bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ rzutki
∞ siłownia, masaż, centrum SPA, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ 3 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji 

i możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Słoneczny Brzeg,  
35 km od lotniska w Burgas.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

102 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*. Otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bary, pralnia, basen odkryty, 
zjeżdżalnia wodna dla dorosłych i 1 dla 
dzieci. Hotel przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, TV, telefon, łazienka, balkon
Typy pokoi:
∞ pokoje double dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lody, przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka plażowa
∞ bilard
∞ siłownia, animacje 
∞ aerobik
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ sauna
∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ zjeżdżalnia wodna dla dzieci 
∞ animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci 

w wieku 4-12 lat

BURGAS BEACH 
Burgas Beach to malowniczo położony tuż przy szerokiej, piaszczystej 
plaży hotel. Jego lokalizacja - blisko plaży i jednocześnie blisko sklepów, 
regionalnych restauracji i barów, interesujący wachlarz zajęć sportowo-
rekreacyjnych oraz doskonała kuchnia to niewątpliwe atuty hotelu.

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY  

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
500 m od centrum  
Słonecznego Brzegu,  
30 km od lotniska w Burgas.

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*. Otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bary, sejf w recepcji, basen 
odkryty.

PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, 
minibar, TV, telefon, łazienka, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

YAVOR PALACE
Hotel ekonomiczny ulokowany w centrum Słonecznego Brzegu oferujący 
basen, restaurację i przytulne pokoje. W wolnej chwili Goście mogą 
odprężyć się w ogrodzie. Nieopodal hotelu znajduje się jeden z większych 
Aquaparków w mieście – Aqualand. Polecany na przyjazd z dziećmi.

  ALL INCLUSIVE 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
5 km od centrum  
Słonecznego Brzegu,  
27 km od lotniska w Burgas.

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*. Otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bary, pralnia, basen odkryty, 
zjeżdżalnia wodna dla dorosłych i 1 dla 
dzieci. Hotel przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, TV, telefon, łazienka, balkon
Typy pokoi:
∞ pokoje double dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lody, przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka plażowa
∞ bilard
∞ siłownia, animacje 
∞ aerobik
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ sauna
∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ zjeżdżalnia wodna dla dzieci 
∞ animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci 

w wieku 4-12 lat

BURGAS BEACH 
Burgas Beach to malowniczo położony tuż przy szerokiej, piaszczystej 
plaży hotel. Jego lokalizacja - blisko plaży i jednocześnie blisko sklepów, 
regionalnych restauracji i barów, interesujący wachlarz zajęć sportowo-
rekreacyjnych oraz doskonała kuchnia to niewątpliwe atuty hotelu.

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY  

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
500 m od centrum  
Słonecznego Brzegu,  
30 km od lotniska w Burgas.

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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Legenda głosi, że to właśnie w Złotych Piaskach 
piraci zakopali ogromną ilość swych złotych skarbów. 
Ziemia jednak się zemściła za ich czyny zmieniając 
ich bogactwa w cudowny piasek. 

 WAKACJE W KOLORZE ZŁOTA
Łagodny klimat, kilometry szerokich 
plaż z piaskiem mieniącym się od-
cieniami złota w promieniach słońca 
to tylko niektóre z wielu atrakcji tego 
regionu. 
Złote Piaski oferują dobrą zabawę 
dla wszystkich niezależnie od wieku 
i upodobań. Przytulne restauracje, klu-
by i tawerny z widokiem na morze, ofe-
rują znakomite bułgarskie dania i wina, 
których koniecznie musisz skosztować, 
a to wszystko przy akompaniamencie 
skocznej bułgarskiej muzyki. Dla fanów 
wodnych szaleństw polecamy park 
wodny Aquapoli. Na amatorów wod-
nych atrakcji czeka tu między innymi 
300 m sztuczna rzeka Niagara, po 
której będziemy płynąć w pontonach 
z prędkością nawet 50 km na godzinę. 

Złote Piaski
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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 WYKUTY W SKALE KLASZTOR  

4 km od Złotych Piasków, dzielą zwiedzających od majestatycznego 
klasztoru Aładża wykutego w skale. Zobaczycie tu wystawę poświęconą 
klasztorowi, pozostałości samego monastyru oraz położone nieopodal 
katakumby. Białe skały o wysokości 25 metrów idealnie kontrastują z zie-
lenią tutejszych drzew rosnących dookoła. Króciutka ścieżka prowadzi do 
schodów, po których można wspiąć się na dwa poziomy. Na pierwszym 
z nich oglądamy dawne mnisie cele, refektarz i kryptę z bezimiennymi na-
grobkami, na których ludzie zostawiają monety. Za to na drugim poziomie 
znajduje się kaplica. Z klasztorem związana jest legenda o ukrytych w oko-
licy skarbach, a po ruinach krąży ponoć pilnujący ich mnich...

CUD NATURY
Około 36 km od Złotych Piasków znajdziecie, 
rzeźbione przez tysiące lat przez Matkę Naturę 
fenomenalne kamienne figury, które zacho-
wały się po dzisiejsze czasy i stanowią słynną 
bułgarską atrakcję w tym regionie Riwiery 
Morza Czarnego. Kamienny Las, to unikal-
na miniaturowa piaszczysta pustynia usłana 
kamiennymi kolumnami. Niektóre z nich 
osiągają wysokość nawet do 12 metrów, to 
znaczy ich widoczna część, ponieważ okazuje 
się, że kolumny te sięgają do 100 m głęboko-
ści pod powierzchnią ziemi. Prócz kamien-
nych posągów, miniaturowa pustynia Pobitite 
Kamuni może również pochwalić się specy-
ficzną fauną i florą. Jest ona również domem 
dla 21 gatunków ptaków, łącznie 52 gatunków 
kręgowców i bezkręgowców, 7 gatunków 
ssaków i aż 240 gatunków roślin, a w tym 8 
pod ochroną.

Morze Czarne

Balczik

Albena

Złote Piaski

Melia Grand Hermitage

Hotel Palm Beach

Paradise Green Park

Helios Spa
Holiday Park Hotel

Apollo Golden Sands
Św. Konstantyn

Varna

VARNA

ZŁOTE PIASKI
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108 MELIA GRAND HERMITAGE 5 X X X 2-12

109 HOLIDAY PARK HOTEL 4 X X 2-13

110 HELIOS SPA 4 X X 2-12

111 APOLLO GOLDEN SANDS  4 X X 2-12

112 PARADISE GREEN PARK 3 X X 2-13

113 HOTEL PALM BEACH 4 x X 2-13
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Legenda głosi, że to właśnie w Złotych Piaskach 
piraci zakopali ogromną ilość swych złotych skarbów. 
Ziemia jednak się zemściła za ich czyny zmieniając 
ich bogactwa w cudowny piasek. 

 WAKACJE W KOLORZE ZŁOTA
Łagodny klimat, kilometry szerokich 
plaż z piaskiem mieniącym się od-
cieniami złota w promieniach słońca 
to tylko niektóre z wielu atrakcji tego 
regionu. 
Złote Piaski oferują dobrą zabawę 
dla wszystkich niezależnie od wieku 
i upodobań. Przytulne restauracje, klu-
by i tawerny z widokiem na morze, ofe-
rują znakomite bułgarskie dania i wina, 
których koniecznie musisz skosztować, 
a to wszystko przy akompaniamencie 
skocznej bułgarskiej muzyki. Dla fanów 
wodnych szaleństw polecamy park 
wodny Aquapoli. Na amatorów wod-
nych atrakcji czeka tu między innymi 
300 m sztuczna rzeka Niagara, po 
której będziemy płynąć w pontonach 
z prędkością nawet 50 km na godzinę. 

Złote Piaski
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, lodziarnia, bary, sale konferen-
cyjne, pralnia, zestaw do prasowania, basen 
kryty, 3 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki i ręczniki. Dojście do plaży 
ze skarpy schodami, przez ulicę.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
czajnik, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 4 os.
∞ level dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, 4 bary, lodziarnia.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka, tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ siłownia, aerobik
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ masaż, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdzalnia wodna
∞ plac zabaw
∞ park linowy
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
∞ SPA dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracjach

MELIA GRAND HERMITAGE
Luksusowy hotel położony przy publicznej, piaszczystej plaży. Dzięki 
wysokiej jakości usługom, doskonałym warunkom wypoczynku 
połączonego z relaksem, odnową biologiczną oraz ciekawej ofercie atrakcji 
dla dzieci, pobyt spełni oczekiwania najbardziej wymagających Gości.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 

  SPA DLA DZIECI 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Złote Piaski,  
30 km od lotniska w Varnie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, basen, sejf w recepcji.

PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
W budynku głównym. Wyposażone 
w klimatyzację, TV, minilodówkę, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max 3 os.
∞ double large dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, 4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie, obiad, kolacja

INTERNET
∞ WiFi w lobby

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ boisko multisportowe
∞ animacje
∞ sauna, SPA
∞ siłownia
∞ masaż
∞ kort tenisowy

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zajęcia plastyczne
∞ zawody sportowe
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ minidisco
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

HOLIDAY PARK HOTEL
Hotel położony jest w spokojnej części miasta w zielonym i zadbanym 
ogrodzie. Kilku minutowy spacer dzieli nas od długiej i piaszczystej plaży. 
Hotel chętnie przyjmie rodziny z dziećmi, dla których przygotowano 
zajęcia w miniklubie, brodzik a także plac zabaw. 

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Złote Piaski,  
30 km od lotniska.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, lodziarnia, bary, sale konferen-
cyjne, pralnia, zestaw do prasowania, basen 
kryty, 3 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki i ręczniki. Dojście do plaży 
ze skarpy schodami, przez ulicę.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
czajnik, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 4 os.
∞ level dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, 4 bary, lodziarnia.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka, tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ siłownia, aerobik
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ masaż, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdzalnia wodna
∞ plac zabaw
∞ park linowy
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
∞ SPA dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracjach

MELIA GRAND HERMITAGE
Luksusowy hotel położony przy publicznej, piaszczystej plaży. Dzięki 
wysokiej jakości usługom, doskonałym warunkom wypoczynku 
połączonego z relaksem, odnową biologiczną oraz ciekawej ofercie atrakcji 
dla dzieci, pobyt spełni oczekiwania najbardziej wymagających Gości.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 

  SPA DLA DZIECI 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Złote Piaski,  
30 km od lotniska w Varnie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*. Otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bary, room service, sejf 
w recepcji, pralnia, basen odkryty.

PLAŻA
450 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, dojście do plaży 
ulicą. Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, 
minibar, telefon, łazienkę, balkon
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.: 
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ suity deluxe dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje 
∞ sauna
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ bilard
∞ centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci

HELIOS SPA
Nowoczesny hotel Helios Spa łączy w sobie doskonałe warunki do 
pełnego wypoczynku oraz bliskość centrum popularnego wśród turystów 
nadmorskiego resortu Złote Piaski, Dodatkowym atutem hotelu jest jedno 
z największych w tym regionie hotelowe centrum SPA. 

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od centrum Złotych Piasków, 
25 km od lotniska w Warnie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2003 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, sejf 
w recepcji, pralnia, basen odkryty, 
basen kryty.

PLAŻA
450 m hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki i ręczniki. Dojście do plaży 
przez ulicę. 

POKOJE
W ośmiopiętrowym budynku. Wyposażone 
są w klimatyzację, sejf, minibar, TV, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, restauracja kameralna, 
2 bary.
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, późny 

posiłek
∞ lokalne i importowane napoje 

bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ kort tenisowy
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracjach
∞ opiekunka

APOLLO GOLDEN SANDS 
Elegancki i całkowicie wyremontowany hotel łączy w sobie doskonałe 
warunki do pełnego wypoczynku oraz bliskość centrum resortu 
i doskonałych zabiegów odnowy biologicznej, oferowanych przez 
centrum Spa, jedno z największych w tym regionie. 

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Złote Piaski,  
30 km od lotniska w Varnie.

W HOTELU HELIOS SPA

ULTRA ULTRA 
ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

111111coralove coralove latolato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*. Otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bary, room service, sejf 
w recepcji, pralnia, basen odkryty.

PLAŻA
450 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, dojście do plaży 
ulicą. Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, 
minibar, telefon, łazienkę, balkon
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.: 
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ suity deluxe dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje 
∞ sauna
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ bilard
∞ centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci

HELIOS SPA
Nowoczesny hotel Helios Spa łączy w sobie doskonałe warunki do 
pełnego wypoczynku oraz bliskość centrum popularnego wśród turystów 
nadmorskiego resortu Złote Piaski, Dodatkowym atutem hotelu jest jedno 
z największych w tym regionie hotelowe centrum SPA. 

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od centrum Złotych Piasków, 
25 km od lotniska w Warnie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*. Otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2012 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, basen odkryty.

PLAŻA
700 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
dojście do plaży ulicą. Parasole, leżaki, 
ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, aneks kuchenny, minibar, TV, telefon, 
łazienka, balkon
Typy pokoi:
∞ apartamenty dla max. 4 os.
∞ studio dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ napoje bez- i alkoholowe
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ siłownia

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PARADISE GREEN PARK
Ekonomiczny hotel polecany na wakacje rodzinom z dziećmi. Położony 
w spokojnej części Złotych piasków. Jednocześnie w zasięgu krótkiego 
spaceru znajdziemy wszystkie atrakcje miasta. Oferuje on komfortowe 
pokoje i smaczne posiłki.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od centrum Złotych Piasków, 
30 km od lotniska w Warnie

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

112 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

B
U

Ł
G

A
R

IA
 | 

Z
ło

te
 P

ia
sk

i

EU_BULGARIA_ZLOTE-PIASKI_HOTEL_2022.indd   112EU_BULGARIA_ZLOTE-PIASKI_HOTEL_2022.indd   112 09/05/2022   14:2209/05/2022   14:22



HOTEL PALM BEACH
Przytulny hotel z basenem i wyżywieniem All Inclusive znajduje się 
w regionie Złote Piaski. Na terenie obiektu znajdziemy m.in animacje, 
siłownię, kręgle, bilard czy sporty wodne na plaży. To wszystko sprawia, 
że pobyt w tym miejscu będzie pełen relaksu i niezapomnianych wrażeń. 

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Złote Piaski, 
25 km od lotniska w Warnie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*. Otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, room service, sejf 
w recepcji, pralnia, sale konferencyjne, 
centrum biznesowe, basen kryty, baseny 
odkryte. Hotel przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
30 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, dojście do plaży 
promenadą. Parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 1 budynku. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, minibar, TV, telefon, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double park dla max. 4 os.
∞ apartamenty dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, restauracja à la carte, 
bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
Restauracja à la carte: włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ aerobik, siłownia, animacje, kino
∞ tenis stołowy, kręgle, bilard
∞ sporty wodne, centrum SPA, masaż
∞ sauna, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci 

w wieku 4-10 lat
∞ brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*. Otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2012 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, basen odkryty.

PLAŻA
700 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
dojście do plaży ulicą. Parasole, leżaki, 
ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, aneks kuchenny, minibar, TV, telefon, 
łazienka, balkon
Typy pokoi:
∞ apartamenty dla max. 4 os.
∞ studio dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ napoje bez- i alkoholowe
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ siłownia

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PARADISE GREEN PARK
Ekonomiczny hotel polecany na wakacje rodzinom z dziećmi. Położony 
w spokojnej części Złotych piasków. Jednocześnie w zasięgu krótkiego 
spaceru znajdziemy wszystkie atrakcje miasta. Oferuje on komfortowe 
pokoje i smaczne posiłki.

Przykładowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od centrum Złotych Piasków, 
30 km od lotniska w Warnie

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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Hiszpania jest niczym wakacyjne marzenie.  
Kusi turkusem morza, zachwyca architekturą, 
urzeka ognistym flamenco i radosną fiestą. 
Uwodzi pachnącą kuchnią i piaszczystymi 
plażami. Hiszpanii nie da się nie kochać,  
bo ona jest po prostu boska.

Hiszpania
Wakacyjne marzenie
KATALONIA | BARCELONA | COSTA BRAVA

ANDALUZJA

KASTYLIA-LA MANCHA

MADRYT

MURCJA

ESTREMADURA

GALICJA

ASTURIA
KANTABRIA

KASTYLIA-LEON

KRAJ 
BAZKÓW

NAWARRA

LA RIOJA

KATALONIA

WALENCJA

ARAGONIA

OCEAN ATLANTYCKI
Maroko

Algeria

Majorka

Minorka

Ibiza

Po
rt

ug
al

ia

Francja

Sevilla

Cordoba

Santiago de
Compostela

Malaga

Kartagina

Alicante

Walencja

San Sebastian

ZaragozaValladolid

Barcelona

GIBLARTAR

MORZE ŚRÓDZIEMNE

MORZE ALBORAŃSKIE

MORZE IBERYJSKIE

Lizbona

Madryt

Costa del Sol

Costa de Almeria

Costa Calida

Costa Blanca

Costa del Azahar

Costa Dorada

Costa Maresne

Costa Brava

Costa de Valencia

Lanzarote

Fuertaventura
Gran Canaria

Teneryfa

miesiąc V VI VII VIII IX X

średnia temperatura  
powietrza w dzień

26° 28° 28° 29° 27° 26°

średnia temperatura wody 20° 21° 22° 23° 23° 23°

liczba godzin słonecznych 8 9 9 9 8 7

Powody, aby odwiedzić Hiszpanię
	l Liczne zabytki starożytne i średniowieczne

	l Święta i festiwale pokazujące lokalny klimat

	l Wyśmienita hiszpańska kuchnia i wyborne wina

	l Ciepły klimat oraz malownicze plaże

	l Znakomicie rozwinięta infrastruktura turystyczna

	l Czas przelotu: ok. 3 godz.

	l Czas: taki sam jak w Polsce

	l Opłata turystyczna: obowiązuje (Katalonia)

	l Waluta: euro

	l Wiza: nie jest wymagana

	l Religia: 73% Hiszpanów to katolicy

DOBRZE WIEDZIEĆ
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Gdybyśmy mieli opisać Hiszpanię jednym słowem, 
brzmiałoby ono FIESTA!

Hiszpańskie puzzle
Hiszpania to jeden z największych i najbardziej zróżnicowanych geograficznie i et-
nicznie krajów w Europie. Rzec by można – misternie ułożone puzzle, gdzie każdy 
fragment to oddzielna kraina z odmienną historią, kulturą, zwyczajami, stylem 
życia, dialektem (a czasem nawet językiem). Kraj tak zróżnicowany, że bodaj jako 
jedyny w Europie ma hymn narodowy bez słów, bo decydenci od lat nie potrafią 
wypracować wspólnego stanowiska w sprawie ich formy i treści. Zostawmy jednak 
to, co dzieli i zajmijmy się tym, co łączy tak różnych ludzi na co dzień dumnie 
nazywających się Hiszpanami. A jest tym bez wątpienia miłość do fiesty, czyli świę-
towania dosłownie każdej okazji.

Życie to-
warzyskie 
w Hiszpanii 
kwitnie na uli-
cy, w barach 
tapas, na pla-
ży, w domu… 
wszędzie 

Święto w każdym  
miasteczku…
Nawet najmniejsza miejsco-
wość przynajmniej raz w roku 
znajduje czas, by zorganizować 
święto ku czci swego patrona, 
konkretnej rzeczy lub zajęcia, 
z których słynie. I oto w mgnie-
niu oka główna ulica miasta 
staje się miejscem barwnej 
parady lub procesji. Zwykły 
parking zamienia się w wielką 
salę, na której przy pojemnych 
stołach biesiadnych miejscowi 
i przyjezdni wspólnie delektują 
się specjałami regionalnej kuch-
ni i napitkami, a na skleconej 
w ekspresowym tempie, ale 
solidnej scenie swoje talenty 
prezentują artyści amatorzy – 
od tańczących flamenco uczen-
nic, po lokalne koło gospodyń 
śpiewające pięknie stare ludowe 
przyśpiewki.
Im większy panuje przy tym 
rozgardiasz i podniecenie, tym 
lepiej, bo to przecież oznaki 
dobrej zabawy. A dla Hiszpa-
nów wrzawa i liczba gości na 
takich specjalnych imprezach, 
czy w miejscowych lokalach, to 
rzecz niezwykle ważna. 

… i o każdej porze
I tu rada praktyczna. Warto choć raz zaliczyć hiszpańskie święto i wieńczący je festyn 
połączony najczęściej z wielką biesiadą. Największe odbywają się głównie w Święto 
Trzech Króli, w karnawale, w Wielki Tydzień, pierwsze dni maja, Boże Ciało, noc świę-
tojańską i w Święto Wniebowzięcia NMP. A potem warto porównać je z małymi, ale 
emanującymi większą radością i szczerością festynami w miasteczkach na prowincji.

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Szczęście po hiszpańsku

Rytm flamenco nadają  
hiszpańskie kastaniety. 

Skąpane w słońcu plaże, błękit morza  
i oceanu, górskie szczyty, kipiące życiem miasta,  

ale też wioski, gdzie czas wciąż leniwie płynie.  
Czas więc wybrać się tu na wakacje i zagubić 

gdzieś między sjestą a fiestą.

116116
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Hiszpanie potrafią każdego zarazić miłością do zabawy.

Najsłynniejsze fiesty
Wśród odbywających się w Hiszpanii 
fiest jest kilka znanych na całym świe-
cie. To widowiska, na które przybywają 
specjalnie tłumy turystów. Należą do 
nich: odbywająca się w Walencji parada 
wielkich rzeźb z papier mâché wypeł-
nionych sztucznymi ogniami, zwanych 
fallas, które po wybiciu północy zostają 
uroczyście spalone; wielkanocne wie-
lobarwne procesje w Sewilli, Maladze, 
Murcji i Valladolid organizowane przez 
religijne bractwa, podczas których 
zakapturzone postacie niosą ogrom-
ne pasos, czyli platformy z figurami 
przedstawiającymi sceny pasyjne, La 
Tomatina w Buñol niedaleko Walencji, 
gonitwy byków w Pampelunie, czy 
pokazy ludzkich piramid w Tarragonie. 
Ważne, by wszystkiemu towarzyszyło 
ambiente, czyli odpowiednia atmosfe-
ra, ponieważ im jest lepsza, tym atrak-
cyjniejsze święto i miasto, które warto 
polecić innym.

Gościnność i niebo tapas
Znajomość terminu ambiente sprawdza 
się i w dzień powszedni, gdy chcecie 
poczuć atmosferę wieczornych spotkań 
Hiszpanów. Jeśli więc w letni wieczór 
usłyszycie intensywny gwar, po czym 
zobaczycie wypełniający knajpkę i wyle-
wający się na ulicę, falujący tłum, który 
w przerwach rozmów przegryza małe 
co nieco, popijając winem, to znaczy że 
trafiliście we właściwe miejsce. I choć 
może się wydawać, że w lokalu nie 
wciśnie się już szpilki, a w najlepszym 
przypadku nikt nas nie zauważy – nic 
bardziej mylnego. Znajdzie się dla was 
miejsce i zostaniecie obsłużeni niczym 
najważniejsi goście. A to towarzyskie 
niebo, do którego właśnie trafiliście, 
to bar z przekąskami tapas (w Kraju 
Basków nazywa się je pinchos) – jeden 
z głównych filarów towarzyskiego życia 
Hiszpanów. Im ciaśniej i głośniej, tym 
lepiej – znaczy, że ludzie czują się tu 
swobodnie.

Wakacyjne suweniry
Drobiazg z mozaiko-
wym motywem jest 
ulubionym podarun-
kiem z Hiszpanii
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Gdybyśmy mieli opisać Hiszpanię jednym słowem, 
brzmiałoby ono FIESTA!

Hiszpańskie puzzle
Hiszpania to jeden z największych i najbardziej zróżnicowanych geograficznie i et-
nicznie krajów w Europie. Rzec by można – misternie ułożone puzzle, gdzie każdy 
fragment to oddzielna kraina z odmienną historią, kulturą, zwyczajami, stylem 
życia, dialektem (a czasem nawet językiem). Kraj tak zróżnicowany, że bodaj jako 
jedyny w Europie ma hymn narodowy bez słów, bo decydenci od lat nie potrafią 
wypracować wspólnego stanowiska w sprawie ich formy i treści. Zostawmy jednak 
to, co dzieli i zajmijmy się tym, co łączy tak różnych ludzi na co dzień dumnie 
nazywających się Hiszpanami. A jest tym bez wątpienia miłość do fiesty, czyli świę-
towania dosłownie każdej okazji.

Życie to-
warzyskie 
w Hiszpanii 
kwitnie na uli-
cy, w barach 
tapas, na pla-
ży, w domu… 
wszędzie 

Święto w każdym  
miasteczku…
Nawet najmniejsza miejsco-
wość przynajmniej raz w roku 
znajduje czas, by zorganizować 
święto ku czci swego patrona, 
konkretnej rzeczy lub zajęcia, 
z których słynie. I oto w mgnie-
niu oka główna ulica miasta 
staje się miejscem barwnej 
parady lub procesji. Zwykły 
parking zamienia się w wielką 
salę, na której przy pojemnych 
stołach biesiadnych miejscowi 
i przyjezdni wspólnie delektują 
się specjałami regionalnej kuch-
ni i napitkami, a na skleconej 
w ekspresowym tempie, ale 
solidnej scenie swoje talenty 
prezentują artyści amatorzy – 
od tańczących flamenco uczen-
nic, po lokalne koło gospodyń 
śpiewające pięknie stare ludowe 
przyśpiewki.
Im większy panuje przy tym 
rozgardiasz i podniecenie, tym 
lepiej, bo to przecież oznaki 
dobrej zabawy. A dla Hiszpa-
nów wrzawa i liczba gości na 
takich specjalnych imprezach, 
czy w miejscowych lokalach, to 
rzecz niezwykle ważna. 

… i o każdej porze
I tu rada praktyczna. Warto choć raz zaliczyć hiszpańskie święto i wieńczący je festyn 
połączony najczęściej z wielką biesiadą. Największe odbywają się głównie w Święto 
Trzech Króli, w karnawale, w Wielki Tydzień, pierwsze dni maja, Boże Ciało, noc świę-
tojańską i w Święto Wniebowzięcia NMP. A potem warto porównać je z małymi, ale 
emanującymi większą radością i szczerością festynami w miasteczkach na prowincji.

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Szczęście po hiszpańsku

Rytm flamenco nadają  
hiszpańskie kastaniety. 

Skąpane w słońcu plaże, błękit morza  
i oceanu, górskie szczyty, kipiące życiem miasta,  

ale też wioski, gdzie czas wciąż leniwie płynie.  
Czas więc wybrać się tu na wakacje i zagubić 

gdzieś między sjestą a fiestą.
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Tak smakuje  
Hiszpania
KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Churros praw-
dziwa gratka 
dla entuzjastów 
parzonego ciasta. 
Najlepiej smakuje 
z poranną, gęstą 
czekoladą.

Sangria to tradycyjny, 
hiszpański napój  
alkoholowy przy-
rządzany na bazie 
czerwonego wina 
z dodatkiem owoców, 
soków i przypraw.

Hiszpanie są mistrzami celebrowania 
chwili, a sjesta jest doskonałą ku temu 
okazją. Słoneczny taras, wyborne wino 
w dłoni, aromatyczna paella na stole, do 
tego smaczne przekąski tapas, głośna 
muzyka i tak hiszpańska radość życia trwa 
w najlepsze każdego dnia.

Hiszpański street food
W Hiszpanii na kulinarne pokusy natknie-
my się na każdym rogu ulicy. Skuszeni 
zapachem świeżych warzyw i unoszącą 
się nutą aromatu dobrze doprawionych 
owoców morza posmakujemy najlep-
szych potraw prosto z ulicznej kuchni.
Tapas małe przekąski podawane na 
niewielkich talerzykach. Najczęściej 
serwuje się kawałki hiszpańskich szy-
nek, ostre kiełbaski, oliwki, sery lub 
ośmiorniczki. Nieodzownym elementem 
hiszpańskiej kuchni są pikantne kiełba-
ski chorizo wytworzone z wieprzowiny 

z dodatkiem suszonej papryki, czosnku, 
ziół i przypraw. Churros con chocolate 
to popularne hiszpańskie śniadanie na 
słodko, ale churros sprawdza się też jako 
uliczny, gorący przysmak. Gazpacho 
uwielbiana przez wszystkich zimna zupa 
warzywna z chlebem, głównie pomi-
dorowa, z dodatkiem oliwy, czosnku, 
ogórka i przypraw. Znakomita na gorące, 
letnie dni. Paella to potrawa na bazie ryżu 
z dodatkami z zielonych warzyw, mięsa, 
owoców morza, ślimaków, fasoli, oliwy 
a nawet szafranu. Obowiązkowo należy 
posmakować pysznej hiszpańskiej kawy. 
Nigdzie indziej nie posiada ona takiego 

smaku i aromatu jak tutaj. A to za sprawą 
precyzyjnie wyselekcjonowanych ziaren, 
ale także niepowtarzalnej atmosfery tu-
tejszych kawiarenek w wąskich uliczkach. 
Hiszpanie lubią popijać kawę często ale 
za to małą, mocną i aromatyczną. A jeśli 
czasu na rozkoszowanie brakuje, to war-
to wypić ją nawet stojąc gdzieś przy ba-
rze i wtedy najlepszym wyborem będzie 
„cortado”. Wino na stole nikogo nie dziwi, 
przy ulicznych barach i ogródkach nie 
może zabraknąć dzbana sangrii z lodem 
i kawałkami świeżych owoców, świetnie 
gasi pragnienie i nie wpływa negatywnie 
na trzeźwość umysłu.
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Iberyjska magia lata

Zamiłowanie do świętowania i fiesty 
to znak rozpoznawczy Hiszpanów. 
Święta obchodzone są zawsze wesoło, 
głośno i publicznie. Podczas fiesty na 
ulicach zabraknąć nie może ognistego 
flamenco. To prawdziwa sztuka! Ide-
alne połączenie muzyki, kastanietów, 
zmysłowo falujących falban, sukien, 
trzepotu wachlarzy oraz zjawiskowej 
urody tutejszych kobiet z ich gorącym 
tańcem i ognistym temperamentem. 
To naprawdę robi wrażanie!

Sławni Hiszpanie
Pablo Picasso to jeden z najbardziej 
uznanych i ekstrawaganckich hiszpań-
skich artystów mocno doceniany jesz-
cze za życia. O swojej twórczości zwykł 
mawiać, że „Chodzi mi zawsze tylko 
o to, żeby wyrazić wszystko, co chcę. 
Nie szukam nowych form, ja je znajduję” 
Salvador Dali najsławniej-
szy hiszpański surrealista, 
prześmiewca i kontro-
wersyjny artysta, który 
zawojował świat swoją 
nietuzinkową twórczością.
Antonio Banderas aktor znany 
z filmów akcji, dzięki urodzie po-
łudniowca odniósł spektakularny 
sukces w Hollywood. Penelope 
Cruz aktorka i diva Pedro Almodo-
vara, który odkrył ją dla świata filmu. 
Antonio Gaudi najbardziej genialna 
postać architektury i kultury hisz-
pańskiej.

Suweniry z wakacji
Któż nie chciałby choć 
odrobinę wakacyjnej 
Hiszpanii zabrać ze sobą 
do domu? W tej roli 
świetnie sprawdzi się 
przepiękna ceramika, 
bo łyk kawy z hiszpańskiej porcelany 
z pewnością pobudzi nas do życia kiedy 
za oknem nie będzie już tak słonecz-
nie. Sklepy z pamiątkami i straganowe 
stoiska kochają Gaudiego i wprost 
uginają się od towaru. Wypełnione po 
brzegi miniaturkami najpiękniejszych 
hiszpańskich budowli, figurkami byków, 
jaszczurek, magnesami na lodówkę 
czy breloczkami z motywem barwnej 
mozaiki są ulubionym drobiazgiem 
z Hiszpanii. Dużym powodzeniem 
wśród turystów cieszą się koronkowe 
wachlarze będące symbolem Hiszpanii 
i kastaniety, które kupimy niemal wszę-
dzie. Kulinarną pamiątką numer jeden 
będzie oliwa z oliwek, ale nie można  
zapomnieć też o butelce owocowej 
sangrii czy słodkiego, aromatycznego 
wina z pomarańczy.

TANIEC KULTURA | TRADYCJA

HISZPANIA

CZY WIECIE, ŻE...

	l Sagrada Familia budowana jest od ponad 130 lat, a jej 
zakończenie przewiduje się na rok 2026.
	l Głową państwa jest król, najwyższy reprezentant, symbol 
jedności i trwałości państwa.
	l Korrida, flamenco, bitwy na pomidory, biegi przed bykami, 
fiesty i muzea pełne arcydzieł z całego świata wpisane 
zostały na prestiżową listę UNESCO.
	l Ciekawą tradycją w Hiszpanii jest jedzenie 12 winogron, aby 
Nowy Rok przyniósł im szczęście. 
	l Hiszpański jest językiem urzędowym w 23 krajach świata, 
porozumiewa się nim około 328 milionów ludzi.
	l Hiszpania nie brała udziału w Wojnach Światowych XX wieku.
	l Logo Chupa-Chups zaprojektował kataloński malarz 
surrealistyczny Salvador Dalí.
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Tak smakuje  
Hiszpania
KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Churros praw-
dziwa gratka 
dla entuzjastów 
parzonego ciasta. 
Najlepiej smakuje 
z poranną, gęstą 
czekoladą.

Sangria to tradycyjny, 
hiszpański napój  
alkoholowy przy-
rządzany na bazie 
czerwonego wina 
z dodatkiem owoców, 
soków i przypraw.

Hiszpanie są mistrzami celebrowania 
chwili, a sjesta jest doskonałą ku temu 
okazją. Słoneczny taras, wyborne wino 
w dłoni, aromatyczna paella na stole, do 
tego smaczne przekąski tapas, głośna 
muzyka i tak hiszpańska radość życia trwa 
w najlepsze każdego dnia.

Hiszpański street food
W Hiszpanii na kulinarne pokusy natknie-
my się na każdym rogu ulicy. Skuszeni 
zapachem świeżych warzyw i unoszącą 
się nutą aromatu dobrze doprawionych 
owoców morza posmakujemy najlep-
szych potraw prosto z ulicznej kuchni.
Tapas małe przekąski podawane na 
niewielkich talerzykach. Najczęściej 
serwuje się kawałki hiszpańskich szy-
nek, ostre kiełbaski, oliwki, sery lub 
ośmiorniczki. Nieodzownym elementem 
hiszpańskiej kuchni są pikantne kiełba-
ski chorizo wytworzone z wieprzowiny 

z dodatkiem suszonej papryki, czosnku, 
ziół i przypraw. Churros con chocolate 
to popularne hiszpańskie śniadanie na 
słodko, ale churros sprawdza się też jako 
uliczny, gorący przysmak. Gazpacho 
uwielbiana przez wszystkich zimna zupa 
warzywna z chlebem, głównie pomi-
dorowa, z dodatkiem oliwy, czosnku, 
ogórka i przypraw. Znakomita na gorące, 
letnie dni. Paella to potrawa na bazie ryżu 
z dodatkami z zielonych warzyw, mięsa, 
owoców morza, ślimaków, fasoli, oliwy 
a nawet szafranu. Obowiązkowo należy 
posmakować pysznej hiszpańskiej kawy. 
Nigdzie indziej nie posiada ona takiego 

smaku i aromatu jak tutaj. A to za sprawą 
precyzyjnie wyselekcjonowanych ziaren, 
ale także niepowtarzalnej atmosfery tu-
tejszych kawiarenek w wąskich uliczkach. 
Hiszpanie lubią popijać kawę często ale 
za to małą, mocną i aromatyczną. A jeśli 
czasu na rozkoszowanie brakuje, to war-
to wypić ją nawet stojąc gdzieś przy ba-
rze i wtedy najlepszym wyborem będzie 
„cortado”. Wino na stole nikogo nie dziwi, 
przy ulicznych barach i ogródkach nie 
może zabraknąć dzbana sangrii z lodem 
i kawałkami świeżych owoców, świetnie 
gasi pragnienie i nie wpływa negatywnie 
na trzeźwość umysłu.
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KATALONIA to perła hiszpańskiego 
wybrzeża, kusi malowniczymi plażami, 
zachwyca nietuzinkowymi krajobrazami 
i przyciąga śródziemnomorską atmos-
ferą niekończącej się fiesty. To swoista 
enklawa kulturowa Hiszpanii, od wieków 
otwarta na wpływy innych cywilizacji. 
Romańska sztuka średniowieczna z ko-
ściołami i klasztorami, które są wizytówką 
północy stała się inspiracją dla artystów 
z XX wieku takich jak Antonio Gaudi, 
Salvador Dali i Pablo Picasso. Katalonia 
składa się z 4 zróżnicowanych prowincji: 
Barcelona, Girona, Llerida i Tarragona. 
Mieszkańcy lubią podkreślać swoją auto-
nomię i odmienność kulturową. Z dumą 
posługują się językiem katalońskim oraz 
hucznie obchodzą lokalne święta. 
Barcelona to ukochane miasto Gaudie-

go, gdzie na każdym kroku spotkamy 
niezwykłe dzieła i fantazyjne formy 
tego najsłynniejszego architekta. Gironę 
szczególnie upodobał sobie Salvador 
Dali jeden z najbardziej kontrowersyjnych 
artystów ubiegłego stulecia. W niewielkim 
miasteczku Figueres, znajduje się Teatr 
i Muzeum malarza, którego fasada ozdo-
biona jest ogromnymi jajkami, stanowiące 
symbol życia.

GIRONA niezwykle klimatyczna urzeka 
turystów już od wielu lat. Płynąca przez 
miasto rzeka Onyar przecina je praktycz-
nie w połowie, a położone nad nią kolo-
rowe domy są wizytówką miejscowości. 
Spacer wąskimi uliczkami starego miasta 
Forca Vella będzie jak podróż w czasie... 
do epoki średniowiecza. Do największych 

atrakcji miasta zalicza się również Plac Kata-
loński, położony nietypowo, bo na szerokim 
moście nad rzeką, gotycka katedra i mury 
miejskie wzniesione w czasach rzymskich. 
Mieszkańcy Girony słyną z umiłowania 
do dobrej zabawy, dla tego w mieście 
nie brak przeróżnych festynów, festiwali 
i imprez kulturalnych, których w ciągu 
roku jest naprawdę wiele.

TARRAGONA to prawdziwa skarbnica 
archeologii i wiekowa historia na każ-
dym kroku. Słynie przede wszystkim 
z licznych, bardzo dobrze zachowanych 
zabytków z okresu rzymskiego, rozsia-
nych po całym mieście. Liczne ślady 
starożytności potwierdzają wspaniałą 
przeszłość Hiszpanii. Sercem miasta jest 
średniowieczna starówka z piękną kate-

Kraina fiesty,  
sjesty i radości
Tu poczujesz radość życia

GIRONA BARCELONA

KATALONIA
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HISZPANIA

drą, starożytny amfiteatr oraz imponujący 
dwupiętrowy akwedukt rzymski nieopo-
dal miasta. Trudno znaleźć drugie takie 
miejsce na całym Półwyspie Iberyjskim.

BARCELONA to majestatyczne, bajkowe 
miasto Gaudiego, które uwodzi nietu-
zinkową architekturą i zielenią parków 
przemieszaną z błękitem morza. Kościół 
Sagrada Familia - dzieło życia artysty stała 
się symbolem miasta i całej Hiszpanii. Ten 
genialny architekt wykorzystał własne 
pomysły i rozwiązania architektoniczne, 
które łączyły w sobie elementy secesji 
i katalońskiego modernizmu. Gaudi wielo-
krotnie modyfikował projekt także w trak-
cie budowy, każdy element miał być wy-
jątkowy i oryginalny. Świątynia nie została 
jednak ukończona za życia twórcy, co 

więcej jej budowa nadal trwa i czyni ją jed-
nym z najdłużej budowanych obiektów na 
świecie! Barcelona jest pełna urokliwych 
zaułków i zabytkowych budowli z najsłyn-
niejszą ulicą Las Ramblas wypełnioną całą 
dobę atmosferą gwaru i zabawy. Miasto 
to także wielki port morski i lotniczy oraz 
centrum footbolu z największym obiektem 
sportowym Europy Camp Nou, który dla 
prawdziwych kibiców znaczy dużo więcej 
niż tylko stadion. 

COSTA BRAVA niezwykle popularna 
część Katalonii nazywana ,,dzikim wy-
brzeżem’’ z uwagi na charakterystyczną 
poszarpaną linię brzegową z malowni-
czymi zatokami i skalnymi urwiskami. 
Liczne nadmorskie miasteczka rozsiane na 
długości 200 km bajkowych plaż nieustan-

nie zapraszają do smakowania wakacyjnej 
atmosfery. Miejscowość Lloret de Mar 
z powodzeniem można potraktować jako 
przystanek „impreza”. To tu nie tylko w ryt-
mie flamenco można się bawić do białego 
rana. Dla poszukujących spokoju Costa 
Brava ma także bardzo wiele do zaofe-
rowania, malowniczo położone rybackie 
wioski czy oddychające średniowieczną hi-
storią romańskie miasteczka. Tossa de Mar 
zwane „Błękitnym Rajem” niegdyś znane 
z corridy, może pochwalić się fortyfika-
cją obronną z XII wieku i średniowieczną 
starówką Vila Vella uznaną za jedną z naj-
piękniejszych w Hiszpanii. Chlubą Blanes 
i Santa Susana są długie piaszczyste plaże 
i rozłożyste palmy, w cieniu których pach-
nąca paella i sangria smakują wyśmienicie. 
Najlepiej Sami się o tym przekonajcie!

TARRAGONA COSTA BRAVA

 WYLOTY:
Warszawa, Katowice, Poznań

Hiszpania jest w istocie pięk-
na w swej różnorodności. Ki-
lometry plaż, urokliwe zatoki, 
błękit morza, magia architek-
tury i wszechobecna radość 
życia sprawiają, że Hiszpania 
każdego roku uwodzi tury-
stów. Wczasy w Hiszpanii 
to także spotkanie z historią 
zapisaną w skarbach architek-
tury i sztuki.

121121coralove latocoralove lato
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KATALONIA to perła hiszpańskiego 
wybrzeża, kusi malowniczymi plażami, 
zachwyca nietuzinkowymi krajobrazami 
i przyciąga śródziemnomorską atmos-
ferą niekończącej się fiesty. To swoista 
enklawa kulturowa Hiszpanii, od wieków 
otwarta na wpływy innych cywilizacji. 
Romańska sztuka średniowieczna z ko-
ściołami i klasztorami, które są wizytówką 
północy stała się inspiracją dla artystów 
z XX wieku takich jak Antonio Gaudi, 
Salvador Dali i Pablo Picasso. Katalonia 
składa się z 4 zróżnicowanych prowincji: 
Barcelona, Girona, Llerida i Tarragona. 
Mieszkańcy lubią podkreślać swoją auto-
nomię i odmienność kulturową. Z dumą 
posługują się językiem katalońskim oraz 
hucznie obchodzą lokalne święta. 
Barcelona to ukochane miasto Gaudie-

go, gdzie na każdym kroku spotkamy 
niezwykłe dzieła i fantazyjne formy 
tego najsłynniejszego architekta. Gironę 
szczególnie upodobał sobie Salvador 
Dali jeden z najbardziej kontrowersyjnych 
artystów ubiegłego stulecia. W niewielkim 
miasteczku Figueres, znajduje się Teatr 
i Muzeum malarza, którego fasada ozdo-
biona jest ogromnymi jajkami, stanowiące 
symbol życia.

GIRONA niezwykle klimatyczna urzeka 
turystów już od wielu lat. Płynąca przez 
miasto rzeka Onyar przecina je praktycz-
nie w połowie, a położone nad nią kolo-
rowe domy są wizytówką miejscowości. 
Spacer wąskimi uliczkami starego miasta 
Forca Vella będzie jak podróż w czasie... 
do epoki średniowiecza. Do największych 

atrakcji miasta zalicza się również Plac Kata-
loński, położony nietypowo, bo na szerokim 
moście nad rzeką, gotycka katedra i mury 
miejskie wzniesione w czasach rzymskich. 
Mieszkańcy Girony słyną z umiłowania 
do dobrej zabawy, dla tego w mieście 
nie brak przeróżnych festynów, festiwali 
i imprez kulturalnych, których w ciągu 
roku jest naprawdę wiele.

TARRAGONA to prawdziwa skarbnica 
archeologii i wiekowa historia na każ-
dym kroku. Słynie przede wszystkim 
z licznych, bardzo dobrze zachowanych 
zabytków z okresu rzymskiego, rozsia-
nych po całym mieście. Liczne ślady 
starożytności potwierdzają wspaniałą 
przeszłość Hiszpanii. Sercem miasta jest 
średniowieczna starówka z piękną kate-

Kraina fiesty,  
sjesty i radości
Tu poczujesz radość życia

GIRONA BARCELONA

KATALONIA
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BARCELONA PERŁA KATALONII

Pierwsza część wycieczki przewiduje 
panoramiczny przejazd ulicami miasta 
z postojem w Parku Güell, przy Stadio-
nie Olimpijskim i na tarasie widokowym. 
Zwiedzanie najbardziej znaczących 
zabytków: domy Antoniego Gaudi, Plaza 
de Toros, dzielnica Eixample, ulica Paseig 
de Gracia i wiele innych. W drugiej części 
krótki czas wolny w okolicach dzielnicy 
gotyckiej, a następnie zwiedzanie wzgó-
rza Montjuïc i wieczorny pokaz Magicznej 
Fontanny.

FC BARCELONA TOUR
Pierwsza część wycieczki obejmuje 
panoramiczne zwiedzanie najbardziej 
znaczących zabytków miasta. Kolejny 
punkt programu to wejście na stadion FC 
Barcelona – Camp Nou, w kompleksie 
sportowym Barcy, muzeum klubu wraz 
z salą multimedialną, zwiedzanie szat-
ni drużyny gości, przejście przez tunel 
prowadzący na murawę, oraz wizyta na 
stanowiskach komentatorów.

TANIEC MAGICZNEJ FONTANNY
Wycieczka głównymi ulicami uwodzi-
cielskiej i niepowtarzalnej Barcelony oraz 

zwiedzanie najbardziej znaczących 
zabytków miasta: domy projektu 
Antoniego Gaudi oraz malowniczo 
położony park Güell. Następnie 
zwiedzanie wzgórza Montjuic i pokaz 
Magicznej Fontanny.

WATER WORLD
Aquapark „Wodny Świat” położony 
jest na obrzeżach miejscowości Llo-
ret de Mar. Water World przygotował 
ponad dwadzieścia różnorodnych 

atrakcji wodnych takich jak: Wa-
ter Rapid, Water X-treme Montain, 
Water Gegant, Kamikaze i wiele 
innych. Cena wejściówki jak i dostęp 
do atrakcji wodnych zależy od wzro-
stu odwiedzających.

GIRONA I DALÍ
Wycieczka przeznaczona jest 
zwłaszcza dla zainteresowanych 
sztuką nowoczesną i surrealizmem. 
To znakomita okazja, żeby zwiedzić 

BARCELONA  
uwodzi magią, zdu-
miewa fantazyjnymi 

kształtami i kolorowymi 
mozaikami, to prawdzi-

wa perła architektury.
Tętniąca życiem Barce-

lona to esencja duszy 
Katalończyków

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
BARCELONA | MONTSERRAT | GIRONA | LLORET DE MAR | TORDERA

STADION FC BARCELONA CAMP NOU 

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.
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słynny Teatr-Muzeum Salvadora Dalego w jego 
rodzinnym mieście Figueras. Po drodze zwie-
dzisz średniowieczną Gironę: gotycką katedrą, 
słynną dzielnicę żydowską El Call i fragmenty 
potężnych murów obronnych. Mosty nad rzeką 
Onyar oraz starówka to doskonałe miejsce na 
pamiątkowe zdjęcie z wakacji.

TURNIEJ RYCERSKI
Wieczorna wycieczka, która umożliwi podróż 
w czasie do epoki średniowiecza i zwiedze-
nie zamku w Torderze. Podczas oficjalnego 
przyjęcia przez hrabiostwo z Valltordera 
w Sali Tronowej zostaniesz sfotografowany. 
Następnie służba zaprowadzi Cię do Wielkiej 
Sali Turniejów, gdzie rozpocznie się uroczysta 
kolacja. Stylowa kolacja odbywa się bez użycia 
sztućców. Zaopiekuje się Tobą obsługa w au-
tentycznych kostiumach z epoki.
Podczas kolacji zobaczysz pokaz tańca 
hiszpańskich koni, walki i gry rycerskie, turniej 
średniowieczny i paradę zwycięzców. Po 
skończeniu spektaklu przejdziesz do Sali Ba-
lowej, gdzie zagra do tańca orkiestra Valltor-

Hiszpania to iberyjska ślicznotka z cudowną 
naturą, różnorodnym krajobrazem i światowej 
klasy zabytkami. Bogata kultura, wspaniała 
architektura i ślady barwnej, skomplikowanej 
3 000 letniej historii widać na każdym kroku.
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KATALONIA

124 KOMPLEKS HOTELI GARBI

126 GRAN GARBI MAR 4 X X X 2-13

127 GRAN GARBI 4 X X 2-13 2-13

128 GARBI PARK LLORET HOTEL 4 X X 2-13 2-13

129 FLORIDA PARK HOTEL 4 X 1-7

130 TAHITI PLAYA HOTEL 4 X X 2-8

132 H.TOP PLANAMAR 3 X

133 SORRA D’OR BEACH CLUB 3 X

HISZPANIA

LLoret de Mar

GIRONA

Santa Susanna

Malgrad De Mar

Barcelona

Morze Śródziemne

Gran Garbi Mar
Gran Garbi
Garbi Park Lloret Hotel

Sorra D’or Beach Club 

Florida Park Hotel
Tahiti Playa Hotel
H.Top Planamar

KATALONIA

dera lub na dyskotekę w ogrodzie. 
Impreza zakończy się pokazem 
tańca hiszpańskiego.

MARINELAND
Marineland to dwa parki w jednym: 
zoo morskie z pokazami tresury 
lwów morskich, papug i delfinów 
oraz park wodny z zjeżdżalniami, 
basenami, punktami gastrono-
micznymi. Marineland znajduje się 
w miejscowości Palafolls na granicy 
Malgrat i Blanes.

MONTSERRAT – ŚLADAMI 
MISTRZÓW KATALONII
Nazwa Montserrat znaczy „pocię-
te wzgórze“. To samotne miejsce 
jest zarazem wspaniałe, dziwne 

i wyjątkowe. Wzgórze ma ponad 
10 km długości, a najwyższy szczyt 
liczy 1235 m n.p.m. Na zboczu na 
wysokości 720 m n.p.m. znajduje 
się znane Sanktuarium Montserrat. 
W Bazylice przyciąga uwagę Czarna 
Madonna „La Moreneta“, która jest 
patronką Katalonii. Wewnątrz Bazy-
liki można też posłuchać koncertu 
chóru chłopięcego Escolania, który 
należy do najstarszych w Europie. Na 
Montserrat znajduje się również mu-
zeum z wystawą dzieł artystów, ta-
kich jak Picasso, Caravaggio, El Gre-
co, Dalí i innych mistrzów Katalonii. 
Dla odważnych przygotowana jest 
kolejka linowa, którą można wjechać 
na szczyt, z którego rozciąga się 
wspaniały widok na okolicę.

POKAZ FONTANN

MUZEUM SALVADORA DALÍ

MONTSERRAT

123123coralove latocoralove lato
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BARCELONA PERŁA KATALONII

Pierwsza część wycieczki przewiduje 
panoramiczny przejazd ulicami miasta 
z postojem w Parku Güell, przy Stadio-
nie Olimpijskim i na tarasie widokowym. 
Zwiedzanie najbardziej znaczących 
zabytków: domy Antoniego Gaudi, Plaza 
de Toros, dzielnica Eixample, ulica Paseig 
de Gracia i wiele innych. W drugiej części 
krótki czas wolny w okolicach dzielnicy 
gotyckiej, a następnie zwiedzanie wzgó-
rza Montjuïc i wieczorny pokaz Magicznej 
Fontanny.

FC BARCELONA TOUR
Pierwsza część wycieczki obejmuje 
panoramiczne zwiedzanie najbardziej 
znaczących zabytków miasta. Kolejny 
punkt programu to wejście na stadion FC 
Barcelona – Camp Nou, w kompleksie 
sportowym Barcy, muzeum klubu wraz 
z salą multimedialną, zwiedzanie szat-
ni drużyny gości, przejście przez tunel 
prowadzący na murawę, oraz wizyta na 
stanowiskach komentatorów.

TANIEC MAGICZNEJ FONTANNY
Wycieczka głównymi ulicami uwodzi-
cielskiej i niepowtarzalnej Barcelony oraz 

zwiedzanie najbardziej znaczących 
zabytków miasta: domy projektu 
Antoniego Gaudi oraz malowniczo 
położony park Güell. Następnie 
zwiedzanie wzgórza Montjuic i pokaz 
Magicznej Fontanny.

WATER WORLD
Aquapark „Wodny Świat” położony 
jest na obrzeżach miejscowości Llo-
ret de Mar. Water World przygotował 
ponad dwadzieścia różnorodnych 

atrakcji wodnych takich jak: Wa-
ter Rapid, Water X-treme Montain, 
Water Gegant, Kamikaze i wiele 
innych. Cena wejściówki jak i dostęp 
do atrakcji wodnych zależy od wzro-
stu odwiedzających.

GIRONA I DALÍ
Wycieczka przeznaczona jest 
zwłaszcza dla zainteresowanych 
sztuką nowoczesną i surrealizmem. 
To znakomita okazja, żeby zwiedzić 

BARCELONA  
uwodzi magią, zdu-
miewa fantazyjnymi 

kształtami i kolorowymi 
mozaikami, to prawdzi-

wa perła architektury.
Tętniąca życiem Barce-

lona to esencja duszy 
Katalończyków

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
BARCELONA | MONTSERRAT | GIRONA | LLORET DE MAR | TORDERA

STADION FC BARCELONA CAMP NOU 

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.
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124 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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KOMPLEKS HOTELI GARBI
Zlokalizowany w nadmorskim kurorcie - Lloret De Mar, stanowi 
doskonały wybór na niezapomniane wakacje. Słoneczne i wodne kąpiele 
zapewnia bliskość publicznej plaży, zwiedzanie ułatwi kolej do Barcelony 
a dzięki licznym restauracjom i lokalnym Tapas barom wyjątkowe smaki 
Hiszpanii są na wyciągnięcie ręki.

Kompleks składa się z 3 hoteli: Gran Garbi, Gran Garbi Mar oraz Garbi 
Park Lloret Hotel. Jest to świetna propozycja dla amatorów wodnych 
szaleństw, którzy na terenie hotelu Gran Garbi Mar znajdą wyjątkowy 
aquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych oraz kompleksem zjeżdżalni 
dla dzieci.

Na dzieci w wieku od 4 do 12 lat czekają na terenie hotelu Gran Garbi 
animacje w miniklubie, między innymi zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe oraz minidisco.

Z aquaparku korzystać mogą wszyscy Goście zakwaterowani w kom-
pleksie Garbi.GRAN GARBI MAR

GRAN GARBI

GARBI PARK LLORET HOTEL

 

AQUAPARK

GRAN 
GARBI 
MAR

GRAN 
GARBI

GARBI 
PARK

LLORET 
HOTEL

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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GRAN GARBI MAR
Położony w popularnym nadmorskim kurorcie Lloret De Mar. Idealny hotel 
dla rodzin z dziećmi - miniklub dla najmłodszych, niewielka odległość 
od plaży i morza, aquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych i kompleksem 
zjeżdżalni dla dzieci.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1996 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu bar, 
sala śniadaniowa, aquapark, basen odkryty. 
Hotel przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
-żwirowa. Miedzy hotelem a plażą przebiega 
ulica. Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, łazienkę, TV, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
Sala śniadaniowa, bar.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lody dla dzieci
 ∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe 

Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
 ∞ WiFi w hotelu bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w hotelu 

Gran Garbi
∞ zajęcia plastyczne, zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu Garbi 

Hotels i znajduje się w hotelu Gran Garbi
∞ brodzik ze zjeżdżalniami
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
ok. 150 m od centrum Lloret De Mar, 
100 km od lotniska w Barcelonie, 
ok. 25 km od lotniska w Gironie.

AQUAPARK

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1984 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, 2 baseny odkryte, basen 
kryty. Goście mogą korzystać z aquaparku, 
znajdującego się w hotelu Gran Garbi Mar. 

PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, 
publiczna. Leżaki i parasole. Dojście do 
plaży ulicą.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyzację, 
TV, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lody dla dzieci
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
∞ WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, bilard
∞ tenis stołowy

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zajęcia plastyczne, zawody sportowe
 ∞ miniklub wspólny dla kompleksu  
Garbi Hotels

∞ plac zabaw, brodzik
∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni dla 

najmłodszych w hotelu Gran Garbi Mar
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji 
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
ok. 150 m od centrum Lloret De Mar,  
100 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 25 km od lotniska w Gironie.

GRAN GARBI
Położony niedaleko piaszczystej plaży oraz tętniącego życiem centrum 
Lloret de Mar. Goście mogą korzystać z aquaparku znajdującego się 
w hotelu Gran Garbi Mar. W sezonie hotel oferuje program animacyjny 
dla dorosłych i animacje dla dzieci.

AQUAPARK W GRAN GARBI MAR

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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GRAN GARBI MAR
Położony w popularnym nadmorskim kurorcie Lloret De Mar. Idealny hotel 
dla rodzin z dziećmi - miniklub dla najmłodszych, niewielka odległość 
od plaży i morza, aquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych i kompleksem 
zjeżdżalni dla dzieci.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1996 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu bar, 
sala śniadaniowa, aquapark, basen odkryty. 
Hotel przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
-żwirowa. Miedzy hotelem a plażą przebiega 
ulica. Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, łazienkę, TV, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
Sala śniadaniowa, bar.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lody dla dzieci
 ∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe 

Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
 ∞ WiFi w hotelu bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w hotelu 

Gran Garbi
∞ zajęcia plastyczne, zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu Garbi 

Hotels i znajduje się w hotelu Gran Garbi
∞ brodzik ze zjeżdżalniami
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
ok. 150 m od centrum Lloret De Mar, 
100 km od lotniska w Barcelonie, 
ok. 25 km od lotniska w Gironie.

AQUAPARK

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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GARBI PARK LLORET HOTEL
Dogodnie położony niedaleko piaszczystej plaży. Szczególnie polecany na 
wakacje rodzinom z dziećmi – aquapark z 4 zjeżdżalniami dla dorosłych 
i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci hotelu Grand Garbi Mar oraz animator 
dla dzieci w miniklubie to przepis na udane wakacje.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1970 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty, basen kryty, 
aquapark (4 zjeżdżalnie dla dorosłych 
i kompleks zjeżdżalni dla dzieci w hotelu Gran 
Garbi Mar).

PLAŻA
400 m od hotelu, publiczna, piaszczysto- 
-żwirowa. Parasole i leżaki. Dojście do plaży 
ulicą.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, sejf, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ promo dla max. 2 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: plastyczne, zawody sportowe
∞ miniklub wspólny dla kompleksu Garbi 

Hotels, znajduje się w hotelu Gran Garbi
∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni dla 

najmłodszych w hotelu Gran Garbi Mar
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Lloret de Mar, 6 km od Blanes,  
25 km od lotniska w Gironie,
100 km od lotniska w Barcelonie.

AQUAPARK W GRAN GARBI MAR

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Santa Susana, 
75 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w Gironie.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1987 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen kryty, basen odkryty. 
Hotel przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
-żwirowa. Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, lodówkę, sejf, 
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ double dla max. 3 os.
 ∞ quad dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar. 
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie

INTERNET
 ∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, bilard
 ∞ centrum SPA. jacuzzi, sauna, masaż
 ∞ siłownia, animacje, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci 5-12 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

FLORIDA PARK HOTEL
Hotel położony w centrum miasta nieopodal plaży i wielu restauracji. 
Polecany przede wszystkim rodzinom z dziećmi. Będą mieli do wyboru 
m.in. miniklub czy brodzik. Do dyspozycji Gości także centrum odnowy 
biologicznej, siłownia. 

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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GARBI PARK LLORET HOTEL
Dogodnie położony niedaleko piaszczystej plaży. Szczególnie polecany na 
wakacje rodzinom z dziećmi – aquapark z 4 zjeżdżalniami dla dorosłych 
i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci hotelu Grand Garbi Mar oraz animator 
dla dzieci w miniklubie to przepis na udane wakacje.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1970 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty, basen kryty, 
aquapark (4 zjeżdżalnie dla dorosłych 
i kompleks zjeżdżalni dla dzieci w hotelu Gran 
Garbi Mar).

PLAŻA
400 m od hotelu, publiczna, piaszczysto- 
-żwirowa. Parasole i leżaki. Dojście do plaży 
ulicą.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, sejf, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ promo dla max. 2 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: plastyczne, zawody sportowe
∞ miniklub wspólny dla kompleksu Garbi 

Hotels, znajduje się w hotelu Gran Garbi
∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni dla 

najmłodszych w hotelu Gran Garbi Mar
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Lloret de Mar, 6 km od Blanes,  
25 km od lotniska w Gironie,
100 km od lotniska w Barcelonie.

AQUAPARK W GRAN GARBI MAR

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1999 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen odkryty. Hotel przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki i ręczniki. Dojście do plaży promenadą.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, TV, sejf, lodówkę, łazienkę, 
balkon lub taras.

Typy pokoi:
 ∞ superior dla max 3 os.
 ∞ superior VIP dla max 2 os.
 ∞ suity dla max. 4 os.
 ∞ suity VIP dla max. 4 os.
 ∞ superior pool dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary. 
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ tenis stołowy, bilard
 ∞ jacuzzi
 ∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞ brodzik i plac zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

TAHITI PLAYA HOTEL
Położony przy piaszczystej plaży hotel szczególnie polecany rodzinom 
z dziećmi. Liczne atrakcje dla dzieci, kreatywne animacje oraz brodzik 
zapewnią słoneczne chwile dziecięcej beztroski. Zaplecze rekreacyjno- 
-sportowe i piękna okolica zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku.

Przykładowy pokój

  PRZY PLAŻY 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 8 LAT a

LOKALIZACJA: 
500 m od centrum Santa Susana,  
50 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 37 km od lotniska w Gironie.
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1999 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen odkryty. Hotel przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki i ręczniki. Dojście do plaży promenadą.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, TV, sejf, lodówkę, łazienkę, 
balkon lub taras.

Typy pokoi:
 ∞ superior dla max 3 os.
 ∞ superior VIP dla max 2 os.
 ∞ suity dla max. 4 os.
 ∞ suity VIP dla max. 4 os.
 ∞ superior pool dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary. 
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ tenis stołowy, bilard
 ∞ jacuzzi
 ∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞ brodzik i plac zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

TAHITI PLAYA HOTEL
Położony przy piaszczystej plaży hotel szczególnie polecany rodzinom 
z dziećmi. Liczne atrakcje dla dzieci, kreatywne animacje oraz brodzik 
zapewnią słoneczne chwile dziecięcej beztroski. Zaplecze rekreacyjno- 
-sportowe i piękna okolica zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku.

Przykładowy pokój

  PRZY PLAŻY 

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 8 LAT a

LOKALIZACJA: 
500 m od centrum Santa Susana,  
50 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 37 km od lotniska w Gironie.
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H.TOP PLANAMAR
Niewielka odległość dzieli hotel od złocistej i piaszczystej plaży. Idealne 
miejsce dla tych, którzy chcą się dobrze bawić i odpocząć, w samym 
sercu wakacyjnego kurortu. Polecany szczególnie Klientom ceniącym 
doskonałą lokalizacje. HOTEL

Kategoria lokalna: 3*. Otwarty w 1987 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bar, basen odkryty.

PLAŻA
50 m od hotelu.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, 
łazienkę, balkon lub taras
Typy pokoi:
 ∞ Standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja, bar

All Inclusive
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ animacje dla dzieci
 ∞ plac zabaw

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE a
LOKALIZACJA: 
Malgrat Del Mar,  
80 km od lotniska w Barcelonie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1975 r., 
odnowiony w 2010 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty. Hotel 
przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
30 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.

POKOJE
Wyposażone w sejf, TV, łazienkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ przyjazne dla dzieci dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja, bar.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SORRA D’OR BEACH CLUB
Hotel położony jest w miasteczku Malgrat de Mar, niemal nad samym 
morzem. Między hotelem a plażą znajduje się stacja kolejki podmiejskiej 
która dojeżdża do Barcelony. Kilka minut spacerem dzieli nas od 
najbliższych sklepów, dyskotek barów oraz restauracji.

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE a
LOKALIZACJA: 
Malgrat de Mar,  
83 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w Gironie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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H.TOP PLANAMAR
Niewielka odległość dzieli hotel od złocistej i piaszczystej plaży. Idealne 
miejsce dla tych, którzy chcą się dobrze bawić i odpocząć, w samym 
sercu wakacyjnego kurortu. Polecany szczególnie Klientom ceniącym 
doskonałą lokalizacje. HOTEL

Kategoria lokalna: 3*. Otwarty w 1987 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bar, basen odkryty.

PLAŻA
50 m od hotelu.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, 
łazienkę, balkon lub taras
Typy pokoi:
 ∞ Standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja, bar

All Inclusive
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ animacje dla dzieci
 ∞ plac zabaw

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE a
LOKALIZACJA: 
Malgrat Del Mar,  
80 km od lotniska w Barcelonie.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

132 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

H
IS

Z
P

A
N

IA
 | 

C
o

st
a 

B
ar

ce
lo

n
a

EU_HISZPANIA_HOTEL_2022.indd   132EU_HISZPANIA_HOTEL_2022.indd   132 29/04/2022   14:2129/04/2022   14:21



Autoryzowane 
biura podróży

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 
Bolesławiec, Axis Travel;  
Rynek 7/7; tel. 75 732 20 10,  
axis@axis-travel.pl
Głogów, Travel; pl. Konstytucji 3 Maja 2, 
tel. 76 834 13 16,  
glogow@travel2u.pl
Kłodzko, An-Travel; Wita Stwosza 3;  
tel. 74 867 88 88, biuro@antravel.pl
Legnica, Wakacjedlaciebie.com.pl;  
ul. Libana 5, tel. 76 862 95 71,  
gromada@poczta.onet.pl
Lubin, Habibi Travel;  
ul. Armii Krajowej 1, tel. 76 724 90 44, 
biuro@habibitravel.pl
Wrocław, Fly Back; ul. Hallera 52, 
CH Borek, tel. 71 783 18 96,  
flyback@flyback.com.pl

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 
Bydgoszcz, Glob Travel;  
Stary Rynek 1, tel. 502 132 042,  
globtravel@globtravel.pl
Bydgoszcz, Summer;  
ul. Dworcowa 37, tel. 52 321 21 02,  
biuro@summer.bydgoszcz.pl
Inowrocław, Przygoda;  
ul. Królowej Jadwigi 12,  
tel. 52 355 91 11,  
przygodaino@poczta.onet.pl
Świecie, Klub Podróżnika;  
al. Jana Pawła II 3, tel. 52 562 00 55,  
biuro@klub-podroznika.eu
Włocławek, Sun Travel;  
ul. Zbiegniewskiej 75,  
tel. 54 420 17 44,  
kontakt@suntravel.wloclawek.pl

WOJ. LUBELSKIE
Biłgoraj, Planeta Podróży;  
ul. 3 Maja 13, Galeria Biłgorajska,  
tel. 84 686 18 18,  
biuro@planeta-podrozy.pl
Lublin, Solclub; ul. Orkana 6,  
Galeria Orkana, tel. 81 443 30 00,  
info@solclub.pl

WOJ. LUBUSKIE
Gorzów Wielkopolski, Sun Klub;  
ul. Mieszka I 68/1, tel. 95 736 68 88,  
biuro@sunklub.pl

WOJ. ŁÓDZKIE
Łódź, Planeta Podróży; ul. Piotrkowska 198, 
tel. 793 070 045,  
biuro@planetapodrozy.pl
Łódź, Sol Travel; ul. Piotrkowska 132,  
tel. 42 632 34 14, soltravel@soltravel.pl
Piotrków Trybunalski, Juventur; 
ul. Słowackiego 103, tel. 44 646 87 13, 
biuro@juventurpiotrkow.pl
Radomsko, Trybunalskie;  
ul. Reymonta 43/12, tel. 44 683 21 77,  
biuro@trybunalskie.com.pl
Tomaszów Mazowiecki, Omnitur;  
ul. P.O.W. 17 lok. 1, tel. 44 724 98 12, 
omnitur@omnitur.pl
Zgierz, Viva Centrum Podróży;  
plac Jana Pawła II 17, tel. 42 719 06 85, 
vivacp@poczta.wp.pl

WOJ. MAŁOPOLSKIE
Andrychów, Marti Travel;  
plac Mickiewicza 1C, tel. 33 870 33 77, 
mwandor@martitravel.pl
Chrzanów, Apricor; Al. Henryka 33,  
tel 32 753 97 32, biuro@apricor.pl
Kraków, Travel Market; ul. Kapelanka 54, 
CH Tesco, tel. 12 267 03 25,  
kapelanka@travel-market.pl
Libiąż, Apricor; ul. Wojska Polskiego 1B,  
32 753 97 32, biuro@apricor.pl
Nowy Targ, Regle; ul. Szaflarska 23,  
tel. 18 266 73 72,  
biuro.regle2@gmail.com
Olkusz, Ilkus; ul. Sławkowska 13,  
tel. 32 643 15 85,  
ilkus@ilkus.com.pl
Oświęcim, Agturim; H. Sienkiewicza 2, 
tel. 33 445 81 03, biuro@agturim.pl
Zakopane, Regle; ul. Krupówki 42/5,  
tel. 18 201 57 81,  
biuro.regle@gmail.com 

WOJ. MAZOWIECKIE
Grodzisk Mazowiecki, Travel Club; 
ul. Spółdzielcza 6 lok. 3, tel. 882 801 
884, travelclub@vp.pl
Piaseczno, Ariadna Travel;  
ul. Młynarska 4E, tel. 22 735 22 10, 
biuro@ariadnatravel.pl
Pruszków, Sandy Travels.pl;  
al. Wojska Polskiego 46A,  
tel. 22 734 23 63, bartosz@sandytravels.pl
Siedlce, Maxi Travel; ul. 3-go Maja 38, 
tel. 25 632 60 65, mira@maxitravel.pl
Warszawa, Sun Way Travel;  
ul. Gen. Felicjana Sławoja-
Składkowskiego 4,  
CH Skorosze, tel. 721 080 000,  
skorosze@sunwaytravel.pl
Warszawa, World Holidays;  
ul. Szkoły Orląt 4 lok. 8,  
tel. 22 893 10 35,  
biuro@worldholidays.pl
Wołomin, Hit Travel; ul. Ogrodowa 1,  
tel. 22 787 90 16,  
hittravel@hittravel.pl

WOJ. PODKARPACKIE
Nisko, Nista; plac Wolności 1,  
tel. 15 841 20 85, nista@poczta.onet.pl;

WOJ. PODLASKIE
Białystok, 24 Holiday;  
ul. Św. Mikołaja 1/1, tel. 85 742 07 74, 
mikolaja@24holiday.pl

WOJ. POMORSKIE
Gdańsk, Sun Way Travel;  
ul. Rakoczego 11 lok. 17,  
tel. 721 290 000,  
morena@sunwaytravel.pl
Kościerzyna, Exotico; ul. Staszica 13, 
tel. 788 966 666,  
biuro@exotico.pl
Słupsk, Sun Way Travel;  
ul. Szczecińska 58/30, CH Jantar,  
tel. 59 845 54 80,  
biuro@sunwaytravel.pl

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia 
doradców w autoryzowanych biurach podróży. To nasi 
partnerzy, którzy dobrze znają ofertę Coral Travel 
i potrafią odpowiedzieć na potrzeby Klientów.
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Sopot, World Tour;  
ul. Kościuszki 14, tel. 58 555 00 45, 
oktravel@oktravel.pl

WOJ. ŚLĄSKIE
Będzin, Sun&Travel; ul. 11 Listopada 10, 
CH Kaufland, tel. 32 263 26 54,  
biuro@sun.travel.pl
Bieruń, Traveller; ul. Granitowa 16,  
tel. 32 216 37 39, piast@traveller.net.pl
Cieszyn, Bea-Travel; ul. Głęboka 45,  
tel. 33 852 08 17, beatravel@pro.onet.pl
Czechowice Dziedzice, Chantal Travel; 
ul. Targowa 2, tel. 32 737 62 23,  
biuro@chantaltravel.pl
Częstochowa, E-lastminute.pl; 
ul. Dąbrowskiego 7, tel. 34 324 80 40, 
office@e-lastminute.pl
Jastrzębie Zdrój, Podróżnik;  
ul. Harcerska 1D, tel. 32 470 05 88, 
butpodroznik@wp.pl
Jaworzno, Laguna;  
ul. Mickiewicza 5, tel. 510 216 910,  
biuro@odlotowewakacje.pl
Jaworzno, Sun Tour; Rynek Główny 11, 
tel. 32 316 01 99, suntour@interia.pl
Mikołów, Holiday Ticket;  
ul. Św. Wojciecha 25, tel. 32 226 42 92,  
rezerwacje@holidayticket.pl
Mysłowice, Wigor;  
ul. Armii Krajowej 22, tel. 32 222 56 06, 
biurowigor@vp.pl
Racibórz, Max; ul. Nowa 9/9,  
tel. 32 415 47 34, centrala@maax.pl
Ruda Śląska, Sun Travel; ul. Wawelska 2, 
tel. 32 243 52 99, suntravel@vp.pl

Rybnik, Firo-Tour Polska; ul. Raciborska 5, 
tel. 32 433 00 13, biuro@firotour.pl
Siemianowice Śląskie, Atut;  
ul. Staszica 3, tel. 32 765 83 24,  
kontakt@biurolastminute.pl
Żernica, Kolibri; ul. Gliwicka 2,  
tel. 32 230 82 95, kolibri@gni.pl
Żory, Sun Travel; ul. Górne Przedmieście 1, 
tel. 32 434 18 88,  
bp@sun-travel.com.pl
Żywiec, Idea Travel; ul. Wesoła 1,  
tel. 33 863 11 33,  
idea@idealnewakacje.pl

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Kielce, Lastowicze.pl; ul. Kościuszki 24, 
tel. 41 344 75 03,  
biuro@lastowicze.pl
Ostrowiec Świętokrzyski, Voyager; 
ul. Mickiewicza 30, Galeria Ostrowiec, 
tel. 41 263 41 85,  
voyager.ostrowiec@gmail.com

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Ełk, Holidayline.pl;  
ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3,  
tel. 87 610 88 88,  
rezerwacje@holidayline.pl
Iława, Luz; ul. Królowej Jadwigi 14,  
tel. 89 648 39 31, luz@luzbp.pl
Olsztyn, Ellite Travel; ul. Staromiejska 16, 
tel. 89 527 40 04,  
biuro@ellitetravel.pl
Ostróda, M-Tour; ul. Grunwaldzka 16,  
tel. 89 646 48 48,  
mtour.ostroda@gmail.com

WOJ. WIELKOPOLSKIE
Gniezno, Sun Way Travel;  
ul. Sobieskiego 17 lok. 111, Galeria MAX, 
tel. 721 260 000,  
gniezno@sunwaytravel.pl
Kępno, Kuba Tour;  
al. Marcinkowskiego 4a/7,  
tel. 62 782 00 47,  
kubatour@wp.pl
Konin, Sun Way Travel;  
ul. Ogrodowa 31A, CH Ferio,  
tel. 721 580 000,  
konin@sunwaytravel.pl
Luboń, Kiwi Travel;  
ul. Żabikowska 66, CH PAJO,  
tel. 61 899 42 00,  
biuro@kiwitravel.pl
Nowy Tomyśl, Śródziemnomorze; 
ul. Piłsudskiego 46, tel. 61 442 11 00,  
biuro@srodziemnomorze.pl
Oborniki, AP Travel; ul. 11 Listopada 2, 
Intermarché, tel. 61 296 06 00,  
oborniki@aptravel.pl
Ostrów Wielkopolski, Wakacyjny Agent; 
ul. Wojska Polskiego 2/2,  
tel. 62 590 38 49,  
biuro@wakacyjnyagent.pl
Środa Wielkopolska, Podróży Świat; 
ul. Stary Rynek 4, tel. 61 639 30 52,  
biuro@podrozyswiat.pl

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Koszalin, Sun Way Travel;  
ul. Paderewskiego 1, CH Atrium,  
tel. 721 240 000,  
koszalin@sunwaytravel.pl
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Autoryzowane 
biura podróży

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 
Bolesławiec, Axis Travel;  
Rynek 7/7; tel. 75 732 20 10,  
axis@axis-travel.pl
Głogów, Travel; pl. Konstytucji 3 Maja 2, 
tel. 76 834 13 16,  
glogow@travel2u.pl
Kłodzko, An-Travel; Wita Stwosza 3;  
tel. 74 867 88 88, biuro@antravel.pl
Legnica, Wakacjedlaciebie.com.pl;  
ul. Libana 5, tel. 76 862 95 71,  
gromada@poczta.onet.pl
Lubin, Habibi Travel;  
ul. Armii Krajowej 1, tel. 76 724 90 44, 
biuro@habibitravel.pl
Wrocław, Fly Back; ul. Hallera 52, 
CH Borek, tel. 71 783 18 96,  
flyback@flyback.com.pl

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 
Bydgoszcz, Glob Travel;  
Stary Rynek 1, tel. 502 132 042,  
globtravel@globtravel.pl
Bydgoszcz, Summer;  
ul. Dworcowa 37, tel. 52 321 21 02,  
biuro@summer.bydgoszcz.pl
Inowrocław, Przygoda;  
ul. Królowej Jadwigi 12,  
tel. 52 355 91 11,  
przygodaino@poczta.onet.pl
Świecie, Klub Podróżnika;  
al. Jana Pawła II 3, tel. 52 562 00 55,  
biuro@klub-podroznika.eu
Włocławek, Sun Travel;  
ul. Zbiegniewskiej 75,  
tel. 54 420 17 44,  
kontakt@suntravel.wloclawek.pl

WOJ. LUBELSKIE
Biłgoraj, Planeta Podróży;  
ul. 3 Maja 13, Galeria Biłgorajska,  
tel. 84 686 18 18,  
biuro@planeta-podrozy.pl
Lublin, Solclub; ul. Orkana 6,  
Galeria Orkana, tel. 81 443 30 00,  
info@solclub.pl

WOJ. LUBUSKIE
Gorzów Wielkopolski, Sun Klub;  
ul. Mieszka I 68/1, tel. 95 736 68 88,  
biuro@sunklub.pl

WOJ. ŁÓDZKIE
Łódź, Planeta Podróży; ul. Piotrkowska 198, 
tel. 793 070 045,  
biuro@planetapodrozy.pl
Łódź, Sol Travel; ul. Piotrkowska 132,  
tel. 42 632 34 14, soltravel@soltravel.pl
Piotrków Trybunalski, Juventur; 
ul. Słowackiego 103, tel. 44 646 87 13, 
biuro@juventurpiotrkow.pl
Radomsko, Trybunalskie;  
ul. Reymonta 43/12, tel. 44 683 21 77,  
biuro@trybunalskie.com.pl
Tomaszów Mazowiecki, Omnitur;  
ul. P.O.W. 17 lok. 1, tel. 44 724 98 12, 
omnitur@omnitur.pl
Zgierz, Viva Centrum Podróży;  
plac Jana Pawła II 17, tel. 42 719 06 85, 
vivacp@poczta.wp.pl

WOJ. MAŁOPOLSKIE
Andrychów, Marti Travel;  
plac Mickiewicza 1C, tel. 33 870 33 77, 
mwandor@martitravel.pl
Chrzanów, Apricor; Al. Henryka 33,  
tel 32 753 97 32, biuro@apricor.pl
Kraków, Travel Market; ul. Kapelanka 54, 
CH Tesco, tel. 12 267 03 25,  
kapelanka@travel-market.pl
Libiąż, Apricor; ul. Wojska Polskiego 1B,  
32 753 97 32, biuro@apricor.pl
Nowy Targ, Regle; ul. Szaflarska 23,  
tel. 18 266 73 72,  
biuro.regle2@gmail.com
Olkusz, Ilkus; ul. Sławkowska 13,  
tel. 32 643 15 85,  
ilkus@ilkus.com.pl
Oświęcim, Agturim; H. Sienkiewicza 2, 
tel. 33 445 81 03, biuro@agturim.pl
Zakopane, Regle; ul. Krupówki 42/5,  
tel. 18 201 57 81,  
biuro.regle@gmail.com 

WOJ. MAZOWIECKIE
Grodzisk Mazowiecki, Travel Club; 
ul. Spółdzielcza 6 lok. 3, tel. 882 801 
884, travelclub@vp.pl
Piaseczno, Ariadna Travel;  
ul. Młynarska 4E, tel. 22 735 22 10, 
biuro@ariadnatravel.pl
Pruszków, Sandy Travels.pl;  
al. Wojska Polskiego 46A,  
tel. 22 734 23 63, bartosz@sandytravels.pl
Siedlce, Maxi Travel; ul. 3-go Maja 38, 
tel. 25 632 60 65, mira@maxitravel.pl
Warszawa, Sun Way Travel;  
ul. Gen. Felicjana Sławoja-
Składkowskiego 4,  
CH Skorosze, tel. 721 080 000,  
skorosze@sunwaytravel.pl
Warszawa, World Holidays;  
ul. Szkoły Orląt 4 lok. 8,  
tel. 22 893 10 35,  
biuro@worldholidays.pl
Wołomin, Hit Travel; ul. Ogrodowa 1,  
tel. 22 787 90 16,  
hittravel@hittravel.pl

WOJ. PODKARPACKIE
Nisko, Nista; plac Wolności 1,  
tel. 15 841 20 85, nista@poczta.onet.pl;

WOJ. PODLASKIE
Białystok, 24 Holiday;  
ul. Św. Mikołaja 1/1, tel. 85 742 07 74, 
mikolaja@24holiday.pl

WOJ. POMORSKIE
Gdańsk, Sun Way Travel;  
ul. Rakoczego 11 lok. 17,  
tel. 721 290 000,  
morena@sunwaytravel.pl
Kościerzyna, Exotico; ul. Staszica 13, 
tel. 788 966 666,  
biuro@exotico.pl
Słupsk, Sun Way Travel;  
ul. Szczecińska 58/30, CH Jantar,  
tel. 59 845 54 80,  
biuro@sunwaytravel.pl

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia 
doradców w autoryzowanych biurach podróży. To nasi 
partnerzy, którzy dobrze znają ofertę Coral Travel 
i potrafią odpowiedzieć na potrzeby Klientów.
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SKONTAKTUJ SIĘ
Nie masz czasu? Masz pytania? 
Napisz do naszego konsultanta 
lub zostaw numer - oddzwonimy!

PŁAĆ BEZPIECZNIE
Płatności online, kartą, przele-
wem lub w najbliższym salonie 
sprzedaży.

WYBIERAJ JAK LUBISZ
W domu, w drodze do pracy, 
restauracji, na spacerze, przez 
telefon, na tablecie lub laptopie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Na naszej stronie znajdziesz 
więcej zdjęć, informacji, loka-
lizację hoteli, rozkłady lotów 
i wiele więcej.

REZERWUJ KIEDY CHCESZ
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 
24h online, 7 dni w tygodniu, 
przez cały rok.

Punkty sprzedaży
firmowe, autoryzowane, agencyjne, online

 

www.coraltravel.pl

24h rezerwuj 
online

NON
STOP

Autoryzowane Biura Podróży: 
Polecamy również kontakt z naszymi 
Autoryzowanymi Biurami Podróży w całej 
Polsce. Adres swojego biura znajdziesz  
w katalogu na stronach 218-219 oraz na:  
www.coraltravel.pl/punkty-sprzedazy

Biura Agencyjne:
Nasza oferta dostępna jest również 
w ponad 2000 tradycyjnych biur podróży.

Porozmawiajmy o wakacjach w biurze przy aromatycznej 
kawie, gdzie nasi wakacyjni eksperci dopasują najlepszy 
urlop dla Ciebie. Możesz też wybrać wakacje online 
w domowym zaciszu. Twój wybór, rezerwuj tak jak lubisz.

Infolinia dla Klientów: 

801 44 44 00
klient@coraltravel.pl
www.coraltravel.pl

Rezerwacja online
Klik i lecisz 
na wakacje

www.coraltravel.pl  
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Nie masz czasu? Masz pytania? 
Napisz do naszego konsultanta 
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NON
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Autoryzowane Biura Podróży: 
Polecamy również kontakt z naszymi 
Autoryzowanymi Biurami Podróży w całej 
Polsce. Adres swojego biura znajdziesz  
w katalogu na stronach 218-219 oraz na:  
www.coraltravel.pl/punkty-sprzedazy

Biura Agencyjne:
Nasza oferta dostępna jest również 
w ponad 2000 tradycyjnych biur podróży.

Porozmawiajmy o wakacjach w biurze przy aromatycznej 
kawie, gdzie nasi wakacyjni eksperci dopasują najlepszy 
urlop dla Ciebie. Możesz też wybrać wakacje online 
w domowym zaciszu. Twój wybór, rezerwuj tak jak lubisz.

Infolinia dla Klientów: 

801 44 44 00
klient@coraltravel.pl
www.coraltravel.pl

Rezerwacja online
Klik i lecisz 
na wakacje
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Salony firmowe w całej Polsce
Białystok; ul. Jurowiecka 1 (Galeria Jurowiecka),   85 811 85 70,  
bialystok.jurowiecka@coraltravel.pl
Bielsko-Biała; ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera),   33 485 94 84,  
bielsko@coraltravel.pl
Bydgoszcz; al. Wojska Polskiego 1 (CH Zielone Arkady),  
  52 523 94 90, bydgoszcz@coraltravel.pl

Bytom; Plac Tadeusza Kościuszki 1 (CH Agora Bytom),  
  32 775 96 70, bytom@coraltravel.pl 

Częstochowa; al. Najświętszej Maryi Panny 24/24, 
  34 389 34 60, czestochowa@coraltravel.pl

Elbląg; ul. Płk. Dąbka 152 (CH Ogrody),   55 625 54 80,  
elblag@coraltravel.pl
Gdańsk; al. Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka),  
  58 770 28 00, gdansk2@coraltravel.pl

Gdańsk; ul. Targ Sienny 7 (Forum Gdańsk),   58 301 71 44,  
gdansk.forum@coraltravel.pl
Gdańsk; ul. Franciszka Schuberta 102 (Galeria Morena),  
  575 262 665, gdansk.morena@coraltravel.pl

Gdynia; ul. Kazimierza Górskiego 2 (CH Riviera),   58 665 36 23,  
gdynia@coraltravel.pl
Grajewo; ul. Wojska Polskiego 44,   533 145 455,  
grajewo@coraltravel.pl
Jelenia Góra; ul. Podwale 25 (Nowy Rynek),   75 612 10 97,  
jelenia.gora@coraltravel.pl
Kalisz; ul. Górnośląska 82 (Galeria Amber),   62 505 86 21,  
kalisz@coraltravel.pl
Kalisz; ul. Złota 1 lok. 5,   665 413 413, kalisz2@coraltravel.pl
Katowice; ul. 3 maja 30 (Galeria Katowicka),   32 661 04 92,  
katowice3@coraltravel.pl
Katowice; ul. Moniuszki 2,   32 782 30 65, katowice1@coraltravel.pl
Katowice; ul. Chorzowska 107 (Silesia City Center),  
  32 733 81 18, katowice2@coraltravel.pl

Katowice; ul. Kościuszki 229 (Galeria Libero),   32 775 96 80,  
katowice4@coraltravel.pl
Kielce; ul. Warszawska 26 (Galeria Korona),   41 246 15 90,  
kielce@coraltravel.pl
Kielce; ul. Świętokrzyska 20 (Galeria Echo),   41 246 15 80,  
kielce.echo@coraltravel.pl
Konin; ul. 3-go Maja 36,   632 448 995, konin@coraltravel.pl
Kraków; al. Bora-Komorowskiego 41 (CH Serenada),  
  12 422 40 00, krakow@coraltravel.pl

Kraków; ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka City Center),  
  12 298 40 90, krakow.bonarka@coraltravel.pl

Kraków; ul. Kościuszki 23,   12 426 43 96, krakow2@coraltravel.pl
Kraków; ul. Pawia 5 (Galeria Krakowska),   12 343 06 64,  
krakow.krakowska@coraltravel.pl
Lublin; al. Unii Lubelskiej 2 (CH VIVO! Lublin),   81 281 26 40,  
lublin@coraltravel.pl
Łódź; ul. Jana Karskiego 5 (CH Manufaktura),   42 231 58 12,  
lodz@coraltravel.pl
Łódź; Aleja Kościuszki 41;   42 663 62 77,  
lodz.kosciuszki@coraltravel.pl
Myszków; ul. 11 Listopada 13C,   509 300 339,  
myszkow@coraltravel.pl
Niepołomice; ul. Szeroka 1,   798 055 044,  
niepolomice@coraltravel.pl
Olsztyn; ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska),   89 678 94 50,  
olsztyn@coraltravel.pl
Opole; Plac Kopernika 16 (Solaris Center),   77 440 15 90,  
opole@coraltravel.pl
Piła; al. Powstańców Wielkopolskich 99 (Atrium Kasztanowa),  
  67 352 79 40, pila@coraltravel.pl

Płock; ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Mazovia),  
  24 368 00 20, plock@coraltravel.pl

Poznań; ul. Matyi 2 (CH Avenida Poznań),   61 843 21 15,  
poznan@coraltravel.pl
Poznań; ul. Pleszewska 1 (Posnania),   61 628 07 77,  
poznan2@coraltravel.pl
Poznań; ul. Półwiejska 42 (Stary Browar),   61 628 06 94,  
poznan.starybrowar@coraltravel.pl
Rzeszów; ul. Kościuszki 4,   17 230 54 20,  
rzeszow.kosciuszki@coraltravel.pl
Rzeszów; al. Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów),  
  17 783 55 50, rzeszow@coraltravel.pl

Rybnik; ul. Bolesława Chrobrego 1 (CH Focus Park Rybnik), 
  32 733 63 01, rybnik@coraltravel.pl

Słupsk; ul. Sczecińska 58/30 (CH Jantar),   59 845 54 80, 
slupsk.jantar@coraltravel.pl
Sosnowiec; ul. 3 Maja 13,   32 263 14 70,  
sosnowiec@coraltravel.pl
Swarzędz-Zalasewo; ul. Planetarna 8 (CH Bumerang Park),  
  530 733 773, swarzedz@coraltravel.pl

Szczecin; al. Wyzwolenia 18-20 (Galaxy Centrum),  
  91 835 63 77, szczecin@coraltravel.pl

Tarnów; ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów),  
  14 639 51 60, tarnow@coraltravel.pl

Toruń; ul. Stanisława Żółkiewskiego 15 (Atrium Copernicus),  
  56 663 70 10, torun@coraltravel.pl

Tychy; ul. Towarowa 2c (Gemini Park Tychy),   32 775 96 90,  
tychy@coraltravel.pl
Warszawa; ul. Mszczonowska 3 (CH Janki),   22 463 97 58,  
janki@coraltravel.pl
Warszawa; Zgrupowania AK Kampinos 15 (Galeria Młociny),  
  22 463 97 59, warszawa.mlociny@coraltravel.pl

Warszawa; Aleje Jerozolimskie 148 (Atrium Reduta),  
  22 556 60 66, ochota@coraltravel.pl

Warszawa; ul. Okopowa 58/72 (DM Klif);   22 463 97 56;  
warszawa.klif@coraltravel.pl
Warszawa; ul. Głębocka 15 (Atrium Targówek),   22 581 57 84,  
targowek@coraltravel.pl 
Warszawa; ul. Franciszka Klimczaka 1 (Royal Wilanów),  
  22 460 41 70, royal.wilanow@coraltravel.pl

Warszawa; Aleje Jerozolimskie 179 (Blue City),   22 463 97 55,  
warszawa.bluecity@coraltravel.pl
Warszawa; ul. Wołoska 12 (Galeria Mokotów),   22 556 60 77,  
warszawa.mokotow@coraltravel.pl
Warszawa; ul Górczewska 124 (CH Wola Park),   721 820 000,  
warszawa.wolapark@coraltravel.pl
Warszawa; ul. Targowa 72 (CH Galeria Wileńska),   690 152 047,  
warszawa.wilenska@coraltravel.pl
Wodzisław Śląski; ul. Jastrzębska 76A (Galeria Cyganek),  
  30 244 02 25, wodzislaw.slaski@coraltravel.pl

Wrocław; ul. Czekoladowa 7-9 (Aleja Bielany),   71 757 23 24,  
wroclaw.alejabielany@coraltravel.pl
Wrocław; ul. Legnicka 58 (Magnolia Park),   71 758 32 60,  
wroclaw2@coraltravel.pl
Wrocław; ul. Piłsudskiego 2,   71 337 58 34,  
wroclaw@coraltravel.pl
Września; ul. Daszyńskiego 7,   61 640 45 80,  
wrzesnia@coraltravel.pl
Zielona Góra; ul. Kupiecka 21;   68 452 87 44;  
zielonagora@coraltravel.pl
Zielona Góra; ul. Wrocławska 17 (Focus Mall),   68 410 94 31,  
zielonagora.focus@coraltravel.pl
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