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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
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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 
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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

33coralove latocoralove lato
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EGIPT TUNEZJA

Posiadamy szeroką ofertę wakacyjną 
zarówno w Egipcie jak i w Tunezji. Propo-
nujemy urlop w popularnych kurortach 
Hurghada, Sharm el Sheikh i Marsa Alam. 
Zapraszamy na wypoczynek do tune-
zyjskich regionów Hammamet, Soussa, 
Mahdia oraz na wyspę Djerba. 

SZEROKI WYBÓR HOTELI I POKOI
• ponad 430 hoteli All Inclusive w Egipcie 

i Tunezji.
• 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),

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

• wypożyczalnie wózków i łóżeczek dla dzieci,
• menu i kąciki dziecięce w restauracjach. 

CODZIENNE WYLOTY  
RÓŻNE DŁUGOŚCI POBYTÓW,  
WEEKENDY
W szczycie sezonu latamy z Warszawy,
Katowic, Gdańska, Poznania i Wrocławia. 
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.

5 LOTNISK LOKALNYCH
Chcemy być bliżej Ciebie, niech wakacje 
będą przyjemnością już od samego 
lotu. Dlatego skracamy Twoją drogę na 
lotnisko proponując wyloty z 5 lotnisk 
lokalnych: Warszawa, Katowice, Gdańsk, 
Poznań i Wrocław.

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.

K
O
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Z

Y
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I

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

5 lokalnych 
lotnisk

Wakacje  
na 10 dni

Polskie  
animacje

2 dzieci pobyt 
w hotelu gratis

Wyloty  
codziennie

Ubezpieczenie 
w cenie

5

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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Nie czekaj więc, już dziś zaplanuj swoją wakacyjną podróż. 
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• menu i kąciki dziecięce w restauracjach. 
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i powrót w poniedziałek.

5 LOTNISK LOKALNYCH
Chcemy być bliżej Ciebie, niech wakacje 
będą przyjemnością już od samego 
lotu. Dlatego skracamy Twoją drogę na 
lotnisko proponując wyloty z 5 lotnisk 
lokalnych: Warszawa, Katowice, Gdańsk, 
Poznań i Wrocław.

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-
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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

5 lokalnych 
lotnisk

Wakacje  
na 10 dni

Polskie  
animacje

2 dzieci pobyt 
w hotelu gratis

Wyloty  
codziennie

Ubezpieczenie 
w cenie

5

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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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

AF_II-013 Philo 2022.indd   6AF_II-013 Philo 2022.indd   6 06/05/2022   13:2306/05/2022   13:23



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
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POŁOŻENIE I WYPOSAŻENIE
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atrakcji.

BASENY, AQUAPARKI, PLACE ZABAW
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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.
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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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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”.
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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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Na pamiątkę swoich wielkich małych osiągnięć dzieci otrzymują 
dyplomy i niespodzianki.

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:
EGIPT - Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort 5* • Albatros Jungle 
Aqua Park 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:

99coralove latocoralove lato
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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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OAZA SIWA

Luxor 
Karnak

Esna

Edfu
Kom Ombo

Libia

Sudan

Izrael

Jordania

Arabia
Saudyjska

Teren 
sporny

El Gouna

Suez

Hurghada

Sharm 
El Sheikh

Marsa Alam

Asuan

Al-Charga

PUSTYNIA
WSCHODNIAPUSTYNIA

NUBIJSKA

PUSTYNIA
ZACHODNIA

PUSTYNIA
BIAŁA

PŁASKOWYŻ
LIBIJSKI

PŁN. PŁASKOWYŻ 
GALALA

PUSTYNIA
ARABSKA

SYNAJ

Al-Minja

Siwa

Kasr al-Fara�ra

Al-Fajum

Beni Suef

Marsa Matruh
Alexandria

OAZA AD-DACHILA

OAZA AL-FARAFIRA

JEZIORA 
GORZKIE

OAZA CHARGA

JEZIORO
NASERA

M
ORZE CZERW

ONE

 ŚRÓDZIEMNEMORZE

Kair

HURGHADA | SHARM EL SHEIKH | MARSA ALAM

Egipt
Urlop w kraju faraonów

Egipt to egzotyczny koloryt i mozaika różnorod-
ności. Bajeczne rafy koralowe, starożytne pamiąt-
ki niedostępne nigdzie indziej i niekończący się 
błękit morza. To właśnie tutaj wakacyjna przy-
goda trwa przez cały rok. Hurghada, Sharm El 
Sheikh czy Marsa Alam, który region wybierasz?

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 Egipt
	l Bogactwo raf Morza Czerwonego

	l Piaszczyste plaże i słońce przez cały rok

	l Fascynujące zabytki starożytności

	l Aquaparki, piękne ogrody i hotele z bogatym programem 

All Inclusive

	l Czas przelotu: ok. 4 godz. 15 min.

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

	l Wiza: wymagana, kupuje się ją na lotnisku

	l Waluta: funt egipski

	l Religia: islam

DOBRZE WIEDZIEĆ
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Możecie być naprawdę zaskoczeni, jak gościnni 
i otwarci na innych potrafią być mieszkańcy Egiptu.

Bogactwo kontrastów 
Wakacje w Egipcie to luksus eleganckich, niemal samowystarczalnych kurortów 
z ich atrakcjami dla ciała, duszy i kubków smakowych. To wspaniałe słońce, 
cudowna woda i robiące wrażenie wielowiekowe zabytki. Słowem błogi, bez-
troski odpoczynek. Ale za murem luksusowych ośrodków toczy się normalne, 
codzienne życie mieszkańców i warto poznać chociaż jego fragment, zaglądając 
na tamtejsze targowiska, do kawiarni i knajpek albo przyjmując zaproszenie (jeśli 
dostąpimy tego zaszczytu) do domu zwykłej egipskiej rodziny.

Na targowisku
Egipt słynie z targowisk i bazarów, 
określanych tu słowem – suk.  
Stragany i sklepiki są źródłem 
utrzymania dla wielu mieszkańców 
tego kraju, ale i ważnym elemen-
tem budowania więzi społecz-
nych. Tu nie tylko się handluje, tu 
również przy kawie lub herbacie 
prowadzi się dysputy o sprawach 
ważnych i tych całkiem błahych. 
Na targowisku, jak sama nazwa 
wskazuje, ważna jest sztuka targo-
wania, jeśli więc chcecie wypaść 
dobrze w takim pojedynku, warto 
znać kilka zasad. Przede wszyst-
kim trzeba być na „tak”. Uśmiech, 
kontakt wzrokowy, spokojny ton, 
jak podczas zwykłej rozmowy, tak 
i przy targowaniu doprowadzą do 
finału satysfakcjonującego obie 
strony. Dobrze wiedzieć, ile mniej 
więcej wart jest przedmiot, o który 
toczy się targ. Nie okazujcie też 
zbyt nachalnej chęci zakupu. No 
i używajcie uroku osobistego, on 
kruszy serca nawet najbardziej 
zatwardziałych sprzedawców.

Przy herbacie lub kawie
Nie zdziwmy się, gdy sprzedawca zaproponuje poczęstunek. Egipcjanie są 
narodem gościnnym. Jeśli więc będziecie dla nich uprzejmi i mili, sprawi-
cie, że odwdzięczą się herbatą lub kawą na dowód sympatii. Można wtedy 
porozmawiać na przeróżne tematy. Od wymiany najprostszych informacji 
o nas i kraju, z którego pochodzimy, przez opowiadanie o pracy, zarobkach, 
rodzinie oraz dzieciach. 

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Lato w cieniu piramid

Egipskie naczynia są piękną  
i praktyczną pamiątką.

Egipskie 
bazary to 
sezamy 
pełne  
skarbów.

Z jednej strony bezkresna pustynia, a z drugiej 
piaszczyste plaże, gorące afrykańskie słońce, 

turkusowe morze, różnorodność widoków i smaków, 
a to tylko wstęp do niekończących się atrakcji jakie 

oferuje Riwiera Morza Czerwonego.
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Koloryt bazarowych labiryntów i podwodny świat

Najważniejsza jest rodzina
Dla Egipcjan rodzina jest najważniejsza. 
I obojętne, czy jest dobrze, czy źle. Będą 
równie mocno cieszyć się ze szczęścia 
najbliższych i równie mocno zaangażu-
ją się w pomoc, gdy pojawią się jakieś 
problemy. Niemal w stu procentach 
możecie być pewni, że każda rozmowa 
z gospodarzami prędzej czy później 
zejdzie na ten temat.
Szczególną estymą cieszą się w Egip-
cie dzieci. Miejscowi mogą rozmawiać 
o nich bez końca. Chwalą się zdjęciami. 
Opowiadają o najmniejszych nawet 
sukcesach urastających do rangi mi-
strzostwa świata. Co ciekawe, potrafią 
cieszyć się tak samo z sukcesów nie 
tylko swoich latorośli, ale i dzieci sąsia-
dów. Nie ma tu miejsca na rywalizację 
lub zawiść, tak częste przecież w naszej 
kulturze. Jak ktoś znający naturę Egip-
cjan kiedyś napisał: „Uważają się oni za 
zbiorowość, która łączy się w jednym 
wspólnym interesie, jakim jest naród 

egipski”. Pamiętajcie więc, by w roz-
mowach z gospodarzami unikać krytyki 
sposobów, w jaki Egipcjanie wychowują 
swoje latorośle. W ramach rewanżu 
gospodarze oczekują, że usłyszą też 
coś o waszej rodzinie. Jeśli w telefo-
nie macie zdjęcia dzieci i opowiecie 
kilka związanych z nimi anegdot, będą 
przeszczęśliwi. W Egipcie lepiej po-
strzegani są ludzie będący małżonkami. 
To zawsze budzi szacunek i podnosi 
status. Lecz jeśli jesteście singlami, 
nie martwcie się, punktów karnych 
nie będzie. Liczcie się jednak z tym, 
że otrzymacie kilka rad, jak się z tym 
„problemem” uporać i garść argumen-
tów, dlaczego warto to zrobić. Jeśli nie 
macie dzieci, pochwalcie się rodzicami, 
rodzeństwem, kuzynostwem. Poroz-
mawiajcie o swoich przyjaciołach lub 
sąsiadach. Dla Egipcjanina oni też są 
przecież jak rodzina. Ważne, by poka-
zać, że są wokół was osoby, z którymi 
dzielicie swoje życiowe sukcesy i troski.

Lato w cieniu piramid

Figurki przedstawiają-
ce faraonów, miniatu-
rowe piramidy, papirus 
oraz fajka wodna, to 
jedynie kilka z nieza-
pomnianych egipskich 
suwenirów.
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Możecie być naprawdę zaskoczeni, jak gościnni 
i otwarci na innych potrafią być mieszkańcy Egiptu.

Bogactwo kontrastów 
Wakacje w Egipcie to luksus eleganckich, niemal samowystarczalnych kurortów 
z ich atrakcjami dla ciała, duszy i kubków smakowych. To wspaniałe słońce, 
cudowna woda i robiące wrażenie wielowiekowe zabytki. Słowem błogi, bez-
troski odpoczynek. Ale za murem luksusowych ośrodków toczy się normalne, 
codzienne życie mieszkańców i warto poznać chociaż jego fragment, zaglądając 
na tamtejsze targowiska, do kawiarni i knajpek albo przyjmując zaproszenie (jeśli 
dostąpimy tego zaszczytu) do domu zwykłej egipskiej rodziny.

Na targowisku
Egipt słynie z targowisk i bazarów, 
określanych tu słowem – suk.  
Stragany i sklepiki są źródłem 
utrzymania dla wielu mieszkańców 
tego kraju, ale i ważnym elemen-
tem budowania więzi społecz-
nych. Tu nie tylko się handluje, tu 
również przy kawie lub herbacie 
prowadzi się dysputy o sprawach 
ważnych i tych całkiem błahych. 
Na targowisku, jak sama nazwa 
wskazuje, ważna jest sztuka targo-
wania, jeśli więc chcecie wypaść 
dobrze w takim pojedynku, warto 
znać kilka zasad. Przede wszyst-
kim trzeba być na „tak”. Uśmiech, 
kontakt wzrokowy, spokojny ton, 
jak podczas zwykłej rozmowy, tak 
i przy targowaniu doprowadzą do 
finału satysfakcjonującego obie 
strony. Dobrze wiedzieć, ile mniej 
więcej wart jest przedmiot, o który 
toczy się targ. Nie okazujcie też 
zbyt nachalnej chęci zakupu. No 
i używajcie uroku osobistego, on 
kruszy serca nawet najbardziej 
zatwardziałych sprzedawców.

Przy herbacie lub kawie
Nie zdziwmy się, gdy sprzedawca zaproponuje poczęstunek. Egipcjanie są 
narodem gościnnym. Jeśli więc będziecie dla nich uprzejmi i mili, sprawi-
cie, że odwdzięczą się herbatą lub kawą na dowód sympatii. Można wtedy 
porozmawiać na przeróżne tematy. Od wymiany najprostszych informacji 
o nas i kraju, z którego pochodzimy, przez opowiadanie o pracy, zarobkach, 
rodzinie oraz dzieciach. 

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Lato w cieniu piramid

Egipskie naczynia są piękną  
i praktyczną pamiątką.

Egipskie 
bazary to 
sezamy 
pełne  
skarbów.

Z jednej strony bezkresna pustynia, a z drugiej 
piaszczyste plaże, gorące afrykańskie słońce, 

turkusowe morze, różnorodność widoków i smaków, 
a to tylko wstęp do niekończących się atrakcji jakie 

oferuje Riwiera Morza Czerwonego.
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Tak smakuje  
Egipt
Kraj Słońca, za jaki uznawany jest Egipt, 
posiada wspaniałą kuchnię, która za-
chwyciła swoim smakiem już w średnio-
wieczu całe imperium muzułmańskie. 
Niezależnie od regionu, mieszkańcy Egip-
tu uwielbiają zasiadać wspólnie do stołu. 
Kuchenny majstersztyk egipskich potraw 
to właśnie zasługa zamiłowania Egipcjan 
do jedzenia, którzy wręcz kochają jeść, 
zwłaszcza w dobrym towarzystwie. 

Egipski Street Food
Najpopularniejsze i najsmaczniejsze dania 
gotowane na ulicznych straganach to 
kebaby, mezze czy też fatta, mieszanka 
ryżu, chleba i czosnku. Za to bób i fasola 
uznawane są za królewską parę egipskiej 
kuchni oraz główne jej składniki, które 
kucharze przygotowują na przeróżne 
sposoby. Egipcjanie lubują się w nich do 
tego stopnia, że jadane są nawet na śnia-
danie. Gotowane ziarna miksuje się z ce-
bulą, pomidorami, przyprawami i podaje 
z jajkiem. Jeżeli szukasz szybkiej przeką-
ski polecamy tradycyjne egipskie kanapki, 
w niczym nie przypominają tych, znanych 
nam w Polsce. Są to pożywne chlebki 
wypełnione jakżeby inaczej - fasolą, wa-
rzywami i sosem sezamowym lub samym 
mięsem. Kulinarni smakosze nie mogą 

również przejść obojęt-
nie koło molochiji, gęstej 
zupy z ciemnozielonych liści 
juty, wyglądem przypomina 
ona nieco naszą soczewicę. Do 
każdego dania nie może zabraknąć 
również aysz, placka, w dużej mierze 
przypominającego znane nam podpło-
myki. Jest on stosunkowo cienki i pusty 
w środku, a wielu Egipcjan używa go jako 
sztuciec do nakładania jedzenia.

Słodkie szaleństwo
Nie można zapomnieć również o słodkich 
przysmakach, które należą do jednych 
z najsmaczniejszych, najbardziej starannie 
przygotowanych i pięknie wyglądających 
na świecie. To oddzielna gałąź kuchni 
tego kraju (niektórzy wręcz mówią, że 
najważniejsza). Basbusa, kunafa, bakla-
va... to ciasta z kaszy manny, migdałów, 
wiórków kokosowych, ociekające miodem 
i karmelem. Do tego nie może zabraknąć 
gatayef, pierogów faszerowanych budy-
niem i orzechami oraz Umm Ali, ciasta filo 
wypełnionego gęstym gorącym śmietan-
kowym kremem i orzechami, skosztujecie 
jedynie w kraju faraonów, zatem warto 
wyjść z hotelu, aby poznać ten fascynują-
cy kraj także... od kuchni. 

Egipska gościnność i umiłowanie do-
brego jedzenia ma długą tradycję, czego 
dowodem są sceny uczt zachowane 
w starożytnych świątyniach.

KUCHNIA | TRADYCJA | KULTURA
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Kraina tysiąca i jednej 
nocy

Wakacyjne skarby
Dzięki bogatej historii Egipt jest swo-
istym eldorado wakacyjnych pamiątek. 
Możesz z wakacji przywieźć ze sobą 
pluszowego wielbłąda, który tańczy 
taniec brzucha, miniaturowe alabastro-
we figurki przedstawiające piramidy, 
przynoszącego szczęście skarabeusza, 
egipski papirus z podobizną pięk-
nej Królowej Nefretete, fajkę wodną, 
paszminy w 1000 kolorach oraz złotą 
biżuterię, której bogactwo wzorców 
potrafi wprowadzić w osłupienie. 

Szlakiem faraonów
Jeśli pierwszy raz odwiedzasz kraj 
słońca, wspaniałych plaż i beztroskiej 
rozrywki, nie zapominaj, że jest to 
kolebka jednej z najstarszych cywiliza-
cji świata. Dlatego warto przeznaczyć 
trochę czasu na jej zwiedzenie. Obo-
wiązkowym punktem na liście „ MUST 
SEE” są starożytne Teby. W magicznym 
Kairze koniecznie odwiedź Muzeum 
Kairskie, podążaj śladami faraona Che-
opsa, aż do Wielkich Piramid w Gizie 
oraz sprawdź, gdzie zwrócone są oczy 
majestatycznego Sfinksa. Odwiedź 
magiczne zaułki Kairu, na których roz-
pościerają się kolorowe bazary. A gdy 
znużysz się zwiedzaniem odpocznij 
w soczyście zielonym parku Al Alzhar.

Sezamie otwórz się… 
Wizyta na miejscowym suku, czyli 
arabskim targowisku, jest obowiązko-
wym punktem programu podczas wa-
kacji w Egipcie. To właśnie tu będziesz 
mógł wypróbować swoich sił w sztuce 
negocjacji, która jest nieodzowną 
częścią egipskich zakupów. Dlatego 
pamiętaj, że pierwsza podana cena 
jest zawsze jedynie ceną wyjściową, 
początkiem „uświęconego tradycją” 
procesu targowania się.
Najpopularniejszy z egipskich ba-
zarów to Khan al-Khalili, znajdujący 
się w centrum starej dzielnicy Kairu. 
Ze względu na jego wielkość trudno 
nazwać go po prostu „bazarem” – jest 
to wręcz cała dzielnica handlowa, 
a w jej obrębie można kupić wiele 
orientalnych pamiątek oraz wyrobów 
rękodzieła, zaopatrzyć się w orientalne 
przyprawy i żywność oraz spędzić czas 
w tradycyjnie urządzonej kawiarni, 
paląc fajkę wodną. 

Bóg Ra
Starożytni 
Egipcjanie czcili 
ponad 1 000 
różnych bogów 
i bogiń, a naj-
ważniejszym 
z nich był bóg 
słońca Ra.

Skarabeusz
to symbol szczęścia i pomyślności. Mo-
żecie go kupić na miejscowym suku, by 
i nad Wami miał pieczę.

ZABYTKI | KULTURA | TRADYCJA

	l Piramidy w Egipcie to najstarszy z siedmiu cudów 

starożytnego świata, oraz jedyny który przetrwał do dzisiaj.

	l Najczęściej używanym słowem w Egipcie jest „bakszysz”, 

słowo to oznacza podziel się z bliźnim. A dzielenie się 

bogatszych z biednymi jest w krajach muzułmańskich 

tradycją, dlatego dawanie bakszyszu jest jak najbardziej 

wskazane.

	l Delta Nilu z lotu ptaka przypomina rozwinięty kwiat lotosu, 

a Dolina Nilu długą łodygę.

	l Gdy po wylaniu Nilu wody opadały, pierwszym stworzeniem, 

które pojawiało się na powierzchni był mały żuk. Był on 

również symbolem przynoszącym szczęście i pomyślność. 

Po dziś dzień możemy kupić kopię skarabeusza na każdym 

bazarze, by i nam przynosił szczęście.

CZY WIECIE, ŻE...
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Tak smakuje  
Egipt
Kraj Słońca, za jaki uznawany jest Egipt, 
posiada wspaniałą kuchnię, która za-
chwyciła swoim smakiem już w średnio-
wieczu całe imperium muzułmańskie. 
Niezależnie od regionu, mieszkańcy Egip-
tu uwielbiają zasiadać wspólnie do stołu. 
Kuchenny majstersztyk egipskich potraw 
to właśnie zasługa zamiłowania Egipcjan 
do jedzenia, którzy wręcz kochają jeść, 
zwłaszcza w dobrym towarzystwie. 

Egipski Street Food
Najpopularniejsze i najsmaczniejsze dania 
gotowane na ulicznych straganach to 
kebaby, mezze czy też fatta, mieszanka 
ryżu, chleba i czosnku. Za to bób i fasola 
uznawane są za królewską parę egipskiej 
kuchni oraz główne jej składniki, które 
kucharze przygotowują na przeróżne 
sposoby. Egipcjanie lubują się w nich do 
tego stopnia, że jadane są nawet na śnia-
danie. Gotowane ziarna miksuje się z ce-
bulą, pomidorami, przyprawami i podaje 
z jajkiem. Jeżeli szukasz szybkiej przeką-
ski polecamy tradycyjne egipskie kanapki, 
w niczym nie przypominają tych, znanych 
nam w Polsce. Są to pożywne chlebki 
wypełnione jakżeby inaczej - fasolą, wa-
rzywami i sosem sezamowym lub samym 
mięsem. Kulinarni smakosze nie mogą 

również przejść obojęt-
nie koło molochiji, gęstej 
zupy z ciemnozielonych liści 
juty, wyglądem przypomina 
ona nieco naszą soczewicę. Do 
każdego dania nie może zabraknąć 
również aysz, placka, w dużej mierze 
przypominającego znane nam podpło-
myki. Jest on stosunkowo cienki i pusty 
w środku, a wielu Egipcjan używa go jako 
sztuciec do nakładania jedzenia.

Słodkie szaleństwo
Nie można zapomnieć również o słodkich 
przysmakach, które należą do jednych 
z najsmaczniejszych, najbardziej starannie 
przygotowanych i pięknie wyglądających 
na świecie. To oddzielna gałąź kuchni 
tego kraju (niektórzy wręcz mówią, że 
najważniejsza). Basbusa, kunafa, bakla-
va... to ciasta z kaszy manny, migdałów, 
wiórków kokosowych, ociekające miodem 
i karmelem. Do tego nie może zabraknąć 
gatayef, pierogów faszerowanych budy-
niem i orzechami oraz Umm Ali, ciasta filo 
wypełnionego gęstym gorącym śmietan-
kowym kremem i orzechami, skosztujecie 
jedynie w kraju faraonów, zatem warto 
wyjść z hotelu, aby poznać ten fascynują-
cy kraj także... od kuchni. 

Egipska gościnność i umiłowanie do-
brego jedzenia ma długą tradycję, czego 
dowodem są sceny uczt zachowane 
w starożytnych świątyniach.

KUCHNIA | TRADYCJA | KULTURA
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HURGHADA SHARM EL SHEIKH

MARSA ALAM

HURGHADA to pierwszy ośrodek tury-
styczny, jaki powstał na wybrzeżu Morza 
Czerwonego. Skarby Egiptu sprawiły, 
że ze skrawka pustyni jaki rozciągał się 
w tym miejscu powstała uwielbiana, 
całoroczna miejscowość turystyczna. Na 
miłośników słonecznych kąpieli czeka 
tu ponad 40 km linii brzegowej Morza 
Czerwonego. Bajeczne rafy koralowe, 
osnute słońcem niebo, strzeliste palmy 
i łagodnie chylące się ku morzu piaszczy-
ste plaże. 
W najstarszej dzielnicy miasta - Dahar to-
czy się prawdziwe życie Egipcjan. Warto 
odwiedzić lokalne bazary, aby zaopatrzyć 
się w aromatyczne przyprawy, orientalne 
skarby i poczuć niecodzienną atmos-
ferę miasta. W dzielnicy Sakkala można 
zasmakować nocnego życia, tu dyskoteki, 

puby i restauracje tętnią życiem do bla-
dego świtu. Nadmorska promenada, czy 
okolice malowniczej mariny to modne 
i ciekawe miejsca na zorganizowanie 
koncertów, imprez i spotkań towarzy-
skich. Miłośnicy nocnego życia znajdą 
tu wiele ciekawych nocnych pubów 
i dyskotek, do których można wybrać się 
wieczorową porą. Do najpopularniej-
szych należą Little Buddha oraz Hardd 
Rock Cafe. Pierwsza w ciągu dnia słynie 
z możliwości rozkoszowania się azjatycką 
kuchnią, a po zmroku zamienia się w tęt-
niący życiem klub. Za to Hard Rock Cafe, 
należy do sieci restauracji założonych 
przez Isaaca Tigretta i Petera Mortona 
w 1971 r. Wszystkie restauracje tej sieci na 
całym świecie dekorowane są muzyczny-
mi pamiątkami, gitarami, płytami, zdjęcia-

mi, nawet strojami koncertowymi gwiazd 
estrady. Życzymy miłej zabawy!

SHARM EL SHEIKH to jeden z naj-
bardziej fascynujących regionów Egiptu, 
położony w południowej części półwy-
spu Synaj. Luksusowe hotele, świetne 
knajpy, fantastyczne plaże, koralowe rafy, 
przyjazne gesty i słowa, herbata serwo-
wana w sklepach, sprzedawcy próbujący 
mówić po polsku, pulsujący arabski pop 
i gorące egipskie słońce. Miasto jest peł-
ne atrakcji dla każdego i na każdą kieszeń. 
Każdy kto marzy o zanurzeniu się w kry-
stalicznym błękicie Morza Czerwonego 
i odkryciu tam naturalnego raju koralow-
ców, tysięcy odmian kolorowych ryb, tu 
właśnie spełni te marzenia. Romantykom 
polecamy wieczorną przejażdżkę konno 

Riwiera Morza 
Czerwonego
Wakacje w krainie błękitu
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EL GOUNAKARNAK

 WYLOTY:
Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław

lub na wielbłądzie, amatorzy kite i wind-
surfingu spotkają się z łagodnym wiatrem 
przygody. Przy promenadzie znajdują się 
najlepsze restauracje, dyskoteki i szisza-
-bary, gdzie przy kardamonowej kawie, 
zaciągając się fajką wodną, można snuć 
zakupowe plany, bo Naama Bay to także 
największe centrum handlowe Sharm El 
Sheikh. Arabskie sklepy i sklepiki, stoiska 
z orientalnymi pamiątkami, przemieszane 
z supermarketami, pubami i dyskotekami 
kuszą nieustannie turystów. 
Z Sharm El Sheikh warto wybrać się na 
wycieczkę na górę Synaj. znana również 
jako Góra Mojżesza, która liczy 2285 m 
n.p.m. To jeden z najwyższych szczytów 
południowego Synaju. Na uwagę zasłu-
guje również wykute w skale miasto Petra, 
w Jerozolimie oraz Kolorowy Kanion 

z czerwonego piaskowca, który jest trze-
cim co do wielkości kanionem na ziemi.

MARSA ALAM to najszybciej rozwija-
jąca się miejscowość na Riwierze Morza 
Czerwonego. Mimo to nadal jest tere-
nem niemal dziewiczym określanym jako 
oaza spokoju. Największą popularnością 
cieszy się rafa Elphinstone, oddalona 
o 20 km od wybrzeża Marsa Alam, która 
jest doskonałym miejscem do podziwia-
nia podwodnego świata. Można spotkać 
tu barakudy, mureny, graniki, skalary, 
kolorowe pawie oczka, żółwie i kraby. 
Z kolei towarzystwa delfinów możemy 
się spodziewać na Shabb Samadai lub 
Dolphin House. Dodatkowymi atrakcjami 
są leżące na dnie wraki holownika i statku 
żaglowego. Na północy Marsa Alam 

natrafimy na płytkie wody, w sam raz dla 
początkujących nurków oraz amatorów 
snorkelingu. Wakacje w Marsa Alam to nie 
tylko miejsca dla nurkowych „freeków”, 
miasto wydaje się idealnym miejscem dla 
turystów zafascynowanych pustynią. Na 
śmiałków czekają tu ekstremalne sporty, 
safari na quadach lub wielbłądach. Przez 
cały rok można zjeżdżać z piaszczystych 
wydm, na desce snowboardowej lub na 
nartach. Ciekawym doświadczeniem 
będzie także wizyta w okolicy górzy-
stej Pustyni Wschodniej, według legend 
w czasach faraonów miejsce to słynęło 
z wydobywania szmaragdów. Kopalnie 
Kleopatry i Mons Smaragdus należały do 
najsłynniejszych w starożytnym świecie, 
a szmaragdy uważane były za najcenniej-
sze kamienie szlachetne.

Piękne piaszczyste plaże, 
ogrody palmowe, ciepłe, 
krystaliczne morze, cudowne 
miejsca do nurkowania, pełne 
podwodnych skarbów oraz 
starożytne tajemnice, legendy 
i zabytki od lat wprawiające 
w zachwyt turystów z całego 
świat. Egipt to wspaniałe 
miejsce na wakacje.

EGIPT
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HURGHADA SHARM EL SHEIKH

MARSA ALAM

HURGHADA to pierwszy ośrodek tury-
styczny, jaki powstał na wybrzeżu Morza 
Czerwonego. Skarby Egiptu sprawiły, 
że ze skrawka pustyni jaki rozciągał się 
w tym miejscu powstała uwielbiana, 
całoroczna miejscowość turystyczna. Na 
miłośników słonecznych kąpieli czeka 
tu ponad 40 km linii brzegowej Morza 
Czerwonego. Bajeczne rafy koralowe, 
osnute słońcem niebo, strzeliste palmy 
i łagodnie chylące się ku morzu piaszczy-
ste plaże. 
W najstarszej dzielnicy miasta - Dahar to-
czy się prawdziwe życie Egipcjan. Warto 
odwiedzić lokalne bazary, aby zaopatrzyć 
się w aromatyczne przyprawy, orientalne 
skarby i poczuć niecodzienną atmos-
ferę miasta. W dzielnicy Sakkala można 
zasmakować nocnego życia, tu dyskoteki, 

puby i restauracje tętnią życiem do bla-
dego świtu. Nadmorska promenada, czy 
okolice malowniczej mariny to modne 
i ciekawe miejsca na zorganizowanie 
koncertów, imprez i spotkań towarzy-
skich. Miłośnicy nocnego życia znajdą 
tu wiele ciekawych nocnych pubów 
i dyskotek, do których można wybrać się 
wieczorową porą. Do najpopularniej-
szych należą Little Buddha oraz Hardd 
Rock Cafe. Pierwsza w ciągu dnia słynie 
z możliwości rozkoszowania się azjatycką 
kuchnią, a po zmroku zamienia się w tęt-
niący życiem klub. Za to Hard Rock Cafe, 
należy do sieci restauracji założonych 
przez Isaaca Tigretta i Petera Mortona 
w 1971 r. Wszystkie restauracje tej sieci na 
całym świecie dekorowane są muzyczny-
mi pamiątkami, gitarami, płytami, zdjęcia-

mi, nawet strojami koncertowymi gwiazd 
estrady. Życzymy miłej zabawy!

SHARM EL SHEIKH to jeden z naj-
bardziej fascynujących regionów Egiptu, 
położony w południowej części półwy-
spu Synaj. Luksusowe hotele, świetne 
knajpy, fantastyczne plaże, koralowe rafy, 
przyjazne gesty i słowa, herbata serwo-
wana w sklepach, sprzedawcy próbujący 
mówić po polsku, pulsujący arabski pop 
i gorące egipskie słońce. Miasto jest peł-
ne atrakcji dla każdego i na każdą kieszeń. 
Każdy kto marzy o zanurzeniu się w kry-
stalicznym błękicie Morza Czerwonego 
i odkryciu tam naturalnego raju koralow-
ców, tysięcy odmian kolorowych ryb, tu 
właśnie spełni te marzenia. Romantykom 
polecamy wieczorną przejażdżkę konno 

Riwiera Morza 
Czerwonego
Wakacje w krainie błękitu
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
LUXOR | KAIR | GIZA | GÓRA SYNAJ | PETRA

LUXOR – WITAJCIE W STAROŻYTNYCH 
TEBACH
Luksor to obowiązkowy punkt na liście „MUST SEE” 
w Egipcie. Szokuje przede wszystkim ogromem 
swojego starożytnego bogactwa. Niegdyś starożytne 
Teby, główny ośrodek państwa i siedziba najznamie-
nitszych faraonów. Dziś największe muzeum świata 
na świeżym powietrzu. Podczas wycieczki czeka 
Cię niesamowite spotkanie z tymi skarbami: kom-
pleks świątyń Amona Ra w Karnaku, Dolina Królów 
i Królowych z nekropolią egipskich władców oraz 
niezliczona liczba starożytnych posągów, świątyń 
i krypt na zachodnim brzegu Nilu. Nie ominie Cię też 
wizyta przy śpiewających Kolosach Memnona oraz 
w świątyni pierwszej kobiety faraona – Hatszepsut. 

STAROŻYTNE TEBY
z piękną świątynią Hat-
szepsut, Doliną Królów 

i Królowych oraz majesta-
tyczną świątynią

Amona w Karnaku,  
to absolutny  

must see!

WIELKIE PIRAMIDY

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

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

KAIR – TWARZĄ W TWARZ 
Z PIRAMIDAMI
Kair to tętniąca życiem metropolia, łączą-
ca w sobie ślady najstarszej cywilizacji ze 
zdobyczami nowoczesnej kultury. 
To miniaturka Egiptu, centrum egipskiej 
sztuki, które nazywane jest „Miastem 
tysiąca minaretów”. Podczas wyciecz-
ki do Kairu nie sposób pominąć Gizy, 
gdzie będziecie podążać śladami faraona 
Cheopsa aż do wielkich piramid, bo to 
jedyny spośród siedmiu cudów świata an-
tycznego, który przetrwał do dziś. Kair to 
symbol tego, co starożytne i tajemnicze, 
nie możesz tego przegapić.

DIVING BOAT 
– PRZYGODA 
Z NURKOWANIEM

Nie masz jeszcze 
doświadczenia w nurko-

waniu? Chciałbyś nauczyć 
się nurkować? Całe bogactwo 

podwodnego świata Morza Czerwonego 
jest wprost na wyciągnięcie ręki. Wraz 
z instruktorem, który będzie Cię prowa-
dził możesz zanurkować na głębokość 
10 m i podziwiać magię podwodnego 
świata.

PETRA W JORDANII
Zapraszamy na fascynującą wyciecz-
kę, gdzie będziesz podziwiać miasto 
wykute w skale na wysokości 900 m 
n.p.m. - baseny, urny, świątynie i teatr 
na 3000 widzów, pochodzące z I wieku 
n.e. Niewątpliwie koniecznym wręcz jest 
zwiedzenie „Skarbca Faraona”, wielkiego 
zespołu Grobowców Królewskich, czy 
też grobowca Sekstusa Florentinusa. Jest 
tu ponad 800 miejsc i obiektów wartych 
zobaczenia, a niesamowite wrażenie robi 
skrzyżowanie czterech stylów architekto-
nicznych: egipskich, syryjskich, greckich 
(w większości hellenistycznych) i rzym-
skich. Petra została w 1985 r. wpisana na 
listę światowego dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego UNESCO. 

GÓRA SYNAJ I KLASZTOR 
ŚW. KATARZYNY
Wycieczka na szczyt Góry Synaj, gdzie 
Bóg pod postacią krzewu gorejącego 
ukazał się Mojżeszowi przekazując Tabli-

ce Dziesięciu Przykazań. Wspinaczka na 
szczyt góry z klasztoru Św. Katarzyny trwa 
2-3 godziny po tzw. ,,Schodach Pokut-
nych’’ wykutych w skale. Wielkie wrażenie 
robi galeria ikon, wieża Klebera, studnia 
Mojżesza oraz wiecznie zielony krzew. 
Biblioteka klasztoru zawiera drugą co do 
wielkości zaraz po watykańskiej, kolekcję 
literatury religijnej i manuskryptów.

QUADEM PRZEZ PUSTYNIĘ
Podczas tej przygody macie możliwość 
przejażdżki po pustyni 4-kołowymi mo-
tocyklami. To całkowicie nowe doznania 
i przygoda warta zasmakowania. Podczas 
wycieczki odwiedzisz wioskę beduińską 
z możliwością przejażdżki na wielbłą-
dzie. W programie wycieczki jest też 
podziwianie zachodu Słońca na pusty-
ni i barbecue. Wszystko to pozostawi 
niezapomniane wspomnienia. Wycieczka 
obejmuje kolację.

KOLOROWY KANION
To trzeci co do wielkości kanion na Ziemi, 
zbudowany jest z czerwonego piaskow-
ca, a zwiedzicie go w górach Synaj. Ten 
cud natury uformował się milion lat 
temu w wyniku trzęsienia ziemi, a nie-
ustający wiatr „powycinał” w miękkich 
skałach, przepiękne formy. Niesamowi-
tym doświadczeniem będzie wędrówka 
olśniewającą ścieżką z naturalnego talku 
oraz przeciśnięcie się przez bardzo wąski 
korytarz utworzony z poprzewracanych 
ogromnych bloków skalnych, gdzie gra 
świateł zapiera dech w piersiach. W pro-
gramie przewidziana jest również kąpiel 
w okolicach Dahab.

Egipt to kolebka jednej z najstarszych cywilizacji, 
a jednocześnie idealne miejsce dla szukających 
odpoczynku od codzienności. Amatorom słońca 
oferuje piękne plaże, entuzjastów sportów wodnych 
zachwyci ciepłym morzem i skarbami podwodnego 
świata, a miłośników sztuki kusi bogactwem 
zabytków. To tu wszystko się zaczęło.

SNURKOWANIE

QUADY

KARNAK

GÓRA SYNAJ
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
LUXOR | KAIR | GIZA | GÓRA SYNAJ | PETRA

LUXOR – WITAJCIE W STAROŻYTNYCH 
TEBACH
Luksor to obowiązkowy punkt na liście „MUST SEE” 
w Egipcie. Szokuje przede wszystkim ogromem 
swojego starożytnego bogactwa. Niegdyś starożytne 
Teby, główny ośrodek państwa i siedziba najznamie-
nitszych faraonów. Dziś największe muzeum świata 
na świeżym powietrzu. Podczas wycieczki czeka 
Cię niesamowite spotkanie z tymi skarbami: kom-
pleks świątyń Amona Ra w Karnaku, Dolina Królów 
i Królowych z nekropolią egipskich władców oraz 
niezliczona liczba starożytnych posągów, świątyń 
i krypt na zachodnim brzegu Nilu. Nie ominie Cię też 
wizyta przy śpiewających Kolosach Memnona oraz 
w świątyni pierwszej kobiety faraona – Hatszepsut. 

STAROŻYTNE TEBY
z piękną świątynią Hat-
szepsut, Doliną Królów 

i Królowych oraz majesta-
tyczną świątynią

Amona w Karnaku,  
to absolutny  

must see!

WIELKIE PIRAMIDY

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.
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 SZYBOWANIE NA FALI
Soma Bay to zatoka okolona sze-
rokimi, piaszczystymi plażami, przy 
których wyrosły luksusowe hotele. 
Tu odnaleźć można spokój i uciec 
od zgiełku miasta. Przy brzegu nie 
ma raf, więc znakomicie odnajdą 
się na tych wodach miłośnicy wind 
i kitesurfingu.

MAGICZNA ZATOKA
Około 35 km na południe od Hurghady skrywa się jedna z najpiękniejszych zatok 
Riwiery Morza Czerwonego – Makadi Bay. Miejsce to słynie z przepięknych 
plaż i zanurzonych pod wodą tuż przy brzegu raf koralowych. Tutejsze hotele 
mają doskonale rozwiniętą infrastrukturę, są nawet warunki do uprawiania jazdy 
konnej. Makadi Bay jest bardzo popularna wśród rodzin z dziećmi. Kurort nie jest 
zatłoczony, panuje tu kameralna atmosfera.

Bajeczne rafy koralowe, 
piaszczyste plaże, słoneczne 
niebo… to właśnie czeka 
tu na Was przez cały rok. 
Ale Hurghada to nie tylko 
Morze Czerwone. Spotkacie 
tu też niesamowity teren 
pustynny, świat Beduinów 
i dawnych, tajemniczych 
miast. Stąd warto również 
wybrać się na spotkanie „oko 
w oko” z egipską historią.

Hurghada
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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 PUSTYNNA WENECJA 
El Gouna nazywana jest „Egipską Wenecją”. 
Wystarczy rzut oka na ów luksusowy kurort, 
żeby zrozumieć dlaczego. Tę znacznie spokoj-
niejszą od gwarnej Hurghady strefę turystyczną 
zbudowano na kilkunastu niewielkich wyspach 
poprzedzielanych błękitnymi lagunami i kana-
łami. Całość zaprojektowana jest w ciekawym 
beduińskim stylu. Luksusowe hotele sąsiadują tu 
z kasynami, imponującym 18-dołkowym polem 
golfowym i kameralnymi restauracjami. To jednak 
nie oznacza, że El Gouna jest kurortem tylko dla 
emerytów. Kto lubi zaaplikować sobie od czasu 
do czasu porcję adrenaliny, będzie zachwycony 
warunkami dla kitesurfingu i wspaniałą bazą nur-
kową. W odległości 31 mil morskich od El Gouny 
na dnie spoczywa wrak statku Thistlegorm, jeden 
z ulubionych punktów wypadów nurkowych. 

ulubione
miejsca
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HURGHADA

26 TITANIC PALACE & AQUA PARK BEACH RESORT 5 X X X X 2-13 2-7

28 ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 4 X X X 2-12

30 XANADU MAKADI BAY 5 X X X

32 NUBIA AQUA BEACH RESORT 5 X X X 2-14 2-7

34 CARIBBEAN WORLD RESORT SOMA BAY 5 X X X 2-14 2-7

35 JAZ AQUAMARINE RESORT 5 X X X X 2-12

36 SENTIDO PALM ROYALE SOMA BAY RESORT 5 X X X 2-14

37 TIA HIGHTS MAKADI BAY AQUAPARK 5 X X X 2-14 2-7

38 TITANIC RESORT & AQUA PARK 4 X X 2-13 2-7

39 TITANIC ROYAL 5 X X X X 2-13 2-7

40 ALBATROS AQUA BLU RESORT HRG 4 X X X 2-12

41 ALBATROS AQUA PARK RESORT 4 X X X 2-12

Hurghada

Jaz Aquamarine Resort

Sentido Palm Royale Soma Bay Resort

Nubia Aqua Beach Resort 

Titanic Royal

Albatros Aqua Blu Resort Hrg
Albatros Aqua Park Resort

Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort

Tia Hights Makadi Bay Aquapark

Xanadu Makadi Bay

Carribean World Resort Soma Bay

Titanic Resort & Aqua Park

Albatros Jungle Aqua Park
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 SZYBOWANIE NA FALI
Soma Bay to zatoka okolona sze-
rokimi, piaszczystymi plażami, przy 
których wyrosły luksusowe hotele. 
Tu odnaleźć można spokój i uciec 
od zgiełku miasta. Przy brzegu nie 
ma raf, więc znakomicie odnajdą 
się na tych wodach miłośnicy wind 
i kitesurfingu.

MAGICZNA ZATOKA
Około 35 km na południe od Hurghady skrywa się jedna z najpiękniejszych zatok 
Riwiery Morza Czerwonego – Makadi Bay. Miejsce to słynie z przepięknych 
plaż i zanurzonych pod wodą tuż przy brzegu raf koralowych. Tutejsze hotele 
mają doskonale rozwiniętą infrastrukturę, są nawet warunki do uprawiania jazdy 
konnej. Makadi Bay jest bardzo popularna wśród rodzin z dziećmi. Kurort nie jest 
zatłoczony, panuje tu kameralna atmosfera.

Bajeczne rafy koralowe, 
piaszczyste plaże, słoneczne 
niebo… to właśnie czeka 
tu na Was przez cały rok. 
Ale Hurghada to nie tylko 
Morze Czerwone. Spotkacie 
tu też niesamowity teren 
pustynny, świat Beduinów 
i dawnych, tajemniczych 
miast. Stąd warto również 
wybrać się na spotkanie „oko 
w oko” z egipską historią.

Hurghada
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2010 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
basen odkryty, aquapark.

PLAŻA
200 metrów od budynku głównego, 
prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki, 
ręczniki, beach bar. Skała koralowa przy 
wejściu do morza.

POKOJE
W kilku budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, minibar, łazienkę, TV, sejf balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  rodzinne
 ∞  bungalow
 ∞  superior

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte, bary.
Ultra All Inclusive 24h
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późny posiłek, przekąski
 ∞  lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: chińska, indyjska, 
japońska, meksykańska, egipska.

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞ aerobik
 ∞  rzutki
 ∞ tenis stołowy
 ∞ minigolf

∞  2 korty tenisowe
∞  siatkówka

∞ piłka nożna
 ∞   animacje
 ∞ dyskoteka

∞  centrum SPA
∞ sauna
∞ masaż, jacuzzi
∞ salon piękności
 ∞  kręgle, bilard
 ∞ sauna,  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy 

zabaw 
∞ animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat,  

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

∞ brodzik,  8 zjeżdżalni wodnych,  plac zabaw
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczka dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

TITANIC PALACE & AQUA 
PARK BEACH RESORT

Doskonałe połączenie słynnej egipskiej tradycji z nowoczesnymi 
udogodnieniami dla Gości. Kompilacja wspaniałego błękitnego morza, 
słonecznego nieba i pięknej pogody – to przepis na udane wakacje. 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  16 ZJEŻDŻALNI

  WIFI GRATIS 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
17 km od Hurghady,  
10 km od lotniska.

ULTRAULTRA
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2010 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
basen odkryty, aquapark.

PLAŻA
200 metrów od budynku głównego, 
prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki, 
ręczniki, beach bar. Skała koralowa przy 
wejściu do morza.

POKOJE
W kilku budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, minibar, łazienkę, TV, sejf balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  rodzinne
 ∞  bungalow
 ∞  superior

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte, bary.
Ultra All Inclusive 24h
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późny posiłek, przekąski
 ∞  lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: chińska, indyjska, 
japońska, meksykańska, egipska.

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞ aerobik
 ∞  rzutki
 ∞ tenis stołowy
 ∞ minigolf

∞  2 korty tenisowe
∞  siatkówka

∞ piłka nożna
 ∞   animacje
 ∞ dyskoteka

∞  centrum SPA
∞ sauna
∞ masaż, jacuzzi
∞ salon piękności
 ∞  kręgle, bilard
 ∞ sauna,  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskie animacje w szczycie sezonu
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy 

zabaw 
∞ animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat,  

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

∞ brodzik,  8 zjeżdżalni wodnych,  plac zabaw
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczka dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

TITANIC PALACE & AQUA 
PARK BEACH RESORT

Doskonałe połączenie słynnej egipskiej tradycji z nowoczesnymi 
udogodnieniami dla Gości. Kompilacja wspaniałego błękitnego morza, 
słonecznego nieba i pięknej pogody – to przepis na udane wakacje. 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  16 ZJEŻDŻALNI

  WIFI GRATIS 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
17 km od Hurghady,  
10 km od lotniska.

ULTRAULTRA
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
bary, restauracje, pralnia, kompleks 
basenów, leniwa rzeka i aquapark z 35 
zjeżdżalniami. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
900 m od hotelu, prywatna z pomostem, 
żwirowa. Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar. 
Bus hotelowy do plaży.

POKOJE
W bungalowach. Wyposażone w klimatyzację, 
TV, sejf, minibar, łazienkę, balkon lub taras.

Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne

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

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  aerobik
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ siatkówka, koszykówka, piłka nożna

 ∞  minigolf, rzutki
 ∞ bilard,  sporty wodne
 ∞  2 korty tenisowe, minigolf,  animacje
 ∞ dyskoteka,  centrum SPA, masaż, sauna
 ∞ łaźnia turecka, jacuzzi, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  polskie animacje w szczycie sezonu
 ∞ wykwalifikowani opiekunowie 
i animatorzy zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci 4-12 lat, m.in.: zajęcia 
plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 
zawody sportowe, minidisco
 ∞  plac zabaw,  brodzik
 ∞ aquapark z 14 zjeżdżalniami

∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

Przykładowy pokój

ALBATROS JUNGLE AQUA PARK
Wymarzone miejsce na niezapomniane wakacje dla miłośników „wodnych 
przygód”. Na terenie hotelu znajduje się jeden z największych aquaparków 
w Hurghadzie, z 35 zjeżdżalniami dla małych i dużych oraz olbrzymi 
kompleks basenów. 

  ALL INCLUSIVE 

  35 ZJEŻDŻALNI

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

LOKALIZACJA: 
25 km od Hurghady,  
10 km od lotniska.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
bary, restauracje, pralnia, kompleks 
basenów, leniwa rzeka i aquapark z 35 
zjeżdżalniami. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
900 m od hotelu, prywatna z pomostem, 
żwirowa. Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar. 
Bus hotelowy do plaży.

POKOJE
W bungalowach. Wyposażone w klimatyzację, 
TV, sejf, minibar, łazienkę, balkon lub taras.

Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne

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

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  aerobik
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ siatkówka, koszykówka, piłka nożna

 ∞  minigolf, rzutki
 ∞ bilard,  sporty wodne
 ∞  2 korty tenisowe, minigolf,  animacje
 ∞ dyskoteka,  centrum SPA, masaż, sauna
 ∞ łaźnia turecka, jacuzzi, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  polskie animacje w szczycie sezonu
 ∞ wykwalifikowani opiekunowie 
i animatorzy zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci 4-12 lat, m.in.: zajęcia 
plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 
zawody sportowe, minidisco
 ∞  plac zabaw,  brodzik
 ∞ aquapark z 14 zjeżdżalniami

∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

Przykładowy pokój

ALBATROS JUNGLE AQUA PARK
Wymarzone miejsce na niezapomniane wakacje dla miłośników „wodnych 
przygód”. Na terenie hotelu znajduje się jeden z największych aquaparków 
w Hurghadzie, z 35 zjeżdżalniami dla małych i dużych oraz olbrzymi 
kompleks basenów. 

  ALL INCLUSIVE 

  35 ZJEŻDŻALNI

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

LOKALIZACJA: 
25 km od Hurghady,  
10 km od lotniska.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2022 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, room 
service, pralnia, baseny odkryte. W pobliżu 
hotelu znajduje się aquapark. Przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki plażowe, bar na plaży, 
pawilony.

POKOJE
W 34 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
 ∞ rodzinne dla max. 6 os.
 ∞ junior suity dla max. 4 os.
 ∞ suity dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte, bary.
High Class All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późny posiłek 
 ∞ przekąski, podwieczorek 
 ∞ lody
 ∞ lokalne i importowane napoje 
bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: 2x włoska, turecka, 
owoce morza, indyjska. 

INTERNET
 ∞ Wifi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ aerobik, siłownia
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ centrum SPA
 ∞ masaż, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 3 brodziki, plac zabaw, minidisco
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-16 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka 

XANADU MAKADI BAY
Nowy hotel Xanadu Makadi Bay położony jest w Hurghadzie, tuż nad 
Morzem Czerwonym. Hotelowa plaża o długości 250 m charakteryzuje 
się nieskazitelnym złotym piaskiem, łatwym wejściem do wody 
i doskonałymi możliwościami do nurkowania z rurką. Hotel jest idealny 
dla rodzin z dziećmi i miłośników wodnych aktywności. 

  HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 6 OSÓB
a

LOKALIZACJA:  
7 km od Makadi Bay,  
35 km od centrum Hurghady,
30 km od lotniska w Hurghadzie.

HIGH CLASSHIGH CLASS
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2014 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, sejf 
w recepcji, pralnia, 5 basenów odkrytych,  
2 aquaparki.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W budynku głównym i aneksach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
∞  standardowe dla max. 4 os.
∞  rodzinne dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna i à la carte, bary.
All Inclusive 24h
∞  śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek,  
∞  lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  włoska, chińska.

INTERNET
∞  WiFi w lobby płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siatkówka,  sporty wodne na plaży

∞  aerobik,  animacje, dyskoteka,  bilard, rzutki
∞ tenis stołowy
∞  siłownia, centrum SPA, salon piękności
∞ sauna, masaż, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zajęcia plastyczne, zawody sportowe
∞ brodzik
∞ 7 zjeżdżalni wodnych
∞  plac zabaw, huśtawki
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

NUBIA AQUA BEACH 
RESORT

Położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży stanowi doskonały wybór 
dla pasjonatów aktywnego wypoczynku, a ze względu na kompleks 
basenów i zjeżdżalni także dla rodzin z dziećmi! 

  ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  POKOJE DLA 5 OSÓB
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
13 km El Gouny,  
30 km od Hurghady,  
17 km od lotniska.

ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H

3333coralove latocoralove lato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

E
G

IP
T

 | 
H

u
rg

h
a

d
a

E
G

IP
T

 | 
H

u
rg

h
a

d
a

AF_EGIPT_HURGHADA_HOTEL_2022_1.indd   33AF_EGIPT_HURGHADA_HOTEL_2022_1.indd   33 09/05/2022   14:5709/05/2022   14:57

Przykładowy pokój

K
lie

n
t 

p
rz

e
d

 p
o

d
p

is
an

ie
m

 u
m

o
w

y 
zo

b
o

w
ią

za
n

y 
je

st
 d

o
 z

ap
o

zn
an

ia
 s

ię
 z

 W
ar

u
n

ka
m

i I
m

p
re

z 
Tu

ry
st

yc
zn

yc
h

 d
o

st
ę

p
n

ym
i p

o
d

 a
d

re
se

m
 w

w
w

.c
o

ra
lt

ra
ve

l.p
l

32 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

E
G

IP
T

 | 
H

u
rg

h
a

d
a

E
G

IP
T

 | 
H

u
rg

h
a

d
a

AF_EGIPT_HURGHADA_HOTEL_2022_1.indd   32AF_EGIPT_HURGHADA_HOTEL_2022_1.indd   32 09/05/2022   14:5709/05/2022   14:57



CARIBBEAN WORLD RESORT 
SOMA BAY

Hotel sąsiaduje z plażą i turkusowym morzem. Jego atutem są zjeżdżalnie 
wodne i kompleks basenów na świeżym powietrzu. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, centrum biznesowe, 
3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne dla 
dorosłych i 3 dla dzieci.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 17 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 ∞  superior dla max. 4 os.
 ∞  rodzinne  superior dla max. 4 os.

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

INTERNET
 ∞ WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik, kort tenisowy

∞ tenis ziemny, tenis stołowy, rzutki
∞ badminton, koszykówka, siatkówka
∞ piłka nożna, bilard, cymbergaj
∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne
∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi
∞ salon piękności, łaźnia turecka

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

  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Soma Bay, 50 km od Hurghady, 
40 km od lotniska w Hurghadzie.

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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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2009 r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
baseny odkryte, 14 zjeżdżalni w aquaparku. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki, ręczniki. Skała koralowa 
przy zejściu do morza.

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

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

Restauracje à la carte:  chińska, włoska, 
libańska, owoce morza, indyjska.

INTERNET
 ∞  WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ piłka nożna, siatkówka,  tenis stołowy 
∞ rzutki,  4 korty tenisowe
∞ sporty wodne
 ∞  animacje, dyskoteka
 ∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka
 ∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-11 lat
 ∞  plac zabaw, 3 brodziki,  aquapark 
(7 zjeżdżalni) dla młodszych i starszych

∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

JAZ AQUAMARINE RESORT
Wodne szaleństwo na 14-stu zjeżdżalniach oraz bezpośredni dostęp 
do prywatnej, piaszczystej plaży z leżakami, parasolami i beach barem 
All Inclusive sprawią, że wakacje tu będą pełne atrakcji a eleganckie 
wnętrza hotelu dodadzą uroku wakacjom.

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

  14 ZJEŻDŻALNI

  WIFI GRATIS 
b

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

LOKALIZACJA: 
20 km od Hurghady,  
17 km od lotniska.

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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CARIBBEAN WORLD RESORT 
SOMA BAY

Hotel sąsiaduje z plażą i turkusowym morzem. Jego atutem są zjeżdżalnie 
wodne i kompleks basenów na świeżym powietrzu. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, centrum biznesowe, 
3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne dla 
dorosłych i 3 dla dzieci.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 17 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 ∞  superior dla max. 4 os.
 ∞  rodzinne  superior dla max. 4 os.

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

INTERNET
 ∞ WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik, kort tenisowy

∞ tenis ziemny, tenis stołowy, rzutki
∞ badminton, koszykówka, siatkówka
∞ piłka nożna, bilard, cymbergaj
∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne
∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi
∞ salon piękności, łaźnia turecka

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

  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Soma Bay, 50 km od Hurghady, 
40 km od lotniska w Hurghadzie.

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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SENTIDO PALM ROYALE 
SOMA BAY RESORT

W ekskluzywnym hotelu zlokalizowanym w pięknym ogrodzie, przy 
długiej, piaszczystej plaży spędzą Państwo wspaniały urlop. Lazurowe 
morze, odkryte baseny, centrum SPA, salon piękności, bogate zaplecze 
sportowe, to gwarancja wypoczynku w niepowtarzalnej atmosferze.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
centrum biznesowe, pralnia, sejf w recepcji, 
basen odkryty, basen kryty.

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

POKOJE
W budynku głównym i aneksach. 
Wyposażone w klimatyzację, minibar, zestaw 
do kawy/herbaty, sejf, łazienkę, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe club dla max. 3 os.
∞  superior dla max. 3 os.
∞  rodzinne dla max. 4 os.
∞  junior suite dla max. 4 os.

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

INTERNET
∞  WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞   tenis stołowy, rzutki,  minigolf,  bilard
∞ piłka nożna,  sporty wodne, siłownia
∞ 4 korty tenisowe, siatkówka, koszykówka
∞  dyskoteka,  animacje, aerobik 
∞  salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ talasoterapia, sauna, jacuzzi

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

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

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

LOKALIZACJA: 
Soma Bay, 
12 km od Safagi, 
45 km od lotniska.

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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TIA HEIGHTS MAKADI BAY 
AQUA PARK

Położony na terenie rozległy kompleks hotelowy TIA HEIGHTS MAKADI 
BAY, zlokalizowany jest w pięknym, zielonym ogrodzie, tuż nad brzegiem 
błękitnych wód zatoki Makadi Bay. Niewątpliwe atuty tego miejsca to 
świetne warunki do nurkowania i zaplecze sportowe. i dorosłych. Dla 
relaksu, proponujemy centrum SPA z salonem piękności.

HOTEL 
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1999 r.,  
odnowiony 2017 r. Na terenie hotelu  
restauracje, bary, room service, sejf w re-
cepcji, pralnia, sale konferencyjne, cen-
trum biznesowe, basen kryty, baseny od-
kryte, aquapark.Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. 

PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, z pomostem, piasz-
czysta. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe, pawi-
lony, bar na plaży.

POKOJE
W 11 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf , zestaw do parzenia kawy/herba-
ty, minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 ∞ Tia Main Building dla max. 4 os.
 ∞ Cascata Aqua Building dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, restauracje à la carte, bary. 
All Inclusive 24h
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞ lody
 ∞ napoje lokalne bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza, włoska.

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, siłownia, animacje, dyskoteka
 ∞ minigolf, bilard, sporty wodne, centrum SPA
 ∞ masaż, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka

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

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE 24H

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
30 km od Hurghady,  
30 km od lotniska w Hurghadzie.

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

ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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SENTIDO PALM ROYALE 
SOMA BAY RESORT

W ekskluzywnym hotelu zlokalizowanym w pięknym ogrodzie, przy 
długiej, piaszczystej plaży spędzą Państwo wspaniały urlop. Lazurowe 
morze, odkryte baseny, centrum SPA, salon piękności, bogate zaplecze 
sportowe, to gwarancja wypoczynku w niepowtarzalnej atmosferze.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
centrum biznesowe, pralnia, sejf w recepcji, 
basen odkryty, basen kryty.

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

POKOJE
W budynku głównym i aneksach. 
Wyposażone w klimatyzację, minibar, zestaw 
do kawy/herbaty, sejf, łazienkę, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe club dla max. 3 os.
∞  superior dla max. 3 os.
∞  rodzinne dla max. 4 os.
∞  junior suite dla max. 4 os.

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

INTERNET
∞  WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞   tenis stołowy, rzutki,  minigolf,  bilard
∞ piłka nożna,  sporty wodne, siłownia
∞ 4 korty tenisowe, siatkówka, koszykówka
∞  dyskoteka,  animacje, aerobik 
∞  salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ talasoterapia, sauna, jacuzzi

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

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

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

LOKALIZACJA: 
Soma Bay, 
12 km od Safagi, 
45 km od lotniska.

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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TITANIC RESORT & AQUA PARK
Czterogwiazdkowy Titanic Resort & Aqua Park jest idealnym wyborem 
dla miłośników wodnych szaleństw. Hotelowy Aquapark dysponuje 
trzydziestoma zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych. Na najmłodszych 
czeka dodatkowo duży klub wraz z licznym zespołem animacyjnym.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 3 baseny odkryte, 
aquapark. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa. Parasole, leżaki, ręczniki. Dojście 
do plaży ulicą lub dojazd busem hotelo-
wym. Beach bar.

POKOJE
W budynku głównym i 2 budynkach aneks. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe
 ∞ rodzinne suity
 ∞ junior suity

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

Restauracje à la carte: chińskie, włoska, 
śródziemnomorska.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, masaż, sauna, jacuzzi
 ∞ siatkówka, rzutki, tenis stołowy
 ∞ animacje, aerobik
 ∞ sporty wodne
 ∞ centrum SPA, salon piękności
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ piłka nożna, bilard
 ∞ cymbergaj

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  plac zabaw, brodzik, 16 zjeżdżalni wodnych
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞  menu i 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 b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
17 km od Hurghady,  
8 km od lotniska.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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TITANIC ROYAL 
Luksusowy hotel przeznaczony przede wszystkim na rodzinne wakacje. 
Oferuje on duży park wodny dla wszystkich amatorów wodnych 
szaleństw a także kompleks basenów odkrytych. Smakosze z pewnością 
zafascynowani będą szerokim wachlarzem restauracji z całego świata. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2019 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
centrum biznesowe, 4 baseny odkryte, 
aquapark. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, minibar, TV, łazien-
kę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max. 4 os.
 ∞ rodzinne dla max. 4 os.
 ∞ promo dla max. 4 os.
 ∞ junior suity dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte, bary. 
Ultra All Inclusive 24h
∞  śniadanie, obiad,  przekąski, kolacja, późny 

posiłek, lody 
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:  włoska, chińska, 
lokalna.

INTERNET
 ∞  WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siatkówka, tenis stołowy, kręgle, bilard
∞ siłownia, animacje, aerobik
∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi
∞ salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  plac zabaw  
∞ 2 brodziki, 13 zjeżdżalni wodnych
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
VGRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
17 km od centrum Hurghady,  
10 km od lotniska w Hurghadzie.

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

ULTRAULTRA
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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TITANIC RESORT & AQUA PARK
Czterogwiazdkowy Titanic Resort & Aqua Park jest idealnym wyborem 
dla miłośników wodnych szaleństw. Hotelowy Aquapark dysponuje 
trzydziestoma zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych. Na najmłodszych 
czeka dodatkowo duży klub wraz z licznym zespołem animacyjnym.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 3 baseny odkryte, 
aquapark. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa. Parasole, leżaki, ręczniki. Dojście 
do plaży ulicą lub dojazd busem hotelo-
wym. Beach bar.

POKOJE
W budynku głównym i 2 budynkach aneks. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe
 ∞ rodzinne suity
 ∞ junior suity

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

Restauracje à la carte: chińskie, włoska, 
śródziemnomorska.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, masaż, sauna, jacuzzi
 ∞ siatkówka, rzutki, tenis stołowy
 ∞ animacje, aerobik
 ∞ sporty wodne
 ∞ centrum SPA, salon piękności
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ piłka nożna, bilard
 ∞ cymbergaj

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  plac zabaw, brodzik, 16 zjeżdżalni wodnych
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞  menu i 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 b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
17 km od Hurghady,  
8 km od lotniska.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

38 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

E
G

IP
T

 | 
H

u
rg

h
a

d
a

AF_EGIPT_HURGHADA_HOTEL_2022_1.indd   38AF_EGIPT_HURGHADA_HOTEL_2022_1.indd   38 09/05/2022   14:5709/05/2022   14:57



Przykładowy pokój

ALBATROS AQUA BLU 
RESORT HRG

Zjeżdżalnie wodne, animacje dla małych i dużych, bogate zaplecze 
sportowo-rekreacyjne, to gwarancja udanych wakacji w tym hotelu.

  ALL INCLUSIVE 

  25 ZJEŻDŻALNI

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

LOKALIZACJA: 
15 km od Hurghada, 7 km 
od lotniska w Hurghadzie.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
4 baseny odkryte, aquapark, 25 zjeżdżalni.

PLAŻA
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
pomost. Do plaży kursuje bus hotelowy. 
Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar. 

POKOJE
W 12 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję indywidulaną, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne

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

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, rzutki, piłka nożna
∞ siatkówka, 3 korty tenisowe
∞ sporty wodne 
 ∞ aerobik, siłownia
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sauna, jacuzzi
 ∞ salon piękności
 ∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞  plac zabaw,  brodzik
 ∞ 16 zjeżdżalni

∞ 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
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ALBATROS AQUA PARK RESORT
Komfortowy hotel położony w  drugiej linii brzegowej. Bogata 
infrastruktura, duży aquapark z 25 zjeżdżalniami, ciekawe programy 
animacyjne i atrakcje sportowe gwarantują udane wakacje rodzinom 
z dziećmi i nie tylko.

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 6 OSÓB
a

LOKALIZACJA: 
15 km od centrum Hurghady, 
7 km od lotniska w Hurghadzie.

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4* , otwarty w 2000 r. 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, room service, pralnia, 
baseny odkryte, aquapark (9 zjeżdżalni 
wodnych dla dorosłych i 16 dla dzieci). 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
500 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
pomost, dojście do plaży ulicą. Leżaki, bar 
na plaży.

POKOJE
W 5 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję indywidualną, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, TV, telefon, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max. 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max. 6 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracje, restauracje à la carte, bary.

All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, przekąski
 ∞ późny posiłek, podwieczorek, kolacja, lody
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: włoska, chińska.

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ kort do tenisa ziemnego 
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ piłka nożna, siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, siłownia, animacje, bilard
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi
 ∞ salon piękności, łaźnia turecka

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

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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Przykładowy pokój

ALBATROS AQUA BLU 
RESORT HRG

Zjeżdżalnie wodne, animacje dla małych i dużych, bogate zaplecze 
sportowo-rekreacyjne, to gwarancja udanych wakacji w tym hotelu.

  ALL INCLUSIVE 

  25 ZJEŻDŻALNI

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

LOKALIZACJA: 
15 km od Hurghada, 7 km 
od lotniska w Hurghadzie.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
4 baseny odkryte, aquapark, 25 zjeżdżalni.

PLAŻA
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
pomost. Do plaży kursuje bus hotelowy. 
Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar. 

POKOJE
W 12 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję indywidulaną, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne

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

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, rzutki, piłka nożna
∞ siatkówka, 3 korty tenisowe
∞ sporty wodne 
 ∞ aerobik, siłownia
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sauna, jacuzzi
 ∞ salon piękności
 ∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞  plac zabaw,  brodzik
 ∞ 16 zjeżdżalni

∞ 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
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Każdy, kto marzy o zanu-
rzeniu się w krystalicznym 
błękicie Morza Czerwonego 
i odkryciu tam naturalne-
go raju koralowców, tysięcy 
odmian kolorowych ryb, tu 
właśnie spełni swe marze-
nia. Sharm El Sheikh szczyci 
się doskonałym położeniem 
- pomiędzy rezerwatami 
przyrody, a parkiem naro-
dowym Ras Mohammed 
z Obserwatorium Rekinów, 
gdzie możesz podziwiać 
zapierającą dech w piersiach 
florę i faunę.

 NAAMA BAY
To turystyczne centrum Sharm el 
Sheikh, urokliwie położone naprzeciwko 
wysypy Tiran. Wzdłuż miejskiej prome-
nady rozciągają się szisza bary, restau-
racje i dyskoteki. Rodzinom z małymi 
podróżnikami polecamy odwiedzenie 
Cleopark, rewelacyjnego aquaparku, 
w którym czeka wiele ciekawych atrakcji 

dla dużych i małych. W dzielnicy Hada-
ba zwiedzicie delfinarium, a tuż obok 
jest Alf Leila Wa Leila – park rozrywki, 
który przeniesie Was do baśni Szehe-
rezady. Na aktywnych czekają tu korty 
tenisowe, trasy dla quadów, rowerów, 
a na romantyczne wieczory polecamy 
przejażdżkę konno lub na wielbłądzie 
w blasku zachodzącego słońca. 

Sharm el Sheikh 
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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SHARM EL SHEIKH

44 OTIUM FAMILY AMPHORAS BEACH RESORT 5 X X X X 2-14 2-7

46 REHANA SHARM RESORT AQUA PARK & SPA DELUXE 4 X X X 2-13 2-6

48 ALBATROS ROYAL MODERNA 5 X X X X 2-12

49 RIXOS PREMIUM SEAGATE 5 X X X X 2-12

50 SHARM GRAND PLAZA RESORT 5 X X X 2-14 2-7

51 REGENCY PLAZA AQUA PARK & SPA RESORT 5 X X X X 2-14 2-7

52 AURORA ORIENTAL RESORT 5 X 2-15 2-7

53 REHANA ROYAL BEACH RESORT AQUA PARK & SPA 4 X X X 2-13 2-6

54 PARROTEL AQUA PARK RESORT SSH 4 X X X 2-14 2-7

55 AMWAJ OYOUN HOTEL & RESORT 4 X X 2-14 2-7

Otium Family Hotel Amphoras Beach Resort

Rehana Sharm Resort Aqua Park & Spa Deluxe
Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa

Tiran

Parrotel Aqua Park Resort SSH

Amway Oyoun Hotel & Resort

Rixos Premium Seagate

Regenency Plaza Aqua Park & Spa Resort
Aurora Oriental Resort

Albatros Royal Moderna

Sharm Grand Plaza Resort

Morze Czerwone

SHARM EL SHEIKH

GOLF, LODOWISKO I WYSZUKANE DRINKI
Jeśli ktoś lubi grać w golfa i pić wyszukane 
drinki w modnych barach, powinien od-
wiedzić ekskluzywną dzielnicę Shark Bay. 
Znajduje się tutaj wielkie pole golfowe 
jakby żywcem przeniesione z Kalifornii. 
Niedaleko leży Soho Square – centrum 
rozrywkowe, w którym jest lodowisko, 
kręgielnia z sześcioma torami, wesołe 
miasteczko i niezliczone bary. Wyskocz 
również do „lodowego baru” – panuje 
tam temperatura -5°C, a drinki po-
dają w szklankach zrobionych z lodu. 
Przy temperaturze na zewnątrz 40°C to 
niezapomniane przeżycie. Wieczorem 
oczywiście bar albo klub. Co noc kilka 
tysięcy ludzi tańczy tu do muzyki puszczanej 
przez sprowadzanych z Europy najlepszych 
didżejów.

 PODWODNE KRÓLESTWO
Nieopodal Sharm el Sheikh

rozciąga się niezwykły morski 
park narodowy Ras Moham-

med o powierzchni 460 km2. 
Obejmuje południową 
część Półwyspu Synaj, 
wody przybrzeżne oraz 
dwie wyspy Tiran i Sana-
fi r. Jedna z wytyczonych 
w parku tras pozwala po-
dziwiać porastające brzeg 
wiecznie zielone drzewa 

i krzewy mangrowe. Na 
terenie można oglądać też 

można piękne rafy koralowe, 
zamieszkane przez wiele gatun-

ków ryb, oraz kolonie koralowców 
i ukwiałów.

ulubione
miejsca
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Każdy, kto marzy o zanu-
rzeniu się w krystalicznym 
błękicie Morza Czerwonego 
i odkryciu tam naturalne-
go raju koralowców, tysięcy 
odmian kolorowych ryb, tu 
właśnie spełni swe marze-
nia. Sharm El Sheikh szczyci 
się doskonałym położeniem 
- pomiędzy rezerwatami 
przyrody, a parkiem naro-
dowym Ras Mohammed 
z Obserwatorium Rekinów, 
gdzie możesz podziwiać 
zapierającą dech w piersiach 
florę i faunę.

 NAAMA BAY
To turystyczne centrum Sharm el 
Sheikh, urokliwie położone naprzeciwko 
wysypy Tiran. Wzdłuż miejskiej prome-
nady rozciągają się szisza bary, restau-
racje i dyskoteki. Rodzinom z małymi 
podróżnikami polecamy odwiedzenie 
Cleopark, rewelacyjnego aquaparku, 
w którym czeka wiele ciekawych atrakcji 

dla dużych i małych. W dzielnicy Hada-
ba zwiedzicie delfinarium, a tuż obok 
jest Alf Leila Wa Leila – park rozrywki, 
który przeniesie Was do baśni Szehe-
rezady. Na aktywnych czekają tu korty 
tenisowe, trasy dla quadów, rowerów, 
a na romantyczne wieczory polecamy 
przejażdżkę konno lub na wielbłądzie 
w blasku zachodzącego słońca. 

Sharm el Sheikh 
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
6 basenów odkrytych, 3 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, kamienista z pomo-
stem. Skała koralowa przy wejściu do morza. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym, 25 blokach i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
łazienkę, balkon lub taras.
 

Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 4 os. 
 ∞ rodzinne dla max. 4 os.
 ∞  chalet dla max. 6 os.
 ∞ suity dla max. 4 os.

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

Restauracje à la carte:  włoska, orientalna.

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  rzutki,  bilard, tenis stołowy
 ∞  siatkówka
 ∞ aerobik, animacje
 ∞  kort tenisowy
 ∞  sauna, jacuzzi, masaż 
 ∞ centrum SPA
 ∞ salon piękności
 ∞  sporty wodne na plaży

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

Przykładowy pokój

OTIUM FAMILY AMPHORAS 
BEACH RESORT

Ten przestronny hotel to idealne miejsce na spędzenie fascynującego, 
rodzinnego urlopu w niepowtarzalnej atmosferze i bliskości krystalicznych 
wód Morza Czerwonego. Turkusowe morze, centrum SPA oraz zaplecze 
rekreacyjno-sportowe sprawią, że czas spędzony tutaj będzie wyjątkowy.

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 

  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Um El Sid Cliff,  
4 km od Sharm El Sheikh, 
20 km od lotniska.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

44 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

E
G

IP
T

 | 
S

h
a

rm
 E

l S
h

e
ik

h

AF_EGIPT_SHARM-EL-SHEIKH_HOTEL_2022.indd   44AF_EGIPT_SHARM-EL-SHEIKH_HOTEL_2022.indd   44 09/05/2022   15:0509/05/2022   15:05



K
lie

n
t 

p
rz

e
d

 p
o

d
p

is
an

ie
m

 u
m

o
w

y 
zo

b
o

w
ią

za
n

y 
je

st
 d

o
 z

ap
o

zn
an

ia
 s

ię
 z

 W
ar

u
n

ka
m

i I
m

p
re

z 
Tu

ry
st

yc
zn

yc
h

 d
o

st
ę

p
n

ym
i p

o
d

 a
d

re
se

m
 w

w
w

.c
o

ra
lt

ra
ve

l.p
l

4545coralove latocoralove lato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

E
G

IP
T

 | 
S

h
a

rm
 E

l S
h

e
ik

h

AF_EGIPT_SHARM-EL-SHEIKH_HOTEL_2022.indd   45AF_EGIPT_SHARM-EL-SHEIKH_HOTEL_2022.indd   45 09/05/2022   15:0609/05/2022   15:06

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
6 basenów odkrytych, 3 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, kamienista z pomo-
stem. Skała koralowa przy wejściu do morza. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym, 25 blokach i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
łazienkę, balkon lub taras.
 

Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 4 os. 
 ∞ rodzinne dla max. 4 os.
 ∞  chalet dla max. 6 os.
 ∞ suity dla max. 4 os.

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

Restauracje à la carte:  włoska, orientalna.

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  rzutki,  bilard, tenis stołowy
 ∞  siatkówka
 ∞ aerobik, animacje
 ∞  kort tenisowy
 ∞  sauna, jacuzzi, masaż 
 ∞ centrum SPA
 ∞ salon piękności
 ∞  sporty wodne na plaży

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

Przykładowy pokój

OTIUM FAMILY AMPHORAS 
BEACH RESORT

Ten przestronny hotel to idealne miejsce na spędzenie fascynującego, 
rodzinnego urlopu w niepowtarzalnej atmosferze i bliskości krystalicznych 
wód Morza Czerwonego. Turkusowe morze, centrum SPA oraz zaplecze 
rekreacyjno-sportowe sprawią, że czas spędzony tutaj będzie wyjątkowy.

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 

  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Um El Sid Cliff,  
4 km od Sharm El Sheikh, 
20 km od lotniska.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
centrum biznesowe, baseny odkryte, 
aquapark.

PLAŻA
560 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwi-
rowa, pomost, dojście do plaży tunelem. 
parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 19 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
TV, łazienkę, balkon/taras.

Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 4 os.
 ∞  rodzinne dla max. 4 os.
 ∞  superior dla max. 4 os.
 ∞ suity rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, bary.
All Inclusive 24h
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, 
podwieczorek, późny posiłek
 ∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe 
INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, rzutki

 ∞ siatkówka, minigolf
 ∞ piłka nożna, aerobik
 ∞ siłownia, animacje
 ∞ kort do tenisa ziemnego
 ∞ bilard, centrum SPA
 ∞ masaż, sauna, jacuzzi
 ∞ dyskoteka
 ∞ salon piękności
 ∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodziki
 ∞ plac zabaw
 ∞ zjeżdżalnie wodne dla dzieci
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci 5-12 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

REHANA SHARM RESORT 
AQUA PARK & SPA DELUXE

Komfortowy obiekt hotelowy znajdujący się niedaleko plaży. Idealne 
miejsce na rodzinne wakacje - kilka basenów, zjeżdżalnie wodne, bogate 
animacje zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Osoby ceniące sobie uroki 
życia nocnego na pewno docenią możliwość korzystania z pobliskiej 
dyskoteki oraz z napojów zawartych w All Inclusive 24h.

  ALL INCLUSIVE 24H

  AQUAPARK

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 6 LAT

a
LOKALIZACJA: 
7 km od lotniska w Sharm El Sheikh, 
20 km od centrum Sharm El Sheikh, 
40 km od Ras Umm Sid.

ALLALL
INCLUSIVE 24HINCLUSIVE 24H
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ALBATROS ROYAL MODERNA
Położony na samym końcu dzielnicy Nabq Bay. Polecany dla osób 
ceniących sobie ciszę i spokój. Szczególnie dla dzieci największą atrakcją 
będzie park wodny z wieloma zjeżdżalniami, duży basen a na hotelowej 
plaży możemy skorzystać z możliwości nurkowania wśród rafy koralowej.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, room service, pralnia, sala 
konferencyjna, baseny odkryte, aquapark. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki plażowe, pawilony, bar na 
plaży.  

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max. 4 os.
 ∞ rodzinne dla max. 4 os.
 ∞ junior suity dla max. 4 os.
 ∞ royal suity dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, bary.
All Inclusive 24h
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja,  przekąski
 ∞  lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞  WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ siatkówka plażowa, minigolf
 ∞ bilard, aerobik, siłownia
 ∞ animacje, kort do tenisa ziemnego
 ∞ sporty wodne, centrum SPA
 ∞ talasoterapia, masaż
 ∞ sauna, jacuzzi, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodziki, plac zabaw, animacje
 ∞ 24 zjeżdżalnie wodne dla dzieci
 ∞ menu i 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 24H 

  PRZY PLAŻY 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 
b

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

LOKALIZACJA: 
11 km od lotniska w Sharm El Sheikh,
25 km od od Na’ama Bay,
30 km od centrum Sharm El Sheikh.

ALLALL
INCLUSIVE 24HINCLUSIVE 24H
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RIXOS PREMIUM SEAGATE
Hotel położony tuż przy morzu wśród drzew palmowych. Idealny dla 
gości chcących wypocząć w miejscu o wysokim standardzie. Znana 
sieć hotelowa zapewni bogate AII Inclusive, pokoje o podwyższonym 
standardzie i ciekawe programy animacyjne dla dzieci i dorosłych. 
Profesjonalna obsługa zawsze będzie gotowa do spełnienia życzeń gości.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2016 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, room 
service, pralnia, sale konferencyjne, basen 
kryty, baseny odkryte, aquapark. 
Przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, pomost. 
parasole, leżaki, ręczniki plażowe, bar na 
plaży, pawilony.

POKOJE
W 38 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞ superior dla max. 3 os.
∞ deluxe dla max. 4 os.
∞ premium dla max. 4 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna i à la carte, bary.
Ultra All Inclusive 24h
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek, 

lody
∞ lokalne i importowane napoje bez- 

i alkoholowe 
Restauracje à la carte: 2x międzynarodowa, 
chińska, włoska, francuska, owoce morza, 
brazylijska, turecka.

INTERNET
∞  WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka plażowa, cymbergaj
∞ piłka nożna, bilard, łaźnia turecka
∞ aerobik, siłownia, animacje, sauna
∞ jacuzzi, kort do tenisa ziemnego
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności

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

Przykładowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  AQUAPARK

  WIFI GRATIS
b

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

LOKALIZACJA: 
400 m od Nabq Bay, 
9 km od lotniska w Sharm El Sheikh, 
18 km od centrum Sharm El Sheikh.

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

ADVENTURE PARK

ULTRAULTRA
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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ALBATROS ROYAL MODERNA
Położony na samym końcu dzielnicy Nabq Bay. Polecany dla osób 
ceniących sobie ciszę i spokój. Szczególnie dla dzieci największą atrakcją 
będzie park wodny z wieloma zjeżdżalniami, duży basen a na hotelowej 
plaży możemy skorzystać z możliwości nurkowania wśród rafy koralowej.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, room service, pralnia, sala 
konferencyjna, baseny odkryte, aquapark. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki plażowe, pawilony, bar na 
plaży.  

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max. 4 os.
 ∞ rodzinne dla max. 4 os.
 ∞ junior suity dla max. 4 os.
 ∞ royal suity dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, bary.
All Inclusive 24h
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja,  przekąski
 ∞  lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞  WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ siatkówka plażowa, minigolf
 ∞ bilard, aerobik, siłownia
 ∞ animacje, kort do tenisa ziemnego
 ∞ sporty wodne, centrum SPA
 ∞ talasoterapia, masaż
 ∞ sauna, jacuzzi, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodziki, plac zabaw, animacje
 ∞ 24 zjeżdżalnie wodne dla dzieci
 ∞ menu i 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 24H 

  PRZY PLAŻY 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 
b

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

LOKALIZACJA: 
11 km od lotniska w Sharm El Sheikh,
25 km od od Na’ama Bay,
30 km od centrum Sharm El Sheikh.

ALLALL
INCLUSIVE 24HINCLUSIVE 24H

48 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

E
G

IP
T

 | 
S

h
a

rm
 E

l S
h

e
ik

h

AF_EGIPT_SHARM-EL-SHEIKH_HOTEL_2022.indd   48AF_EGIPT_SHARM-EL-SHEIKH_HOTEL_2022.indd   48 10/05/2022   15:4310/05/2022   15:43



SHARM GRAND PLAZA RESORT
Malowniczo położony hotel Sharm Grand Plaza położony jest bezpośrednio 
przy samej plaży z rafą koralową z pięknym widokiem na pobliską wyspę 
Tiran. Kompleks basenów i otoczenie zadbanego ogrodu zapewnią całym 
rodzinom udany i relaksujący wypoczynek.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
3 baseny odkryte. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienka, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  superior
 ∞ rodzinne
 ∞ standardowe

WYŻYWIENIE
 2 restauracje, à la carte, bary.
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, przekąski, lody, kolacja
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:  włoska, owoce morza, 
egipska.

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis ziemny, tenis stołowy, rzutki
∞ piłka nożna, siatkówka
∞ cymbergaj, bilard
 ∞ aerobik, siłownia
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sauna, salon piękności
 ∞ łaźnia turecka, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞   animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞  plac zabaw,  brodzik
 ∞  menu i 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 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
20 km od centrum Sharm El Sheikh,  
2 km od Sharks Bay,  
8 km od lotniska w Sharm El Sheikh.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, room service, sejf, pralnia, 
sala konferencyjna, baseny odkryte, 
5 zjeżdżalni wodnych dla dorosłych i 6 dla 
dzieci. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. 
Leżaki, ręczniki plażowe, bar na plaży.

POKOJE
W 14 budynkach. Wyposażone w klimatyzację, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, minibar, 
TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracje i à la carte, bary.
All Inclusive 24h 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska, egipska, 
śródziemnomorska. 

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, koszykówka
∞ siatkówka plażowa, piłka nożna
∞ aerobik, siłownia, animacje, dyskoteka
∞ korty do tenisa ziemnego 
∞ bilard, sporty wodne, centrum SPA
∞ masaż, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka

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

REGENCY PLAZA  
AQUA PARK & SPA RESORT 

Zbudowany na rozległym terenie, tuż nad Morzem Czerwonym. 
W prawdziwym raju dla miłośników nurkowania. Jednym z największych 
atutów jest aquapark z wieloma zjeżdżalniami dla najmłodszych i starszych. 

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE 24H

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
15 km od lotniska w Sharm El Sheikh,
25 km od Na’ama Bay,
35 km od centrum Sharm El Sheikh.

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

ALLALL
INCLUSIVE 24HINCLUSIVE 24H
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SHARM GRAND PLAZA RESORT
Malowniczo położony hotel Sharm Grand Plaza położony jest bezpośrednio 
przy samej plaży z rafą koralową z pięknym widokiem na pobliską wyspę 
Tiran. Kompleks basenów i otoczenie zadbanego ogrodu zapewnią całym 
rodzinom udany i relaksujący wypoczynek.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
3 baseny odkryte. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienka, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  superior
 ∞ rodzinne
 ∞ standardowe

WYŻYWIENIE
 2 restauracje, à la carte, bary.
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, przekąski, lody, kolacja
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:  włoska, owoce morza, 
egipska.

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis ziemny, tenis stołowy, rzutki
∞ piłka nożna, siatkówka
∞ cymbergaj, bilard
 ∞ aerobik, siłownia
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sauna, salon piękności
 ∞ łaźnia turecka, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞   animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞  plac zabaw,  brodzik
 ∞  menu i 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 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
20 km od centrum Sharm El Sheikh,  
2 km od Sharks Bay,  
8 km od lotniska w Sharm El Sheikh.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, room service, sejf, pralnia, 
sale konferencyjne, 3 baseny odkryte. 

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, doj-
ście do plaży ulicą. Parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf , minibar, 
TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 4 os.
 ∞  deluxe dla max. 4 os.

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

INTERNET
 ∞  WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki, siatkówka
 ∞ aerobik, siłownia
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ kort do tenisa ziemnego
 ∞ squash, bilard
 ∞ sporty wodne
 ∞ centrum SPA
 ∞ masaż, sauna
 ∞ jacuzzi
 ∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodziki
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞ plac zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój

AURORA ORIENTAL RESORT
Przestronny hotel z ogrodem, trzema basenami, dyskoteką, SPA i centrum 
nurkowym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Szczególnie bogato 
prezentuje się oferta rozrywek dla najmłodszych, na których czeka plac 
zabaw, miniklub, brodzik, animacje i dziecięce menu.

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

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Nabq Bay, 
12 km od lotniska w Sharm El Sheikh,  
20 km od Na’ama Bay,  
20 km od centrum Sharm El Sheikh.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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REHANA ROYAL BEACH 
RESORT AQUA PARK & SPA

Wakacyjny raj dla amatorów nurkowania, rozkoszujących się pięknem rafy 
koralowej pod okiem instruktorów. Hotel z rozległym zielonym ogrodem 
zapewnia swoim Gościom idealne warunki do relaksu i odpoczynku.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2008 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
sale konferencyjne, centrum biznesowe, 
baseny odkryte, aquapark.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
pomost. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe. 

POKOJE
W 9 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienka, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞ superior
 ∞  rodzinne

WYŻYWIENIE
Restauracje i à la carte, bary.
Ultra All Inclusive 24h
 ∞  śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, 
lody
 ∞  lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: włoska, chińska, tajska, 
japońska, egipska, owoce morza 
All Inclusive
 ∞ śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek  
kolacja, późny posiłek, lody
 ∞ lokalne napoje  bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞  WiFi w częściach wspólnych płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ kort do tenisa ziemnego, tenis stołowy
 ∞ rzutki, koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ piłka nożna, aerobik, siłownia
 ∞ animacje, cymbergaj, bilard
 ∞ centrum SPA, masaż, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 6 brodzików
 ∞ 3 zjeżdżalnie wodne dla dzieci
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci 5-12 lat
 ∞ opiekunka, plac zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

Przykładowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  AQUAPARK b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 6 LAT

a
LOKALIZACJA: 
7 km od lotniska, 
20 km od centrum,  
20 km od Na’ama Bay.

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

ULTRAULTRA
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, room service, sejf, pralnia, 
sale konferencyjne, 3 baseny odkryte. 

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, doj-
ście do plaży ulicą. Parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf , minibar, 
TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 4 os.
 ∞  deluxe dla max. 4 os.

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

INTERNET
 ∞  WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki, siatkówka
 ∞ aerobik, siłownia
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ kort do tenisa ziemnego
 ∞ squash, bilard
 ∞ sporty wodne
 ∞ centrum SPA
 ∞ masaż, sauna
 ∞ jacuzzi
 ∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodziki
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞ plac zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój

AURORA ORIENTAL RESORT
Przestronny hotel z ogrodem, trzema basenami, dyskoteką, SPA i centrum 
nurkowym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Szczególnie bogato 
prezentuje się oferta rozrywek dla najmłodszych, na których czeka plac 
zabaw, miniklub, brodzik, animacje i dziecięce menu.

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

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Nabq Bay, 
12 km od lotniska w Sharm El Sheikh,  
20 km od Na’ama Bay,  
20 km od centrum Sharm El Sheikh.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
25 zjeżdżalni wodnych w aquaparku. 

PLAŻA
500 m od hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta. Dojście do plaży ulicą. Parasole, 
leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 14 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, minibar, sejf, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 5 os.
 ∞  superior dla max. 5 os.
 ∞  rodzinne dla max. 5 os.
 ∞ junior suity dla max. 5 os.

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

INTERNET
 ∞  WiFi w częsciach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  aerobik, siłownia,  jacuzzi
 ∞  tenis stołowy,  bilard,  siatkówka, piłka nożna
 ∞  animacje
 ∞  salon piękności, centrum SPA, sauna, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci 4-11 lat

∞  brodzik, plac zabaw
∞ 16 zjeżdżalni wodnych w aquaparku
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

PARROTEL AQUA PARK 
RESORT SSH

Położony na rozłożystym terenie polecany jest głównie na rodzinne wakacje 
oraz dla miłośników wodnych atrakcji, na których czeka duży aquapark. 
Piękny ogród oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna to atuty tego hotelu.

Przykładowy pokój

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

  ALL INCLUSIVE 

  25 ZJEŻDŻALNI

  WIFI GRATIS 

  POKOJE DLA 5 OSÓB 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Nabq Bay, 1 km od Naama Bay,  
10 km od lotniska,  
8 km od centrum Sharm El Sheikh.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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AMWAJ OYOUN  
HOTEL & RESORT

Rozległy kompleks hotelowy z sześcioma basenami, palmami i zadbanym 
ogrodem. Położony bezpośrednio przy plaży, gdzie przy zejściu do morza 
znajduje się skała koralowa oraz centrum nurkowe.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, room service, sejf w 
recepcji, pralnia, sale konferencyjne, baseny 
odkryte, zjeżdżalnie wodne dla dorosłych 
i dla dzieci.

PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, pomost, 
piaszczysta. Parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe, pawilony, bar na plaży. 

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, telefon, łazienka, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standard dla max. 4 os. 
 ∞ superior dla max. 4 os.
 ∞ rodzinne dla max. 4 os.
 ∞ suity dla max. 5 os.

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

INTERNET
 ∞ WiFi w lobby bezpłatne
 ∞  WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, rzutki, siatkówka, piłka nożna
 ∞ aerobik, siłownia, animacje 
 ∞ kort do tenisa ziemnego
 ∞ bilard, sporty wodne, centrum SPA
 ∞ masaż, sauna, jacuzzi, kasyno
 ∞ salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodziki, plac zabaw, opiekunka
 ∞ zjeżdżalnie wodne dla dzieci 
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ∞ 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 

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
10 km od Sharks Bay,
9 km od lotniska w Sharm El Sheikh,  
20 km od centrum Sharm El Sheikh.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
25 zjeżdżalni wodnych w aquaparku. 

PLAŻA
500 m od hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta. Dojście do plaży ulicą. Parasole, 
leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 14 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, minibar, sejf, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 5 os.
 ∞  superior dla max. 5 os.
 ∞  rodzinne dla max. 5 os.
 ∞ junior suity dla max. 5 os.

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

INTERNET
 ∞  WiFi w częsciach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  aerobik, siłownia,  jacuzzi
 ∞  tenis stołowy,  bilard,  siatkówka, piłka nożna
 ∞  animacje
 ∞  salon piękności, centrum SPA, sauna, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci 4-11 lat

∞  brodzik, plac zabaw
∞ 16 zjeżdżalni wodnych w aquaparku
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

PARROTEL AQUA PARK 
RESORT SSH

Położony na rozłożystym terenie polecany jest głównie na rodzinne wakacje 
oraz dla miłośników wodnych atrakcji, na których czeka duży aquapark. 
Piękny ogród oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna to atuty tego hotelu.

Przykładowy pokój

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

  ALL INCLUSIVE 

  25 ZJEŻDŻALNI

  WIFI GRATIS 

  POKOJE DLA 5 OSÓB 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Nabq Bay, 1 km od Naama Bay,  
10 km od lotniska,  
8 km od centrum Sharm El Sheikh.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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Sezon trwa tu cały rok, a tutejsze bogactwo 
zachwycających raf koralowych oplatających wraki 
podwodnych statków, skarby podwodnego świata, 
lazurowe, ciepłe morze, piękna słoneczna pogoda, 
nowoczesne i świetnie wyposażone hotele kuszące 
basenami, kompleksami sportowymi, restauracjami 
i dyskotekami od lat przyciągają tu turystów 
z całego świata.

 PUSTYNNE SKARBY
Marsa Alam jest idealnym miejscem dla turystów zafascynowanych 
pustynią. Na śmiałków czekają tu ekstremalne sporty: safari na qu-
adach lub wielbłądach. Równie dużo emocji może przynieść wizyta 
u Beduinów lub zwiedzanie Parku Narodowego Wadi El Gimal, czyli 
doliny wielbłądów. Kiedyś była ona znaczącym szlakiem handlowym, 
na którym odnaleźć można wiele śladów historycznych – stacje ka-
rawan z czasów rzymskich, grobowce, czy ślady plemienia Bleemey, 
czyli przodków Beduinów.

Marsa Alam
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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PRZESŁANIE SPRZED TYSIĘCY LAT
Nieopodal Marsa Alam znajdują się ruiny portu Myos 
Hormos, gdzie można zobaczyć rzymskie artefakty 
oraz około 200 tablic z hieroglifami, które ozdabiają 
klif w Wadi Hammamat. Wiele z tych obrazów ma 
ponad cztery tysiące lat. Przedstawiają one łodzie pły-
wające po Nilu. Wadi Hammamat słynie także z kamie-
nia bekheny – zielonej skały, w czasach starożytnych 
uważanej za świętą.
Inspirująca będzie także wizyta w okolicy górzystej 
Pustyni Wschodniej. Według legendy za czasów fa-
raonów wydobywano tu piękne szmaragdy. Kopalnie 
Kleopatry i Mons Smaragdus należały do najsłynniej-
szych w starożytnym świecie, a szmaragdy uważane 
były za najcenniejsze kamienie szlachetne.

 ŚLADAMI FARAONÓW
Beztroski wypoczynek w Marsa Alam można połączyć ze zwiedzaniem 
zabytków starożytnego Egiptu z epoki faraonów. Polecamy wycieczkę do 
starożytnych Teb, czyli kompleksu świątynnego Amona w Karnaku - dziś 
największego muzeum świata na świeżym powietrzu, Doliny Królów i Kró-
lowych oraz najbardziej intrygującej świątyni znajdującej się na zachodnim 
brzegu Nilu – Świątyni pierwszej kobiety Faraona – Królowej Hatszepsut.
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58 ALBATROS SEA WORLD MARSA ALAM 5 X X X 2-12

60 JAZ LAMAYA RESORT 5 X X X

61 HILTON MARSA ALAM NUBIAN RESORT 5 X X 2-14 2-6

62 FANTAZIA RESORT MARSA ALAM 5 X 2-14 2-6

63 NOVOTEL MARSA ALAM 5 X X X 2-14 2-7

64 AURORA BAY MARSA ALAM 4 X 2-14

65 PENSEE ROYAL GARDEN 4 X 2-14 2-7
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Sezon trwa tu cały rok, a tutejsze bogactwo 
zachwycających raf koralowych oplatających wraki 
podwodnych statków, skarby podwodnego świata, 
lazurowe, ciepłe morze, piękna słoneczna pogoda, 
nowoczesne i świetnie wyposażone hotele kuszące 
basenami, kompleksami sportowymi, restauracjami 
i dyskotekami od lat przyciągają tu turystów 
z całego świata.

 PUSTYNNE SKARBY
Marsa Alam jest idealnym miejscem dla turystów zafascynowanych 
pustynią. Na śmiałków czekają tu ekstremalne sporty: safari na qu-
adach lub wielbłądach. Równie dużo emocji może przynieść wizyta 
u Beduinów lub zwiedzanie Parku Narodowego Wadi El Gimal, czyli 
doliny wielbłądów. Kiedyś była ona znaczącym szlakiem handlowym, 
na którym odnaleźć można wiele śladów historycznych – stacje ka-
rawan z czasów rzymskich, grobowce, czy ślady plemienia Bleemey, 
czyli przodków Beduinów.

Marsa Alam
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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Przykładowy pokój

ALBATROS SEA WORLD 
MARSA ALAM

Nowo otwarty hotel tuż przy plaży zaprasza przede wszystkim rodziny 
z dziećmi i aktywnych turystów. Dla nich przygotowano zjeżdżalnie wodne, 
kompleks basenów, mini klub i plac zabaw. 

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

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

LOKALIZACJA: 
110 km od Marsa Alam,  
60 km od lotniska.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2018 r. Na 
terenie hotelu restauracje, bary, kompleks 
basenów, 4 zjeżdżalnie wodne dla doro-
słych i 5 dla dzieci. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
100 m od budynku głównego, prywatna 
z pomostem, piaszczysta. Parasole, leżaki, 
ręczniki, beach bar.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:

∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ junior suity dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, bary. 
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody, 

późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia
∞ piłka nożna

∞ siatkówka
∞ minigolf
∞ animacje
∞ rzutki
∞ bilard
∞ centrum SPA
∞ masaż, jacuzzi, sauna
∞ salon piękności
∞ łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ 3 brodziki, plac zabaw
∞ zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
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Przykładowy pokój

ALBATROS SEA WORLD 
MARSA ALAM

Nowo otwarty hotel tuż przy plaży zaprasza przede wszystkim rodziny 
z dziećmi i aktywnych turystów. Dla nich przygotowano zjeżdżalnie wodne, 
kompleks basenów, mini klub i plac zabaw. 

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

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

LOKALIZACJA: 
110 km od Marsa Alam,  
60 km od lotniska.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2018 r. Na 
terenie hotelu restauracje, bary, kompleks 
basenów, 4 zjeżdżalnie wodne dla doro-
słych i 5 dla dzieci. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
100 m od budynku głównego, prywatna 
z pomostem, piaszczysta. Parasole, leżaki, 
ręczniki, beach bar.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:

∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ junior suity dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje, bary. 
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody, 

późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia
∞ piłka nożna

∞ siatkówka
∞ minigolf
∞ animacje
∞ rzutki
∞ bilard
∞ centrum SPA
∞ masaż, jacuzzi, sauna
∞ salon piękności
∞ łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ 3 brodziki, plac zabaw
∞ zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
3 baseny odkryte, aquapark. 

PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwi-
rowa, parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 4 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ superior
 ∞ rodzinne superior
 ∞ rodzinne deluxe
 ∞ junior suity

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

INTERNET
 ∞  WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort do tenisa ziemnego
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ koszykówka, piłka nożna
∞ siatkówka, bilard
 ∞ aerobik, siłownia
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
 ∞ salon piękności, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat

∞  brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka

JAZ LAMAYA RESORT
Należący do cenionej przez turystów sieci hotelowej JAZ. Obiekt dzięki 
swojemu położeniu - z widokiem na zatokę oraz z bezpośrednim dostępem 
do rafy koralowej gwarantuje swoim Gościom niezapomniane wakacje nad 
Morzem Czerwonym. 

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 a
LOKALIZACJA: 
73 km od centrum Marsa Alam,  
67 km od El Quseir,  
5 km od lotniska w Marsa Alam.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HILTON MARSA ALAM  
NUBIAN RESORT

Hotel z rozległym terenem rekreacyjnym. Na dzieci czeka plac zabaw 
i animacje. Dla dorosłych sporty, animacje i masaż.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2011 r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sejf w recepcji, 4 baseny odkryte. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
650 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Dojście do plaży promenadą. Do plaży 
kursuje bus hotelowy. Parasole, leżaki, 
ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 23 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
TV, łazienkę, balkon/taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 3 os.
 ∞  deluxe dla max. 4 os.
 ∞  rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna i à la carte, bary
All Inclusive
∞  śniadanie, obiad, kolacja,  przekąski
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:  lokalna/owoce 
morza, lokalna/włoska.

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, tenis stołowy
 ∞ aerobik, bilard
 ∞  siatkówka
 ∞ animacje
 ∞  masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje dla dzieci
 ∞  plac zabaw
 ∞ brodzik

∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 6 LAT

a
LOKALIZACJA: 
28 km od port Ghalib,  
35 km od Marsa Alam, 
30 km od lotniska.

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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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
3 baseny odkryte, aquapark. 

PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwi-
rowa, parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 4 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ superior
 ∞ rodzinne superior
 ∞ rodzinne deluxe
 ∞ junior suity

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

INTERNET
 ∞  WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort do tenisa ziemnego
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ koszykówka, piłka nożna
∞ siatkówka, bilard
 ∞ aerobik, siłownia
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
 ∞ salon piękności, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat

∞  brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka

JAZ LAMAYA RESORT
Należący do cenionej przez turystów sieci hotelowej JAZ. Obiekt dzięki 
swojemu położeniu - z widokiem na zatokę oraz z bezpośrednim dostępem 
do rafy koralowej gwarantuje swoim Gościom niezapomniane wakacje nad 
Morzem Czerwonym. 

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 a
LOKALIZACJA: 
73 km od centrum Marsa Alam,  
67 km od El Quseir,  
5 km od lotniska w Marsa Alam.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2008 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, kompleks 
basenów. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
100 m od budynku głównego, prywatna, 
piaszczysto-żwirowa, pomost, leżaki, 
ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max. 4 os.
∞ deluxe dla max. 4 os.
∞ superior dla max. 4 os.

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

INTERNET
∞  WiFi w hotelu płatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci  4-11 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

FANTAZIA RESORT  
MARSA ALAM

Wspaniałe miejsce dla osób chcących odpocząć z dala od zgiełku 
i wielkomiejskiego szumu. Plaża tuż za progiem hotelowego ogrodu. Plaża 
czysta, piaszczysta. Wieczorami są programy animacyjne oraz dyskoteki.

Przykładowy pokój

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

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 6 LAT

a
LOKALIZACJA: 
24 km od centrum Marsa Alam, 
85 km od lotniska w Marsa Alam.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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NOVOTEL MARSA ALAM
Hotel należący do znanej i cenionej sieci Novotel. Położony z dala od zgiełku. 
Na Gości hotelowych czeka długa, prywatna plaża. Niedawno wybudowany 
hotel wraz z przestronnymi pokojami zachęca do aktywnego wypoczynku. Po 
wielu stresach w pracy najlepiej zregenerować się w hotelowym SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2015 r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sale konferencyjne, basen. Przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta,
parasole, leżaki, ręczniki, pawilony, bar na 
plaży.

POKOJE
W 14 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 4 os.
 ∞ suity dla max. 4 os.
 ∞ rodzinne dla max. 4 os.

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

Restauracje à la carte:  włoska.

INTERNET
 ∞  WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy
 ∞ piłka nożna
 ∞ siatkówka
 ∞ piłka nożna
 ∞ siłownia, animacje
 ∞ centrum SPA
 ∞ masaż, sauna
 ∞ jacuzzi
 ∞ łaźnia turecka

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

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE

  PRZY PLAŻY

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
19 km od El Quseir, 
60 km od lotniska w Marsa Alam.

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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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2008 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, kompleks 
basenów. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
100 m od budynku głównego, prywatna, 
piaszczysto-żwirowa, pomost, leżaki, 
ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max. 4 os.
∞ deluxe dla max. 4 os.
∞ superior dla max. 4 os.

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

INTERNET
∞  WiFi w hotelu płatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci  4-11 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

FANTAZIA RESORT  
MARSA ALAM

Wspaniałe miejsce dla osób chcących odpocząć z dala od zgiełku 
i wielkomiejskiego szumu. Plaża tuż za progiem hotelowego ogrodu. Plaża 
czysta, piaszczysta. Wieczorami są programy animacyjne oraz dyskoteki.

Przykładowy pokój

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

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 6 LAT

a
LOKALIZACJA: 
24 km od centrum Marsa Alam, 
85 km od lotniska w Marsa Alam.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2010 r. Na 
terenie hotelu restauracje, bar, pralnia, 
basen odkryty.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
dojście do plaży ulicą, parasole, leżaki, 
ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposażone w klimaty-
zację, sejf, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, minibar, TV, łazienka, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞ superior
∞ rodzinne
∞ classic

WYŻYWIENIE
Restauraca główna i à la carte, bar.
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, przekąski, kolacja, lody
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: egipska.

INTERNET
∞  WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka 
∞ bilard
∞ aerobik
∞ siłownia
∞ animacje 
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ dyskoteka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AURORA BAY MARSA ALAM
Wymarzone miejsce dla zwolenników wszelkiego rodzaju sportów 
wodnych. Najlepsze warunki będą mieli nurkowie, zarówno amatorzy jak 
i profesjonaliści. Niedaleko brzegu można podziwiać rafę koralową. Zielony 
ogród dookoła hotelu sprzyja regeneracji sił.

Przykładowy pokój

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

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

LOKALIZACJA: 
15 km od centrum Marsa Alam, 
45 km od lotniska w Marsa Alam.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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PENSEE ROYAL GARDEN
Wspaniały wybór dla aktywnych rodzin z dziećmi. Najmłodsi będą mieli 
zapewnione wszystko co potrzeba do niezapomnianych wakacji. Mini klub 
wraz z animatorami, plac zabaw i brodzik. Rodzice w czasie zabaw swoich 
pociech mogą aktywnie spędzić czas.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, pralnia, basen kryty, 3 baseny 
odkryte. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
200 m od budynku głównego, prywatna, 
piaszczysto-żwirowa, dojście do plaży 
promenadą, parasole, leżaki, ręczniki, bar na 
plaży.

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

WYŻYWIENIE
Restauracje i à la carte, bary. 
All Inclusive
∞  śniadanie, obiad, kolacja,  późny posiłek 
∞ przekąski
 ∞ wybrane  lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza.

INTERNET
 ∞  WiFi w lobby płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ kort do tenisa ziemnego , rzutki
 ∞ tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna
 ∞ siatkówka, bilard, aerobik, siłownia
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, talasoterapia
 ∞ masaż, sauna, jacuzzi, salon piękności

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

Przykładowy pokój

  ALL INCLUSIVE

  POKOJE DLA 5 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
22 km od El Quseir, 
100 km od centrum Marsa Alam, 
45 km od lotniska w Marsa Alam.

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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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2010 r. Na 
terenie hotelu restauracje, bar, pralnia, 
basen odkryty.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
dojście do plaży ulicą, parasole, leżaki, 
ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposażone w klimaty-
zację, sejf, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, minibar, TV, łazienka, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞ superior
∞ rodzinne
∞ classic

WYŻYWIENIE
Restauraca główna i à la carte, bar.
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, przekąski, kolacja, lody
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: egipska.

INTERNET
∞  WiFi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka 
∞ bilard
∞ aerobik
∞ siłownia
∞ animacje 
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ dyskoteka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AURORA BAY MARSA ALAM
Wymarzone miejsce dla zwolenników wszelkiego rodzaju sportów 
wodnych. Najlepsze warunki będą mieli nurkowie, zarówno amatorzy jak 
i profesjonaliści. Niedaleko brzegu można podziwiać rafę koralową. Zielony 
ogród dookoła hotelu sprzyja regeneracji sił.

Przykładowy pokój

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

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

LOKALIZACJA: 
15 km od centrum Marsa Alam, 
45 km od lotniska w Marsa Alam.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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Tunezja zachwyca turystów urokiem 
tropikalnej roślinności i saharyjskiego piasku. 
Wielowiekowa historia, gwarne bazary, białe 
domki ukryte w kwiatach jaśminu, radość życia 
mieszkańców oraz czarujący turkus morza, 
któremu nie można się oprzeć.

Tunezja
Orientalne wakacje
HAMMAMET | SOUSSE | MONASTIR | MAHDIA | NABEUL

Libia
Algeria

TUNEZJA

MORZE ŚRÓDZIEMNE

MORZE ŚRÓDZIEMNE

JEBIL 
NATIONAL PARK

CHOTT

EL-JERID

Sousse

Hammamet

Kasserine

Matmata

Tatawin

Kairouan

Douz

Gafsa

Monastir

Bizerta

Gabes
Djerba

Zarzis

Tunis
Tabarka

Al-Kaf

Tozeur

Sfax

SAHARA

miesiąc V VI VII VIII IX X

średnia temperatura  
powietrza w dzień

28° 33° 37° 36° 32° 26°

średnia temperatura wody 18° 22° 25° 27° 26° 23°

liczba godzin słonecznych 11 11 11 10 10 10

Powody, aby odwiedzić Tunezję
	l Piękne plaże z białym, miękkim piaskiem 

	l Najlepsza baza wypadowa, aby przemierzyć Saharę 

	l Niezwykłe połączenie nowoczesności i orientu 

	l Profesjonalne pola golfowe 

	l Najprzyjemniejsze restauracje z owocami morza

	l Czas przelotu: ok. 4 godz.

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

	l Podatek turystyczny: opłatę wnosi się w hotelu

	l Waluta: dinar

	l Religia: islam

	l Wiza: nie jest wymagana

DOBRZE WIEDZIEĆ
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Dumni potomkowie Berberów są wśród mieszkańców 
północnej Afryki najbardziej otwartymi na inne narody.

Otwarci i pragmatyczni
Tunezyjczycy już od dawna uważani są za najbardziej otwartą wobec kultury za-
chodniej nację. Nie znaczy to, że podchodzą do niej bezkrytycznie. Są nastawieni 
przyjaźnie do innych, o ile ci okazują szacunek i otwartość. Tunezyjczycy znaleźli 
idealny balans między poszanowaniem tradycji a otwarciem na zachodni świat. 
Mimo głębokiego przywiązania do religii muzułmańskiej i wielowiekowej tradycji, 
potrafili stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów tego regionu dla euro-
pejskich turystów.

Tradycyjne naczynia do parzenia kawy i herbaty 
to dobry pomysł na pamiątkę z wyjazdu.

Wejdź gościu
Mieszkańcy Tunezji to również 
ludzie bardzo gościnni. Rewan-
żem za okazane im zaintere-
sowanie, ciekawą rozmowę 
w czasie podróży, może być 
nawet zaproszenie na rodzin-
ny obiad, podczas którego 
będziecie mieli okazję spróbo-
wać tutejszych przepysznych 
potraw (w których z pewnością 
znajdziecie wpływy najprze-
różniejszych kuchni regionu 
Morza Śródziemnego) oraz 
miejscowego… wina. Tak, tak. 
Choć Tunezyjczycy to pobożni 
muzułmanie unikający alkoholu, 
szanują jednak potrzeby innych 
i zdają sobie sprawę, że Euro-
pejczyk lubi popić dobre jedze-
nie równie dobrym trunkiem. 
Jeśli więc znajdziecie sposob-
ność skosztowania tutejszego 
wina, zróbcie to koniecznie. 
Będziecie bardzo pozytywnie 
zaskoczeni. Tunezyjczycy starają 
się dostosować swoją ofertę 
do przyzwyczajeń i oczekiwań 
innych nacji – jak pokazuje 
doświadczenie, to dopasowanie 
do turysty sprawdza się bardzo 
dobrze. 

Kawa na wiele sposobów
Drobnym, ale dobitnym przykładem tunezyjskiego pragmatyzmu, jest 
serwowanie kawy. Otóż dobra kawa, to taka jaką dokładnie życzy sobie za-
mawiający. Tunezyjczycy nauczyli się przyrządzać ją na dziesiątki możliwych 
sposobów. Po włosku, francusku, turecku? Proszę bardzo! A jeśli okażecie 
miejscowym trochę więcej zainteresowania, to ta kawa może się okazać 
jedną z najlepszych, jaką piliście.

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Kraj pełen uśmiechu

Tunezyjskie 
drzwi to małe 
dzieła sztuki, 
najczęściej 
niebieskie, bo-
gato zdobione 
zachwycają 
podróżnych 
architektonicz-
nymi detalami

Tunezja to gorąca perła Afryki, gdzie od wieków 
krzyżowały się wpływy europejskie, arabskie 

i orientalne. Wszystko to powoduje, że kraj 
jest tajemniczy, a jednocześnie fascynujący 

dla turystów.
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Uroki kurortów i magia pustynnych krajobrazów.

Wszystkie dzieci
„Bo wszystkie dzieci nasze są” – gło-
szą słowa piosenki. Tunezyjczycy tej 
piosenki pewnie nie znają, ale zgodziliby 
się z nią w stu procentach. Dzieci to 
największy skarb tego kraju, otoczo-
ny szczególną opieką i szacunkiem. 
A o skarb ten dbają wszyscy dorośli. 
Choć w dość szczególny sposób, 
który polega głównie na rozpieszczaniu 
latorośli. 
Mieszkańcy naszego regionu świa-
ta, przyzwyczajeni do przestrzegania 
określonych reguł wychowania, mogą 
odnieść wrażenie, że tamtejsze dzieci 
są ponad miarę rozpieszczane i niemal 
wszystko im wolno. Ale nie dziwcie się. 
Gdy wejdą w dorosłe życie, przytłoczy 
je nadmiar nakazów i zakazów, który 
nam wydać się może równie zaskaku-
jący jak ta dziecięca beztroska małych 
Tunezyjczyków. Stąd też dzieciństwo 
jest tu postrzegane jako czas zabawy 
i odkrywania świata.

Być kobietą w Tunezji
Dzięki wieloletniej polityce władz  
i pragmatycznej reakcji na zmiany  
zachodzące w świecie, pozycja kobiet 
jest tu zdecydowanie lepsza niż w in-
nych krajach muzułmańskich. Widać 
to szczególnie w dużych miastach 
i miejscowościach turystycznych, gdzie 
kobiety wykonują wiele niedostępnych 
im do niedawna zajęć. Są nie tylko 
urzędniczkami, recepcjonistkami lub 
kelnerkami, ale też policjantkami, kie-
rowcami, kierowniczkami sal w restau-
racjach, szefowymi zmian w hotelach, 
menedżerkami, a ostatnio prężnymi 
kobietami biznesu prowadzącymi z suk-
cesem własne firmy. A ubierając się do 
pracy (i nie tylko), znalazły kompromis 
między zachodnim stylem a muzuł-
mańską tradycją. Jedną z największych 
zdobyczy tunezyjskich kobiet jest prawo 
do wniesienia pozwu o rozwód, które 
przez wieki przysługiwało jedynie męż-
czyznom.

Ręka Fatimy to motyw często 
wykorzystywany w pamiątkach.

6969coralove latocoralove lato
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Dumni potomkowie Berberów są wśród mieszkańców 
północnej Afryki najbardziej otwartymi na inne narody.

Otwarci i pragmatyczni
Tunezyjczycy już od dawna uważani są za najbardziej otwartą wobec kultury za-
chodniej nację. Nie znaczy to, że podchodzą do niej bezkrytycznie. Są nastawieni 
przyjaźnie do innych, o ile ci okazują szacunek i otwartość. Tunezyjczycy znaleźli 
idealny balans między poszanowaniem tradycji a otwarciem na zachodni świat. 
Mimo głębokiego przywiązania do religii muzułmańskiej i wielowiekowej tradycji, 
potrafili stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów tego regionu dla euro-
pejskich turystów.

Tradycyjne naczynia do parzenia kawy i herbaty 
to dobry pomysł na pamiątkę z wyjazdu.

Wejdź gościu
Mieszkańcy Tunezji to również 
ludzie bardzo gościnni. Rewan-
żem za okazane im zaintere-
sowanie, ciekawą rozmowę 
w czasie podróży, może być 
nawet zaproszenie na rodzin-
ny obiad, podczas którego 
będziecie mieli okazję spróbo-
wać tutejszych przepysznych 
potraw (w których z pewnością 
znajdziecie wpływy najprze-
różniejszych kuchni regionu 
Morza Śródziemnego) oraz 
miejscowego… wina. Tak, tak. 
Choć Tunezyjczycy to pobożni 
muzułmanie unikający alkoholu, 
szanują jednak potrzeby innych 
i zdają sobie sprawę, że Euro-
pejczyk lubi popić dobre jedze-
nie równie dobrym trunkiem. 
Jeśli więc znajdziecie sposob-
ność skosztowania tutejszego 
wina, zróbcie to koniecznie. 
Będziecie bardzo pozytywnie 
zaskoczeni. Tunezyjczycy starają 
się dostosować swoją ofertę 
do przyzwyczajeń i oczekiwań 
innych nacji – jak pokazuje 
doświadczenie, to dopasowanie 
do turysty sprawdza się bardzo 
dobrze. 

Kawa na wiele sposobów
Drobnym, ale dobitnym przykładem tunezyjskiego pragmatyzmu, jest 
serwowanie kawy. Otóż dobra kawa, to taka jaką dokładnie życzy sobie za-
mawiający. Tunezyjczycy nauczyli się przyrządzać ją na dziesiątki możliwych 
sposobów. Po włosku, francusku, turecku? Proszę bardzo! A jeśli okażecie 
miejscowym trochę więcej zainteresowania, to ta kawa może się okazać 
jedną z najlepszych, jaką piliście.

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Kraj pełen uśmiechu

Tunezyjskie 
drzwi to małe 
dzieła sztuki, 
najczęściej 
niebieskie, bo-
gato zdobione 
zachwycają 
podróżnych 
architektonicz-
nymi detalami

Tunezja to gorąca perła Afryki, gdzie od wieków 
krzyżowały się wpływy europejskie, arabskie 

i orientalne. Wszystko to powoduje, że kraj 
jest tajemniczy, a jednocześnie fascynujący 

dla turystów.
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Tak smakuje  
Tunezja
Gościnni mieszkańcy, niesamowity tur-
kus morza w duecie z białym, miękkim 
piaskiem i do tego pyszna aromatycz-
na kuchnia podbija serca turystów. 
Wszechobecne, gwarne bazary tworzą 
niepowtarzalny klimat i koloryt arab-
skich miast. Zapach lokalnych przy-
praw i świeżo przyrządzanych potraw 
unosi się nad głowami i wodzi na po-
kuszenie. Tunezyjska kuchnia musi być 
ostra, wyrazista i dobrze przyprawiona. 
Oto cały sekret arabskich przysmaków.

Tunezyjski streed food
Tunezyjskie dania uznawane są za 
najbardziej pikantne na świecie, a to za 
sprawą tajemniczo brzmiącej harissy, 

pasty wytwarzanej z ostrej papryczki chili 
miażdżonej tradycyjnie w moździerzu 
z dodatkiem aromatycznego czosnku 
i oliwy często doprawiana też kolendrą 
i kminkiem. 
Miejscowi bardzo lubią harissę, maczają 
w niej po prostu chleb i w ten sposób 
powstaje najpopularniejsza tunezyjska 
przystawka. Przyjezdni jednak muszą 
wykazać się dużą dozą ostrożności w jej 
smakowaniu ponieważ jest niezwykle 
pikantna. 
Do tradycyjnych specjałów zaliczany jest 
kuskus z rybą oraz grillowane kiełbaski 
merquez z jagnięciny podawane w sosie 
pomidorowym, cebulą i czosnkiem. 
Danie narodowe z kolei stanowi brik au 
thon – smażone na głębokim oleju ciasto 
nadziewane tuńczykiem, jajkiem, cebulą, 
kaparami i pietruszką.
Obowiązkową pozycją w menu Tunezyj-
czyków jest tagine. Danie mięsno-wa-
rzywne przygotowywane w specjalnym 
garnku o tej samej nazwie.
W Tunezji widać wyraźnie francuskie 
wpływy kulinarne, ponieważ kraj ten 
przez długi czas był kolonią francuską. 
Zwłaszcza ujawnia się to w typowym 
tunezyjskim śniadaniu, na które składa się 
bagietka z dżemem i kawa. Identyczny 

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Miętowa herbata 
serwowana z orzesz-
kami piniowymi 
i świeżym listkiem 
mięty wybornie 
smakuje  
i świetnie  
gasi pragnienie

zestaw można zjeść także rankiem pod wieżą 
Eiffla. Specjały tamtejszej kuchni warto popić 
narodowym napojem Tunezji, czyli miętową 
herbatką z orzeszkami pinii. Ze słodkości, 
szczególnie polecany jest makhroud, czyli 
ciastka przygotowywane z grysiku, miodu 
nadziewane daktylami. W ramach zdrowej 
przekąski warto skosztować tutejszych fig 
oraz daktyli, z których słynie kraj.
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Wakacje 
w klimacie filmu

Kinowe plenery 
Tunezja ma wszystko czego potrzebują 
filmowcy. Bogatą architekturę, magiczne 
plenery, przepiękne plaże i to niepowta-
rzalne światło, które każdy fotograf od 
razu zauważy. Zjawiskowe krajobrazy 
urzekają każdego, fascynująca Sahara, 
afrykańskie oazy, cenne, starożytne ruiny 
oraz zabytki światowej klasy, niemal nie-
tknięte upływem czasu. To trzeba zoba-
czyć! Wprost idealny klimat do produkcji 
filmowych wykorzystał George Lucas, 
którzy właśnie w tym kraju postanowili 
nakręcić swoje dzieła, jak chociażby 
„Gwiezdne wojny” czy „Żywot Briana”.
Kluczowe sceny „Gladiatora” w reży-
serii Ridleya Scotta zostały nakręcone 
w Tunezji w najsłynniejszym i najwięk-
szym po Koloseum rzymskim amfite-
atrze w Al-Dżamm, zbudowanym oko-
ło 230 r. n.e. przez cesarza Gordiana I.

Pora na Gladiatora
Epickie sceny walki, znakomita gra 
Russella Crowe, świetna obsada, 
muzyka Hansa Zimmera i reżyseria to 
kompozycja znakomita nagrodzona aż 
pięcioma Oskarami. 
Polacy też pokochali tunezyjskie 
plenery. Część scen do nowej wersji 
„W pustyni i w puszczy” z 2001 roku 
została nakręcona właśnie w Tunezji. 
Podobnie jak „Quo Vadis”, którego 
akcja rozgrywała się w Rzymie, ale 
producentom z wiadomych względów 
Tunezja przypadła bardziej do gustu.

Koloseum w Al-Dżamm
Imponujący i świetnie zachowany amfi-
teatr o bogatej historii jest trzecią co do 
wielkości tego typu budowlą rzymską na 
świecie. Zachwyca już z daleka w pu-
stynnym i równinnym krajobrazie tune-
zyjskiego Sahelu, najbardziej spektaku-
larny rzymski obiekt w Afryce Północnej. 
Budowa rozpoczęła się w roku 230 n.e. 
na zlecenie Gordiana I na ruinach rzym-
skiego miasta Thysdrus i trwała jedynie 
8 lat, co na tamte czasy było czymś 
niezwykłym. W latach swojej świetności 
mógł pomieścić do 35 tys. widzów. Cud 
architektoniczny, jakim był niewątpliwie 
amfiteatr w swoich czasach, stanowił 
arenę dla wyścigów rydwanów, ale też 
krwawych rywalizacji gladiatorów. Am-
fiteatr zachował się do naszych czasów 
niemal w idealnym stanie - znacznie 
lepszym niż Koloseum w stolicy Włoch.

HISTORIA | KULTURA | PRZYRODA

	l Cud architektury koloseum w Al-Dżamm z III w n.e. zachowane 

jest niemal w idealnym stanie do naszych czasów stanowi 

nie lada gratkę dla fanów historii.

	l Tunezyjskie, magiczne plenery upodobali sobie światowi 

producenci filmowi Ridley Scott czy George Lucas.

	l Tunezja i jej niezwykłe pejzaże od lat inspirowały artystów. 

To właśnie tu ukształtował się styl malarski Paula Klee, z jej 

krajobrazów czerpał Wasilij Kandinsky i Henri Matisse.

	l Łaźnia jest charakterystycznym elementem infrastruktury miast 

tunezyjskich, gdzie można skorzystać z kąpieli, sauny i masażu.

CZY WIECIE, ŻE...

TUNEZJA
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Gościnni mieszkańcy, niesamowity tur-
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unosi się nad głowami i wodzi na po-
kuszenie. Tunezyjska kuchnia musi być 
ostra, wyrazista i dobrze przyprawiona. 
Oto cały sekret arabskich przysmaków.
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z dodatkiem aromatycznego czosnku 
i oliwy często doprawiana też kolendrą 
i kminkiem. 
Miejscowi bardzo lubią harissę, maczają 
w niej po prostu chleb i w ten sposób 
powstaje najpopularniejsza tunezyjska 
przystawka. Przyjezdni jednak muszą 
wykazać się dużą dozą ostrożności w jej 
smakowaniu ponieważ jest niezwykle 
pikantna. 
Do tradycyjnych specjałów zaliczany jest 
kuskus z rybą oraz grillowane kiełbaski 
merquez z jagnięciny podawane w sosie 
pomidorowym, cebulą i czosnkiem. 
Danie narodowe z kolei stanowi brik au 
thon – smażone na głębokim oleju ciasto 
nadziewane tuńczykiem, jajkiem, cebulą, 
kaparami i pietruszką.
Obowiązkową pozycją w menu Tunezyj-
czyków jest tagine. Danie mięsno-wa-
rzywne przygotowywane w specjalnym 
garnku o tej samej nazwie.
W Tunezji widać wyraźnie francuskie 
wpływy kulinarne, ponieważ kraj ten 
przez długi czas był kolonią francuską. 
Zwłaszcza ujawnia się to w typowym 
tunezyjskim śniadaniu, na które składa się 
bagietka z dżemem i kawa. Identyczny 
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zestaw można zjeść także rankiem pod wieżą 
Eiffla. Specjały tamtejszej kuchni warto popić 
narodowym napojem Tunezji, czyli miętową 
herbatką z orzeszkami pinii. Ze słodkości, 
szczególnie polecany jest makhroud, czyli 
ciastka przygotowywane z grysiku, miodu 
nadziewane daktylami. W ramach zdrowej 
przekąski warto skosztować tutejszych fig 
oraz daktyli, z których słynie kraj.
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HAMMAMET ulubiony kurort, położony 
pośród oliwkowych drzew i cytrusowych 
plantacji z przyjaznym klimatem oraz 
pięknymi plażami. Na uwagę zasługują 
najstarsze zabudowania, medyna z gwar-
nymi bazarami, hiszpańska twierdza 
i meczet w starej części miasta. Z Bab el 
Bahar zwanej Bramą Morza, rozpoście-
ra się cudowny widok. Już starożytni 
Rzymianie doceniali zalety wypoczynku 
w Hammamecie, obecnie uważany za 
stolicę talasoterapii, która przyciąga tu-
nezyjską i europejską elitę. Warto wybrać 
się do pobliskiej Kartaginy, aby zobaczyć 
ruiny jednego z najpotężniejszych miast 
starożytności, które omal nie pokonało 
Rzymu. Hammamet to także miejsce 
przyjazne rodzinom z całą masą atrakcji 
jakie oferuje aquapark i park rozrywki.

SOUSSE to stolica wschodniej Tunezji 
mówi się, że może być starsza nawet od 
legendarnej Kartaginy. Piękne, antyczne 
miasto i jednocześnie nowoczesny kurort 
przyciąga rozwiniętą infrastrukturą i dobrymi 
hotelami. Historyczna część Sousse jest po-
przecinana wąskimi uliczkami, a w maleń-
kich, klimatycznych sklepikach można nabyć 
wyjątkowo ładne pamiątki z miedzi, żelaza 
i drewna. W katakumbach średniowiecz-
nego klasztoru Ribat znajdują się dawne 
chrześcijańskie groby. Nad miastem góruje 
stara twierdza Kasba okrążona potężnymi, 
podwójnymi murami z wieżą. W muzeum 
Sousse warto zapoznać się ze wspaniałą 
kolekcją rzymskich mozaik. Do miasta przy-
należy słynny klub jachtowy Port El Kantaoui 
z uroczą przystanią i pełną ofertą aktywnego 
wypoczynku na lądzie i wodzie. 

MONASTIR uważany jest za jeden z naj-
ciekawszych kurortów Tunezji. W średnio-
wieczu był niedostępną twierdzą, którą 
zamieszkiwali zakonnicy, obecnie jest to 
popularne centrum wypoczynku z luk-
susowymi hotelami i pałacem kongreso-
wym. Każdy kto tu zawita zachwyci się 
otoczoną murami medyną i przepięknym 
ribatem – muzułmańskim ufortyfikowa-
nym klasztorem, jednym z największych 
tego typu w całej Tunezji i zarazem 
najwspanialszym zabytkiem miasta. 
Tutaj urodził się prezydent niepodległej 
Tunezji Habib Burgiba. W centrum miasta 
powstało mauzoleum rodziny Burgiba 
w stylu indyjskiego Tadż Mahal - jest to 
budowla z czterema kopułami, ozdobiona 
niebieską ceramiką i marmurem, z dwie-
ma wyniosłymi wieżami po bokach.

Zniewala egzotyką 
i ujmuje turkusem
Tajemnice morza i pustyni

DJERBAMAHDIA

MONASTIR SOUSSE
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 WYLOTY:
Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice

TUNEZJA

DJERBA rozpieszcza bogactwem atrakcji 
turystycznych. Wyspa nazywana jest 
krainą łagodności ze względu na klimat, 
pejzaże, architekturę i niekończące się 
plaże z delikatnym piaskiem. Baśniowe 
miasta, ciekawe kurorty, klimatyczne 
targowiska, gaje palmowe, wydmy i wy-
schnięte jeziora. Dla miłośników przygód 
wyzwaniem będzie przeprawa na Saharę 
i przejazd słynną drogą rzymską, która 
łączy Djerbę z lądem. Możliwości zwie-
dzania i wypoczynku jest tu co niemiara. 
Warto dodać także, że Djerba słynie także 
z pięknego rękodzieła, wyrobów cera-
micznych oraz ręcznie tkanych dywanów. 
Po 3 godzinach lotu można cieszyć się 
widokiem rajskiej wyspy z południowym 
słońcem, bujną zielenią i pyszną kuchnią. 
Odkryj i Ty czar orientu.

MAHDIA to miasto o dwóch obliczach, 
stare świątynie i zabytkowa medyna, do 
której prowadzi Skifa El Kahla czyli Czarna 
Brama z XVI wieku przywołują na myśl jej 
niezwykłe początki. Jednocześnie jest to 
nowoczesne centrum turystyczne, wy-
budowane poza starym miastem dobrze 
przygotowane na przyjęcie podróżnych. 
Niegdyś stolica Tunezji i strategicznie 
położony dawny port fenicki, który słynął 
z rozwiniętych kontaktów handlowych 
i potężnej floty. Warto zatrzymać się na 
pięknym place du Caire i skosztować 
świeżych owoców morza czy sardynek 
w pobliskiej portowej knajpce. Tu wszyst-
ko oddycha spokojem, tradycją, historią 
i pięknem natury. Szafirowe morze oraz 
delikatny piasek sprawia, że w Tunezji 
można zakochać się na dobre.

TUNIS tętniąca życiem stolica Tunezji 
liczy ponad 3000 lat historii i zachwyca 
orientalną mieszanką stylów architekto-
nicznych. Na każdym kroku tradycja łączy 
się z nowoczesnością czego przykładem 
może być arabska medyna z sąsiadującą 
dzielnicą Ville nouvelle w paryskim stylu. 
Pobliska Kartagina z IX w p.n.e. to nie-
zwykłe spotkanie ze starożytnością, za-
łożona jako państwo-miasto, największy 
rozkwit przeżywała kilkaset lat później, 
ostatecznie zdobyta przez Rzymian. Do 
czasów współczesnych ocalały rzymskie 
łaźnie, świątynie i wille. Obowiązkowy 
przystanek podczas tunezyjskich wojaży 
to miasto artystów Sidi Bou Said znane ze 
wspaniałej zabudowy utrzymanej w bia-
ło- niebieskich barwach, bogato zdobio-
nych okiennic wykuszy i pięknych drzwi.

Widoki na tunezyjską 
plażę rozpieszczają zmysły. 
Dobrze jest przysiąść na 
tarasie, podelektować się 
aromatyczną kawą i błękitem 
Morza Śródziemnego. Tunezja 
nieustannie kusi krajobrazem 
pełnym słońca, tropikalnej 
roślinności i saharyjskiego 
piasku. A Ty jaki region 
wybierzesz na urlopowanie?

HAMMAMETTUNIS
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pośród oliwkowych drzew i cytrusowych 
plantacji z przyjaznym klimatem oraz 
pięknymi plażami. Na uwagę zasługują 
najstarsze zabudowania, medyna z gwar-
nymi bazarami, hiszpańska twierdza 
i meczet w starej części miasta. Z Bab el 
Bahar zwanej Bramą Morza, rozpoście-
ra się cudowny widok. Już starożytni 
Rzymianie doceniali zalety wypoczynku 
w Hammamecie, obecnie uważany za 
stolicę talasoterapii, która przyciąga tu-
nezyjską i europejską elitę. Warto wybrać 
się do pobliskiej Kartaginy, aby zobaczyć 
ruiny jednego z najpotężniejszych miast 
starożytności, które omal nie pokonało 
Rzymu. Hammamet to także miejsce 
przyjazne rodzinom z całą masą atrakcji 
jakie oferuje aquapark i park rozrywki.

SOUSSE to stolica wschodniej Tunezji 
mówi się, że może być starsza nawet od 
legendarnej Kartaginy. Piękne, antyczne 
miasto i jednocześnie nowoczesny kurort 
przyciąga rozwiniętą infrastrukturą i dobrymi 
hotelami. Historyczna część Sousse jest po-
przecinana wąskimi uliczkami, a w maleń-
kich, klimatycznych sklepikach można nabyć 
wyjątkowo ładne pamiątki z miedzi, żelaza 
i drewna. W katakumbach średniowiecz-
nego klasztoru Ribat znajdują się dawne 
chrześcijańskie groby. Nad miastem góruje 
stara twierdza Kasba okrążona potężnymi, 
podwójnymi murami z wieżą. W muzeum 
Sousse warto zapoznać się ze wspaniałą 
kolekcją rzymskich mozaik. Do miasta przy-
należy słynny klub jachtowy Port El Kantaoui 
z uroczą przystanią i pełną ofertą aktywnego 
wypoczynku na lądzie i wodzie. 

MONASTIR uważany jest za jeden z naj-
ciekawszych kurortów Tunezji. W średnio-
wieczu był niedostępną twierdzą, którą 
zamieszkiwali zakonnicy, obecnie jest to 
popularne centrum wypoczynku z luk-
susowymi hotelami i pałacem kongreso-
wym. Każdy kto tu zawita zachwyci się 
otoczoną murami medyną i przepięknym 
ribatem – muzułmańskim ufortyfikowa-
nym klasztorem, jednym z największych 
tego typu w całej Tunezji i zarazem 
najwspanialszym zabytkiem miasta. 
Tutaj urodził się prezydent niepodległej 
Tunezji Habib Burgiba. W centrum miasta 
powstało mauzoleum rodziny Burgiba 
w stylu indyjskiego Tadż Mahal - jest to 
budowla z czterema kopułami, ozdobiona 
niebieską ceramiką i marmurem, z dwie-
ma wyniosłymi wieżami po bokach.

Zniewala egzotyką 
i ujmuje turkusem
Tajemnice morza i pustyni

DJERBAMAHDIA

MONASTIR SOUSSE
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

SAHARA – BEZKRES PUSTYNI
Nie ma bardziej egzotycznej wycieczki 
niż wyprawa do gorącego serca Tune-
zji – na pustynię Sahara. Ta wycieczka 
pozwoli poznać tajemnice afrykańskiego 
kontynentu i poczuć atmosferę orientu. 
Podczas wycieczki odwiedzisz miasto 
Al-Dżamm z dobrze zachowanym rzym-
skim Koloseum z III w. n.e. W Matmacie 
natomiast można zobaczyć krajobrazy 
i scenerię znane z filmu „Gwiezdne woj-
ny”. Niezapomniane wrażenia zagwaran-
tuje Ci zwiedzanie podziemnych pieczar, 
w których mieszkali troglodyci – lud 
zamieszkujący jaskinie. Historia zamie-
niała ich życie w fascynujący mit. Nocleg 
spędzisz w miasteczku Douz – jednym 
z „ostatnich” miejsc, gdzie można od-
począć przed wkroczeniem na pustynię 
i poczuć się jak na granicy światów. Miej-
sce słynie z największej liczby oaz i gajów 
daktylowych. Wschód słońca na Saharze 
lub nad słonym jeziorem Chott El Jerid 
na pewno wprawi Cię we wzruszenie.

REJS – RELAKS WŚRÓD FAL
Wspaniała morska wyprawa statkiem 
pirackim. Trasa prowadzi wzdłuż malow-
niczego wybrzeża zatoki Hammamet lub 
wyruszając z Portu El Kantaoui płynie się 
wzdłuż wybrzeża Sousse. Przy odrobinie 
szczęścia można zobaczyć nawet delfiny. 

Obiad, przygotowany na świeżym powie-
trzu, będzie wspaniałym uzupełnieniem 
wycieczki i doda sił na drogę powrotną 
(obiad jest wliczony w cenę). Wielbiciele 
wędkarstwa mogą skorzystać ze specjal-
nie przygotowanego dla nich sprzętu za 
dodatkową symboliczną opłatą.

SAHARA  
to absolutny must see. 

Ogrom złotego piasku, który 
ciągnie się po horyzont, 
przejażdżka na wielbłą-

dzie w poszukiwaniu róży 
pustyni i te nieopisane 

zachody słońca. Wrażenia 
bezcenne!

HAMMAMET

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

TUNEZYJSKIE LAMPIONY

Tunezja kusi tajemnicą pustyni i orientalnym klimatem. 
A może marzy Ci się wyprawa do gorącego serca 
Tunezji z arabską medyną lub wizyta w starożytnej 
Kartaginie? Wybór należy do Ciebie.

TUNEZJA

LISTA HOTELI
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TUNEZJA

76 BARCELO CONCORDE GREEN PARK PALACE 5 X X 2-6

77 JAZ TOUR KHALEF 5 X X X X

78 SENTIDO BELLEVUE PARK 5 X X X 2-12

79 PALMYRA AQUA PARK EL KANTAOUI 3+ X X 2-12

80 OCCIDENTAL MARCO POLO 4 X X X 2-7

81 GOLDEN YASMINE MEHARI THALASSA & SPA 5 X X 2-6

82 ZODIAC 4 X X X 2-12

83 VINCCI NOZHA BEACH 4 X X X X 2-6

84 LE HAMMAMET RESORT 4 X X 2-12

85 LTI MAHDIA BEACH 4 X X X X 2-13

86 HOTEL SKANES SERAIL AQUAPARK 4 X X X 2-12

87 REGENCY MONASTIR HOTEL & SPA 4 X X X 2-12

88 LE SOLEIL BELLA VISTA RESORT HOTEL 4 X X X X 2-12

89 ONE RESORT AQUA PARK & SPA 4 X X X X 2-12

90 SAHARA BEACH 3+ X X X X

91 ROYAL GARDEN PALACE 5 X X

92 CLUB CALIMERA YATI BEACH 4 X X X X 2-12

93 CLUB PALM AZUR 4 X X X X

94 EL MOURADI DJERBA MENZEL 4 X X X X 2-12

95 FIESTA BEACH 4 X X X 2-12

96 LELLA MERIAM 4 X X 2-12

97 ZEPHIR HOTEL AND SPA 4 X X 2-12

Tabarka Tunis

Korba

Hammamet

Susa

Mahdia

Monastir

M
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e

 Ś
ró

d
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n
e

Vincci Nozha Beach

Hotel Skanes Serail Aquapark
Le Soleil Bella Vista Resort Hotel

Regency Monastir Hotel & Spa
One Resort Aqua Park & Spa

Sahara Beach

LTI Mahdia Beach

Palmyra Aqua Park El Kantaoui
Sentido Bellevue Park

Barcelo Concorde Green Park Palace
Jaz Tour Khalef

Golden Yasmine Mehari Thalassa & Spa
Occidental Marco Polo

Le Hammamet Resort
Zodiac

TUNEZJA

KAIRUAN – ODKRYJ TAJEMNICE ISLAMU
Kairuan był do X w. głównym islamskim centrum arab-
skiego Maghrebu. Obecnie jest czwartym świętym miej-
scem islamu po Mekce, Medynie i Jerozolimie. W nie-
których odłamach islamu uważa się, że siedmiokrotna 
pielgrzymka do Kairuanu może zastąpić pielgrzymkę 
do Mekki – hadżdż. Wycieczka przypadnie do gustu 
wszystkim, którzy interesują się historią i architekturą 
z czasów podbojów północnej Afryki, a także osobom 
chcącym zakupić oryginalny węzłowy dywan, z których 
słynie starożytne miasto. Istnieje możliwość skorzysta-
nia z całodniowej wycieczki do Kairuanu i Al-Dżamm 
– miasta z doskonale zachowanym rzymskim Koloseum 
z III w. n.e. gdzie obecnie odbywają się różnorakie 
przedstawienia, koncerty oraz warsztaty artystyczne.

TUNIS–KARTAGINA–SIDI BOU SAID
Wycieczka zaczyna się od zwiedzania stolicy Tunezji 
– miasta Tunis. Stara część miasta Medyna i wspaniałe 
muzeum Bardo, w którym zobaczysz kolekcję rzym-
skich mozaik, zostawią niezapomniane wspomnienia po 
jednym z najpiękniejszych miast w Tunezji. Następnie 
odwiedzisz najbardziej znane i najchętniej odwiedzane 
historyczne miejsce w Tunezji – Kartaginę. „Kartagina 
powinna zostać zburzona” – słynne zdanie rzymskiego 
senatora Marka Poncjusza Kantona podkreśliło wyjątko-
wość tego miasta z punktu widzenia architektury i kultury. 
Władcy rzymscy w starożytności nie bez powodu oba-
wiali się konkurencji ze strony dużego, rozwijającego się 
miasta. Niestety miasto nie zachowało się do dziś, można 
natomiast zobaczyć archeologiczne wykopaliska świad-
czące o dawnym luksusie i bogactwie. Później zwiedzisz 
romantyczne miasteczko Sidi Bou Said – elitarne centrum 
Tunezji. Malarze, artyści i poeci odwiedzają to malownicze 
miasteczko ze względu na jego romantyczną atmosferę, 
wspaniałe widoki i charakterystyczną kolorystykę.

FRIGUIA PARK EGZOTYCZNYCH ZWIERZĄT
Świetny pomysł na rodzinną wycieczkę. We współpra-
cy z Dyrekcją Lasów i Parkiem Zoologicznym z Paryża, 
stworzono ogród zoologiczny o powierzchni 36 ha 
i wprowadzono zwierzęta w ich naturalne środowi-
sko. Podczas zwiedzania Friguia Park zobaczysz wiele 
gatunków egzotycznych zwierząt, a przede wszystkim 
żyjących w Afryce. Następnie kolacja z afrykańskim 
show z elementami folkloru tunezyjskiego. Napo-
je wraz z winem wliczone w cenę. Zoo znajduje się 
w miejscowości Bouficha, w połowie drogi miedzy 
Hammametem a Sousse.

DJERBA
Club Calimera Yati Beach

Club Palm Azur
El Mouradi Djerba Menzel

Fiesta Beach
Royal Garden Palace

ZARZIS
Lella Meriam

Zephir Hotel And Spa
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

SAHARA – BEZKRES PUSTYNI
Nie ma bardziej egzotycznej wycieczki 
niż wyprawa do gorącego serca Tune-
zji – na pustynię Sahara. Ta wycieczka 
pozwoli poznać tajemnice afrykańskiego 
kontynentu i poczuć atmosferę orientu. 
Podczas wycieczki odwiedzisz miasto 
Al-Dżamm z dobrze zachowanym rzym-
skim Koloseum z III w. n.e. W Matmacie 
natomiast można zobaczyć krajobrazy 
i scenerię znane z filmu „Gwiezdne woj-
ny”. Niezapomniane wrażenia zagwaran-
tuje Ci zwiedzanie podziemnych pieczar, 
w których mieszkali troglodyci – lud 
zamieszkujący jaskinie. Historia zamie-
niała ich życie w fascynujący mit. Nocleg 
spędzisz w miasteczku Douz – jednym 
z „ostatnich” miejsc, gdzie można od-
począć przed wkroczeniem na pustynię 
i poczuć się jak na granicy światów. Miej-
sce słynie z największej liczby oaz i gajów 
daktylowych. Wschód słońca na Saharze 
lub nad słonym jeziorem Chott El Jerid 
na pewno wprawi Cię we wzruszenie.

REJS – RELAKS WŚRÓD FAL
Wspaniała morska wyprawa statkiem 
pirackim. Trasa prowadzi wzdłuż malow-
niczego wybrzeża zatoki Hammamet lub 
wyruszając z Portu El Kantaoui płynie się 
wzdłuż wybrzeża Sousse. Przy odrobinie 
szczęścia można zobaczyć nawet delfiny. 

Obiad, przygotowany na świeżym powie-
trzu, będzie wspaniałym uzupełnieniem 
wycieczki i doda sił na drogę powrotną 
(obiad jest wliczony w cenę). Wielbiciele 
wędkarstwa mogą skorzystać ze specjal-
nie przygotowanego dla nich sprzętu za 
dodatkową symboliczną opłatą.

SAHARA  
to absolutny must see. 

Ogrom złotego piasku, który 
ciągnie się po horyzont, 
przejażdżka na wielbłą-

dzie w poszukiwaniu róży 
pustyni i te nieopisane 

zachody słońca. Wrażenia 
bezcenne!

HAMMAMET

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2016 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, basen odkryty, basen 
kryty.

PLAŻA
50 m od hotelu, piaszczysta, wydzielona 
część plaży publicznej. Parasole, leżaki, 
ręczniki.

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

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

INTERNET
∞ WiFi w  częściach wspólnych i pokojach 

bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, siatkówka
∞ animacje, bilard, rzutki
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż
∞ siłownia
∞ salon piękności, łaźnia turecka
∞ kort tenisowy

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

BARCELO CONCORDE 
GREEN PARK PALACE

Elegancki i nowoczesny hotel położony przy plaży, blisko mariny. Schludne 
i zadbane pokoje zapewnią udany wypoczynek, podczas gdy bogata oferta 
kulinarna zadba o podniebienia najbardziej wybrednych smakoszy. 

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 6 LAT a

LOKALIZACJA: 
500 m od Port El Kantaoui,  
12 km od Sousse,  
21 km od lotniska w Monastirze,  
30 km od lotniska w Enfidha.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

76 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1988 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
2 baseny odkryte, basen kryty, 2 zjeżdżalnie 
wodne.

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

POKOJE
W 2 budynkach głównych i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację, TV, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suity dla max. 4 os

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

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, animacje
∞ tenis stołowy, rzutki, piłka nożna
∞ korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ siatkówka, sporty wodne
∞ centrum SPA i talasoterapii, salon piękności
∞ masaż, sauna, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka

JAZ TOUR KHALEF
Obiekt znajduje się w popularnym kurorcie turystycznym w Tunezji- 
Sousse, znanym ze wspaniałych plaż i czystego turkusowego morza. 
Centrum SPA i talasoterapii jest największym atutem tego hotelu. Baseny, 
zjeżdżalnie wodne dla dzieci i dorosłych oraz szeroki wybór restauracji 
i barów zapewnią udany wypoczynek każdemu bez względu na wiek.

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: 
3 km od Sousse,  
18 km od lotniska w Monastirze,  
45 km od lotniska w Enfidha.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

7777coralove coralove latolato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2016 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, basen odkryty, basen 
kryty.

PLAŻA
50 m od hotelu, piaszczysta, wydzielona 
część plaży publicznej. Parasole, leżaki, 
ręczniki.

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

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

INTERNET
∞ WiFi w  częściach wspólnych i pokojach 

bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, siatkówka
∞ animacje, bilard, rzutki
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż
∞ siłownia
∞ salon piękności, łaźnia turecka
∞ kort tenisowy

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

BARCELO CONCORDE 
GREEN PARK PALACE

Elegancki i nowoczesny hotel położony przy plaży, blisko mariny. Schludne 
i zadbane pokoje zapewnią udany wypoczynek, podczas gdy bogata oferta 
kulinarna zadba o podniebienia najbardziej wybrednych smakoszy. 

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 6 LAT a

LOKALIZACJA: 
500 m od Port El Kantaoui,  
12 km od Sousse,  
21 km od lotniska w Monastirze,  
30 km od lotniska w Enfidha.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

76 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1994 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
basen kryty, basen odkryty. Przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 4 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.:
∞ rodzinne superior dla max. 4 os.
∞ junior suity dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, à la carte, bary
Ultra All Inclusive 24h
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ późny posiłek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, siatkówka
∞ aerobik, siłownia, animacje
∞ korty tenisowe
∞ sporty wodne, centrum SPA
∞ masaż, sauna, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SENTIDO BELLEVUE PARK
Hotel znajduje się bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży. Pokoje 
zostały komfortowo urządzone, a goście oprócz widoków na morze mają 
możliwość korzystania z basenów, skosztowania dań i napojów w ofercie 
Ultra All Inclusive czy okazję do zrelaksowania się w tutejszym SPA.

Przykładowy pokój

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

ULTRA  ULTRA  
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

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

LOKALIZACJA: 
2 km od Port El Kantaoui,  
35 km od lotniska w Monastirze,  
40 km od lotniska w Enfidha

78 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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  ALL INCLUSIVE 

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

LOKALIZACJA: 
Port el Kantaoui,  
10 km od Sousse, 
28 km od lotniska w Monastirze, 
40 km od lotniska w Enfidha.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*+, otwarty w 1993 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
3 zjeżdżalnie wodne, basen odkryty, basen 
kryty.

PLAŻA
500 m od hotelu, piaszczysta, prywatna. 
Parasole, ręczniki.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, TV, minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ quad dla max. 4 os.

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

INTERNET
∞ WiFi w częściach wspólnych płatne

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

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

PALMYRA AQUA PARK  
EL KANTAOUI

Położony w bliskiej odległości do centrum Sousse. Hotel oferuje Gościom 
dwa baseny, zjeżdżalnię, zachęcającą ofertę All Inclusive i wiele innych 
udogodnień. Idealne miejsce na beztroskie wakacje.

Przykładowy pokój

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

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

7979coralove coralove latolato Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1994 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
basen kryty, basen odkryty. Przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 4 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.:
∞ rodzinne superior dla max. 4 os.
∞ junior suity dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, à la carte, bary
Ultra All Inclusive 24h
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ późny posiłek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, siatkówka
∞ aerobik, siłownia, animacje
∞ korty tenisowe
∞ sporty wodne, centrum SPA
∞ masaż, sauna, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SENTIDO BELLEVUE PARK
Hotel znajduje się bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży. Pokoje 
zostały komfortowo urządzone, a goście oprócz widoków na morze mają 
możliwość korzystania z basenów, skosztowania dań i napojów w ofercie 
Ultra All Inclusive czy okazję do zrelaksowania się w tutejszym SPA.

Przykładowy pokój

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

ULTRA  ULTRA  
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

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

LOKALIZACJA: 
2 km od Port El Kantaoui,  
35 km od lotniska w Monastirze,  
40 km od lotniska w Enfidha

78 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2000 r., 
odnowiony w 2009 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bar, basen kryty, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

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

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

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

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki
∞ kort tenisowy, siatkówka
∞ aerobik
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, salon 

piękności

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

OCCIDENTAL MARCO POLO
Hotel usytuowany w pobliżu urokliwego portu jachtowego i licznych 
rozrywek kurortu Yasmine-Hammamet. Elegancki obiekt zbudowany 
w stylu mauretańskim. W hotelu bogaty program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych, różnorodne sporty, urozmaicona kuchnia oraz basen infinity.

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 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Hammamet-Yasmine,  
8 km od starego centrum Hammametu, 
38 km od lotniska w Enfidha,  
95 km od lotniska w Monastirze.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

80 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1999 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
pralnia, 2 baseny odkryte, basen kryty.

PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
dojście do plaży ulicą. Parasole, leżaki 
i ręczniki, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, TV, sejf, minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ apartamenty dla max 5 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
Restauracje główne, à la carte, bary.
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa.
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki, kort tenisowy, 
∞ siatkówka, koszykówka, piłka nożna
∞ centrum talasoterapii
∞ masaż, sauna, salon piękności
∞ centrum SPA

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, opiekunka

GOLDEN YASMINE MEHARI 
THALASSA & SPA

Pięciogwiazdkowy hotel położony w samym sercu kurortu turystycznego. 
Zbudowany przy rozległej promenadzie nad brzegiem morza. Przestronne 
pokoje, dostęp do basenu i SPA zapewnią udany wypoczynek Gościom.

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 

  POKOJE DLA 5 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 6 LAT a

LOKALIZACJA: 
Yasmine Hammamet,  
12 km od Hammametu,  
40 km od lotniska Enfidha,  
96 km od lotniska w Monastirze.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2000 r., 
odnowiony w 2009 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bar, basen kryty, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

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

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

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

INTERNET
∞ WiFi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki
∞ kort tenisowy, siatkówka
∞ aerobik
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, salon 

piękności

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

OCCIDENTAL MARCO POLO
Hotel usytuowany w pobliżu urokliwego portu jachtowego i licznych 
rozrywek kurortu Yasmine-Hammamet. Elegancki obiekt zbudowany 
w stylu mauretańskim. W hotelu bogaty program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych, różnorodne sporty, urozmaicona kuchnia oraz basen infinity.

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 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Hammamet-Yasmine,  
8 km od starego centrum Hammametu, 
38 km od lotniska w Enfidha,  
95 km od lotniska w Monastirze.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

80 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sala konferencyjna, basen 
kryty, basen odkryty, 2 zjeżdżalnie wodne 
dla dorosłych i 1 dla dzieci. Przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
dojście do plaży promenadą. Parasole, 
leżaki i ręczniki.

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

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody
∞ napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe 

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ minigolf
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

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

ZODIAC
Obiekt położony w dzielnicy hotelowej Yasmine. Nieopodal pięknej, 
piaszczystej plaży a także sklepów i restauracji. W hotelu znajdziemy 
centrum odnowy biologicznej, boiska sportowe a także basen na świeżym 
powietrzu. 

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 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Dzielnica hotelowa Yasmine,  
6 km od Hammametu,  
35 km od lotniska w Enfidha.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

82 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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VINCCI NOZHA BEACH
Elegancki i nowoczesny hotel z kompleksową infrastrukturą jest 
wymarzonym miejscem na wakacje dla rodzin z dziećmi, dorosłych 
i par. Fanów aktywnego wypoczynku ucieszą liczne zajęcia sportowo-
rekreacyjne oraz zabawy animacyjne.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1983 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
3 zjeżdżalnie wodne. Basen kryty, sala 
konferencyjna, centrum biznesowe. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, beach bar.

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

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

INTERNET
∞ WiFi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka, aerobik
∞ kort tenisowy, bilard, kręgle
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
∞ salon piękności
∞ sporty wodne, sauna, jacuzzi
∞ łaźnia turecka, centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
∞ menu i 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

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS 
b

GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 6 LAT a

LOKALIZACJA: 
6 km od Hammametu,  
62 km od lotniska w Enfidha  
116 km od lotniska w Monastirze.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sala konferencyjna, basen 
kryty, basen odkryty, 2 zjeżdżalnie wodne 
dla dorosłych i 1 dla dzieci. Przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
dojście do plaży promenadą. Parasole, 
leżaki i ręczniki.

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

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, bary.
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody
∞ napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe 

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ minigolf
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

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

ZODIAC
Obiekt położony w dzielnicy hotelowej Yasmine. Nieopodal pięknej, 
piaszczystej plaży a także sklepów i restauracji. W hotelu znajdziemy 
centrum odnowy biologicznej, boiska sportowe a także basen na świeżym 
powietrzu. 

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 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Dzielnica hotelowa Yasmine,  
6 km od Hammametu,  
35 km od lotniska w Enfidha.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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  ALL INCLUSIVE 

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
10 km od Hammamet,  
65 km od lotniska w Enfidha,  
100 km od lotniska z Monastirze.

LE HAMMAMET RESORT
Hotel położony na terytorium byłego ogrodu botanicznego z przepiękną 
zielenią i drzewami oliwnymi. W niedalekiej odległości znajduje się 
piaszczysta plaża z barem dostępnym w ramach opcji All Inclusive. Idealne 
miejsce na spokojne rodzinne wakacje.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1968 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, basen kryty, 2 baseny 
odkryte. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
dojście do plaży promenadą. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ suity dla max. 5 os.
∞ superior dla max. 3 os.

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

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, siatkówka
∞ minigolf, piłka nożna
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ korty tenisowe, bilard
∞ sporty wodne, centrum SPA
∞ masaż, sauna, jacuzzi
∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-11 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci

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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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2020 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, basen 
odkryty, aquapark, 14 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
Restauracja główna, à la carte, bary.
Ultra All Inclusive 24h
∞ śniadanie,obiad, kolacja, późny posiłek, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracja à la carte: międzynarodowa.

INTERNET
∞ WiFi w częściach wspólnych bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ zajęcia w klubach dla dzieci 4-17 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

LTI MAHDIA BEACH
Hotel zbudowany w stylu mauretańskim należący do sieci LTI położony jest 
w otoczeniu palmowego ogrodu, w spokojnej strefie turystycznej Mahdii. 
Piękna piaszczysta plaża, basen o oryginalnym kształcie, bar w basenie oraz 
atrakcje dla dzieci gwarantują udany rodzinny wypoczynek.

Przykładowy pokój

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

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB 

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

LOKALIZACJA: 
3 km od Mahdia,  
45 km od lotniska w Monastirze,  
110 km od lotniska w Enfidha.

ULTRA  ULTRA  
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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  ALL INCLUSIVE 

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
10 km od Hammamet,  
65 km od lotniska w Enfidha,  
100 km od lotniska z Monastirze.

LE HAMMAMET RESORT
Hotel położony na terytorium byłego ogrodu botanicznego z przepiękną 
zielenią i drzewami oliwnymi. W niedalekiej odległości znajduje się 
piaszczysta plaża z barem dostępnym w ramach opcji All Inclusive. Idealne 
miejsce na spokojne rodzinne wakacje.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1968 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, basen kryty, 2 baseny 
odkryte. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
dojście do plaży promenadą. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ suity dla max. 5 os.
∞ superior dla max. 3 os.

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

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, siatkówka
∞ minigolf, piłka nożna
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ korty tenisowe, bilard
∞ sporty wodne, centrum SPA
∞ masaż, sauna, jacuzzi
∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-11 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci

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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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen, 8 zjeżdżalni wodnych.

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

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

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, siatkówka plażowa
∞ aerobik, dyskoteka, animacje
∞ jacuzzi, sporty wodne, centrum SPA
∞ masaż, salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ zjeżdżalnie wodne dla dzieci
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

HOTEL SKANES SERAIL 
AQUAPARK

Luksusowy hotel, położony w czarującej atmosferze strefy turystycznej 
Skanes Monastir, pięknie odzwierciedla architekturę arabską. Jest 
idealnym miejscem wypoczynku oraz relaksu.

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

  PRZY PLAŻY

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

LOKALIZACJA: 
Skanes, 
2 km od lotniska w Monastirze.
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  ALL INCLUSIVE 

  PRZY PLAŻY

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

LOKALIZACJA: 
1 km od centrum Monastiru, 
10 km od lotniska w Monastirze.

REGENCY MONASTIR  
HOTEL & SPA

Hotel dogodnie położony niedaleko centrum miasta, blisko restauracji, 
barów i sklepów oraz wielu atrakcji turystycznych. Nowoczesny styl 
hotelu wzbogacony został o tradycyjny tunezyjski wystrój.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*. Otwarty w 1997 r. 
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, 
sala konferencyjna, basen kryty, basen 
odkryty. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

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

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

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

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, tenis stołowy
∞ badminton, koszykówka, bilard
∞ aerobik, animacje, centrum SPA
∞ masaż, sauna, jacuzzi
∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-17 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 INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen, 8 zjeżdżalni wodnych.

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

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

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, siatkówka plażowa
∞ aerobik, dyskoteka, animacje
∞ jacuzzi, sporty wodne, centrum SPA
∞ masaż, salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ zjeżdżalnie wodne dla dzieci
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

HOTEL SKANES SERAIL 
AQUAPARK

Luksusowy hotel, położony w czarującej atmosferze strefy turystycznej 
Skanes Monastir, pięknie odzwierciedla architekturę arabską. Jest 
idealnym miejscem wypoczynku oraz relaksu.

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

  PRZY PLAŻY

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

LOKALIZACJA: 
Skanes, 
2 km od lotniska w Monastirze.
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LE SOLEIL BELLA VISTA 
RESORT HOTEL

Nowoczesny hotel idealny dla rodzin z dziećmi położony tuż przy plaży. 
Na miejscu czeka wiele atrakcji: zajęcia sportowe, animacje dla dzieci 
i dorosłych, baseny oraz zjeżdżalnie wodne.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2002 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 
z pomostem. Parasole, leżaki, ręczniki, bar 
na plaży.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.: 
∞ superior dla max. 3 os.
∞ quad dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, à la carte, bary
Ultra All Inclusive 24h
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe, tenis stołowy
∞ koszykówka, piłka nożna
∞ rzutki, bilard
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ sauna, centrum SPA
∞ masaż, jacuzzi, łaźnia turecka

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

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS
b

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

LOKALIZACJA: 
8 km od Monastyru,  
1 km od lotniska w Monastyrze.

ULTRA  ULTRA  
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB 

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

LOKALIZACJA: 
Monastir, 
10 km od lotniska  
w Monastirze.

ONE RESORT AQUA PARK & SPA
Hotel zlokalizowany obok plaży, przy drodze na lotnisko w Monastyrze.  
Urozmaicone zaplecze gastronomiczne, komfortowe pokoje, aquapark 
oraz ciekawe zajęcia dla dzieci i dorosłych - to wszystko gwarantuje 
niezapomniane wakacje dla całej rodziny.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1998 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyj-
ne, basen kryty, basen odkryty, aquapark. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, 
piaszczysta. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na 
plaży.

POKOJE
W budnku głównym i 396 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ rodzinne superior dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, à la carte, bary
Ultra All Inclusive 24h
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: tunezyjska, włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ badminton, koszykówka, siatkówka
∞ minigolf, piłka nożna
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ korty tenisowe, tenis stołowy, bilard
∞ centrum SPA, masaż, sauna
∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ zjeżdżalnie wodne dla dzieci
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-17 lat
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci
∞ 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

ULTRA  ULTRA  
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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LE SOLEIL BELLA VISTA 
RESORT HOTEL

Nowoczesny hotel idealny dla rodzin z dziećmi położony tuż przy plaży. 
Na miejscu czeka wiele atrakcji: zajęcia sportowe, animacje dla dzieci 
i dorosłych, baseny oraz zjeżdżalnie wodne.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2002 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 
z pomostem. Parasole, leżaki, ręczniki, bar 
na plaży.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.: 
∞ superior dla max. 3 os.
∞ quad dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, à la carte, bary
Ultra All Inclusive 24h
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe, tenis stołowy
∞ koszykówka, piłka nożna
∞ rzutki, bilard
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ sauna, centrum SPA
∞ masaż, jacuzzi, łaźnia turecka

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

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS
b

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

LOKALIZACJA: 
8 km od Monastyru,  
1 km od lotniska w Monastyrze.

ULTRA  ULTRA  
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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SAHARA BEACH
Atutem hotelu jest położenie na rozległym terenie w otoczeniu 
zadbanego ogrodu bezpośrednio przy długiej, szerokiej i złocistej plaży. 
Na Gości czeka tu duży, kolorowy aquapark z wieloma zjeżdżalniami, 
wspaniały plac zabaw oraz szeroka gama zajęć rekreacyjno-sportowych.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1975 r., 
odnowiony w 2010 r., pokoje w 2019 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, 5 basenów odkrytych, 11 zjeż-
dżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, bar na plaży.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe connection dla max 5 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max. 5 os.

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

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka, mingolf
∞ centrum SPA, masaż
∞ siłownia, sauna, jacuzzi
∞ korty tenisowe
∞ sporty wodne
∞ salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 6 zjeżdżalni wodnych, plac zabaw
∞ animacje i kluby dla dzieci 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczka dla dzieci dla 2 lat, opiekunka

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 5 OSÓB a
LOKALIZACJA: 
8 km Monastiru,  
4 km od lotniska w Monastirze,  
90 km od lotniska w Enfidha.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

90 Aktualizowane informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

N
E

Z
JA

 | 
M

o
n

as
ti

r

AF_TUNEZJA_HOTEL_2022.indd   90AF_TUNEZJA_HOTEL_2022.indd   90 09/05/2022   15:4009/05/2022   15:40



HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty 1994 r., 
odnowiony w 2012 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, basen odkryty.

PLAŻA
200 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
dojście do plaży promenadą.
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ superior dla max. 3 os.

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

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, iatkówka
∞ minigolf, korty tenisowe
∞ aerobik, siłownia
∞ bilard, animacje
∞ jacuzzi, sporty wodne
∞ centrum SPA, masaż, sauna
∞ salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ROYAL GARDEN PALACE
Hotel położony nieopodal piaszczystej plaży, otoczony rozległym 
ogrodem, jest idealnym miejscem na wakacyjny wypoczynek. Na Gości 
czeka tu duży wybór zajęć sportowych i rekreacyjnych, przestronny basen 
oraz minklub i plac zabaw dla dzieci.

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 a
LOKALIZACJA: 
Midoun, 
25 km od lotniska w Zarzis

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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SAHARA BEACH
Atutem hotelu jest położenie na rozległym terenie w otoczeniu 
zadbanego ogrodu bezpośrednio przy długiej, szerokiej i złocistej plaży. 
Na Gości czeka tu duży, kolorowy aquapark z wieloma zjeżdżalniami, 
wspaniały plac zabaw oraz szeroka gama zajęć rekreacyjno-sportowych.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1975 r., 
odnowiony w 2010 r., pokoje w 2019 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, 5 basenów odkrytych, 11 zjeż-
dżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, bar na plaży.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe connection dla max 5 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max. 5 os.

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

INTERNET
∞ WiFi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka, mingolf
∞ centrum SPA, masaż
∞ siłownia, sauna, jacuzzi
∞ korty tenisowe
∞ sporty wodne
∞ salon piękności, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 6 zjeżdżalni wodnych, plac zabaw
∞ animacje i kluby dla dzieci 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczka dla dzieci dla 2 lat, opiekunka

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 5 OSÓB a
LOKALIZACJA: 
8 km Monastiru,  
4 km od lotniska w Monastirze,  
90 km od lotniska w Enfidha.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, zestaw 
do parzenia kawy, TV, łazienkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe double dla max. 3 os
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, à la carte, bary
Ultra All Inclusive 24h
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska, 
tunezyjska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, siatkówka
∞ minigolf, korty tenisowe, bilard
∞ aerobik, siłownia, animacje
∞ dyskoteka, sporty wodne
∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i kluby dla dzieci w wieku 4-15 lat
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci 
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

CLUB CALIMERA YATI BEACH
Hotel w stylu mauretańskim zbudowany bezpośrednio przy piaszczystej 
plaży. W obiekcie dostępne są lokale gastronomiczne, basen i zjeżdżalnie 
wodne. Przygotowano tu również liczne udogodnienia dla rodzin 
z dziećmi oraz szereg atrakcji dla lubiących aktywny wypoczynek.

Przykładowy pokój

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

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS
b

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

LOKALIZACJA: 
Midoun, 
30 km od lotniska w Zarzis.

ULTRA  ULTRA  
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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CLUB PALM AZUR
Hotel położony tuż przy plaży, idealny na rodzinne wakacje. Wszyscy 
spragnieni relaksu znajdą tu wiele możliwości, takich jak zabiegi w centrum 
SPA, słoneczny taras, czy też zadbany ogród. Miłośnicy aktywnych wakacji 
również nie będą się tutaj nudzić.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
centrum biznesowe, basen kryty, 2 baseny 
odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, 
piaszczysta. Parasole, leżaki, ręczniki, bar 
na plaży.

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

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, à la carte, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: tunezyjska, tajska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-17 lat
∞ plac zabaw
∞ menu i 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

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS
a

LOKALIZACJA: 
Aghir,
30 km od lotniska w Zarzis.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, zestaw 
do parzenia kawy, TV, łazienkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe double dla max. 3 os
∞ rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, à la carte, bary
Ultra All Inclusive 24h
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski 
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska, 
tunezyjska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, siatkówka
∞ minigolf, korty tenisowe, bilard
∞ aerobik, siłownia, animacje
∞ dyskoteka, sporty wodne
∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i kluby dla dzieci w wieku 4-15 lat
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci 
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

CLUB CALIMERA YATI BEACH
Hotel w stylu mauretańskim zbudowany bezpośrednio przy piaszczystej 
plaży. W obiekcie dostępne są lokale gastronomiczne, basen i zjeżdżalnie 
wodne. Przygotowano tu również liczne udogodnienia dla rodzin 
z dziećmi oraz szereg atrakcji dla lubiących aktywny wypoczynek.

Przykładowy pokój

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

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLAŻY

  ZJEŻDŻALNIE

  WIFI GRATIS
b

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

LOKALIZACJA: 
Midoun, 
30 km od lotniska w Zarzis.

ULTRA  ULTRA  
ALL INCLUSIVE 24HALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1971 r., 
odnowiony w 2012 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
sale konferencyjne, centrum biznesowe, 
basen kryty, 3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym i 20 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minbar, 
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 4 os.
∞ junior suity dla max. 3 os.
∞ menzel dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracje, à la carte, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: francuska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci 

w wieku 5-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci

EL MOURADI DJERBA MENZEL
Hotel należący do znanej sieci El Mouradi. Oferuje całą gamę rozrywek dla 
dzieci i ich rodziców. Dla najmłodszych przygotowano miniklub, brodziki 
i plac zabaw. Natomiast starsi mogą skorzystać z basenów na świeżym 
powietrzu, zjeżdżalni wodnych czy bogatego zaplecza sportowego.

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
b

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

LOKALIZACJA: 
Midoun,  
33 km od lotniska w Zarzis.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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FIESTA BEACH
Hotel znajdujący się tuż przy plaży oferuje baseny, zjeżdżalnie i liczne 
inne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Dodatkowym atutem obiektu jest jego 
usytuowanie niedaleko miejscowości Midoun, co z pewnością ucieszy 
wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać ten region.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1999 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, 2 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
200 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
W 15 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, łazienkę, balkon
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os
∞ rodzinne dla max. 4 os.
∞ quadruple dla max. 4 os.:

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, à la carte, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska, owoce 
morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci 4-17 lat
∞ plac zabaw
∞ 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

  ALL INCLUSIVE

  ZJEŻDŻALNIE

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

LOKALIZACJA: 
Midoun,
25 km od lotniska w Zarzis.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1971 r., 
odnowiony w 2012 r. Na terenie hotelu: 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
sale konferencyjne, centrum biznesowe, 
basen kryty, 3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym i 20 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minbar, 
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 4 os.
∞ junior suity dla max. 3 os.
∞ menzel dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracje, à la carte, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: francuska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci 

w wieku 5-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci

EL MOURADI DJERBA MENZEL
Hotel należący do znanej sieci El Mouradi. Oferuje całą gamę rozrywek dla 
dzieci i ich rodziców. Dla najmłodszych przygotowano miniklub, brodziki 
i plac zabaw. Natomiast starsi mogą skorzystać z basenów na świeżym 
powietrzu, zjeżdżalni wodnych czy bogatego zaplecza sportowego.

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
b

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

LOKALIZACJA: 
Midoun,  
33 km od lotniska w Zarzis.

ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2014 r. Na 
terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, sale 
konferencyjne, basen kryty, basen odkryty.

PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
TV, łazienkę, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ junior suity dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 6 os.

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

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe, tenis stołowy, siatkówka
∞ piłka nożna , animacje, dyskoteka
∞ aerobik, sporty wodne 
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

LELLA MERIAM
Hotel zlokalizowany w pobliżu Zarzis jest świetną bazą wypadową do 
zwiedzania niedaleko położonej wyspy Djerba. Panują tu doskonałe 
warunki do uprawiania sportów wodnych, piaszczysta plaża jest blisko, 
a na niej specjalnie dla Gości - bezpłatne parasole i leżaki.

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

  POKOJE DLA 6 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Sangho,
14 km od Zarzis, 
55 km od lotniska w Zarzis.
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ZEPHIR HOTEL AND SPA
Niewielki hotel otoczony pięknymi zielonymi palmami, położony tuż przy 
piaszczystej plaży. Duży basen, liczne gry i animacje dla dorosłych oraz 
centrum SPA, to główne zalety tego obiektu, dzięki którym znajdzie tutaj 
coś dla siebie. Dobry wybór na spokojne, rodzinne wakacje.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1986 r., 
odnowiony w 2008 r. Na terenie hotelu: 
restauracja, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, TV, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ quad dla max. 4 os.

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

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

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 INCLUSIVEALL INCLUSIVE

  ALL INCLUSIVE

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

LOKALIZACJA: 
3 km od Zarzis,
60 km od lotniska w Zarzis.
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2014 r. Na 
terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, sale 
konferencyjne, basen kryty, basen odkryty.

PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
TV, łazienkę, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 3 os.
∞ junior suity dla max. 3 os.
∞ rodzinne dla max. 6 os.

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

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe, tenis stołowy, siatkówka
∞ piłka nożna , animacje, dyskoteka
∞ aerobik, sporty wodne 
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 

4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

LELLA MERIAM
Hotel zlokalizowany w pobliżu Zarzis jest świetną bazą wypadową do 
zwiedzania niedaleko położonej wyspy Djerba. Panują tu doskonałe 
warunki do uprawiania sportów wodnych, piaszczysta plaża jest blisko, 
a na niej specjalnie dla Gości - bezpłatne parasole i leżaki.

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

  POKOJE DLA 6 OSÓB b
GRATIS  
POBYT W HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Sangho,
14 km od Zarzis, 
55 km od lotniska w Zarzis.
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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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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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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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