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HOTEL NERTON 4*, ALL INCLUSIVE, Turecká riviéra 
 

termín: 14.6. – 21.6.2019  Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji: 15.890 Kč 
 

Hotel Nerton se nachází přímo u moře a u pobřežní promenády vedoucí do historického městečka 
Side vzdáleného pěšky cca 10 minut. Vzdálenost z letiště Antalya cca 1 hodinu autobusem. 
SIDE - za svou popularitu vděčí jednak své poloze na poloostrově lemovaném dlouhými písečnými 
plážemi, jednak unikátní syntéze antiky a současnosti. Už při vstupu do města Vás uchvátí antický 
amfiteátr a mohutné městské hradby. Procházka malebným rybářským přístavem vede kolem 
útulných restaurací k Athéninu a Apollónovu chrámu. V městečky je mnoho bazarů a možností 
nákupů. 
 
VYBAVENÍ HOTELU 
Elegantní  menší, pouze 5 ti patrový hotel leží v řadě dalších hotelů, v bezprostřední blízkosti písečné 
pláže s prostorem vymezeným pouze pro klienty tohoto hotelu,  v přízemí je recepce, vstupní hala  
výtah a schodiště, nově zde byla zařízena patisserie a hotelový bar. V přízemí je také hlavní 
restaurace rozdělená na vnitřní a venkovní část. V pěkně udržované zahradě je bazén, bar a malý 
amfiteáter pro příležitostnou zábavu. V celém hotelu je WIFI zdarma. Pro pohodli návštěvníků je zde  
malý obchod se suvenýry a zlatnictví. 

 
UBYTOVÁNÍ 
Standardní pokoje jsou vybaveny TV/SAT (i českým programem ), klimatizací – zdarma, koupelnou 
s vanou nebo sprchou, ručníky, fénem, minibarem s  vodou zdarma na každý den, trezorem (za 
poplatek 2€/den)). Každý pokoj má balkon, většinou pouze s bočním výhledem na moře případně do 
okolí. V hotelu je převážně německá klientela.  V hotelu je výtah, takže není problém se dostat do 
vyšších pater. WIFI na pokojích zdarma. 
 
STRAVOVÁNÍ 
Snídaně, obědy a večeře jsou servírovány formou bufetu ve vzdušné jídelně, která má I prostornou 
venkovní část. Nápoje jsou servírovány dle přání hostů. V rámci all inclusive jsou k dispozici 
nealkoholické I alkoholické nápoje místní výroby . Alkoholické nápoje jsou v době mimo obědy a 
večeře  podávány  v baru u bazénu nebo v hotelovém baru až do 24 hod.  V patisserii jsou po celý den 
k dispozici drobné zákusky, káva a čaj. Hotel má také stravovací program “a la carte”, každý host 
může zdarma využít této možnosti jedenkrát za pobyt (v programu “a la carte” je možné ochutnat 
servírovanou italskou, mexickou, francouzskou nebo rybí kuchyni). 
 
PLÁŽ 
Písečná pláž oceněná modrou vlajkou přímo u hotelu s pozvolným písečným  vstupem do moře, 
lehátka a slunečníky a plážové osušky zdarma. 
 
AKTIVITY 
Hotelové wellness centrum nabízí mimo jiné masáže nebo turecký hammam, hotel je vhodný i pro 
skupinové cvičení v pěkné zahradě, k dispozici zdarma je stoní tenis. 
 
CENA ZAHRNUJE 
leteckou dopravu Praha - Antalya – Praha s tureckou společností Corendon, letištní a bezpečnostní 
taxy, palivový příplatek, jednoduché občerstvení na palubě (kava, čaj, nealko, bageta), zavazadla do 
výše 20 kg, transfer z letiště na místo ubytování a zpět, ubytování, uvedenou stravu,služby českého 
delegáta, pojištění CK proti úpadku. 
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CENA NEZAHRNUJE 
komplexní  cestovní pojištění na cesty do zahraničí. Fakultativní výlety, které lze dokoupit na místě u 
delegáta. 
PŘÍPLATKY 
jednolůžkový pokoj: + 3.800 Kč  
Komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna: 275 Kč/osoba 
BONUS 
Půldenní výlet zdarma. 
 
 

 
 

          
 

 
 
 


