
Blue Waters Club ***** 
 
Jedinečná poloha hotelového komplexu pri dlhej piesočnatej pláži, uprostred krásnej 
borovicovo-palmovej záhrady s rozlohou 230 000 m2 robí z tohto hotela vynikajúce miesto 
pre strávenie rodinnej, ale aj aktívnej dovolenky. Prázdninový rezort s komfortne 
zariadenými izbami sa na spokojnosť hostí sústredí najmä priateľským personálom a bohatou 
ponukou služieb. Deti si môžu užívať vodné radovánky, dospelí ocenia možnosť načerpať 
pozitívnu energiu v miestnom SPA a Wellness centre. Hotel odporúčame klientom všetkých 
vekových kategórií, najmä rodinám s deťmi. Zariadenie izieb: dvojposchodové bloky 
v záhrade, centrálne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, Wi-Fi 
pripojenie (za poplatok), minibar (denne dopĺňaný vodou a nealkoholickými nápojmi), 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (za poplatok), balkón 
alebo terasa. Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 á la carte 
reštaurácie (turecká, rakúska – nutná rezervácia), 3 bary, internetový kútik a Wi-Fi pripojenie 
na recepcii (za poplatok), minimarket, knihovňa, kaderníctvo, 4 konferenčné miestnosti, 3 
bazény (ležadlá, slnečníky a plážové uteráky zadarmo), 3 detské bazény, krytý bazén, 
šmykľavky, miniklub (pre deti 1-13 rokov), teens klub (pre deti 14-17 rokov). Pláž je 
piesočnatá pri vstupe s kamienkami, vstup do mora aj cez mólo, k dispozícii sú ležadlá, 
slnečníky a plážové uteráky zadarmo.  
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Promo izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 1 dieťa alebo 1 dospelého 
(maximálna  obsadenosť  izby je 2 dospelí a 1 dieťa  alebo 3 dospelí)  
Štandardná  izba v klubovej časti:  rovnaké vybavenie ako Promo izba,  
dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 1 dieťa alebo 1 dospelého (maximálna  
obsadenosť  izby je 2 dospelí a 1 dieťa  alebo 3 dospelí)  
Štandardná izba s v hlavnej budove: rovnaké vybavenie ako Promo izba, dvojlôžková izba 
s možnosťou 2 prísteliek pre 1 dieťa alebo 1 dospelého (maximálna  obsadenosť  izby je 2 
dospelí a 1 dieťa  alebo 3 dospelí)  
Rodinná izba v klubovej časti: 2 spálne, 1 s poschodovou posteľou, (maximálna  obsadenosť  
izby je 2 dospelí a 2 deti  alebo 3 dospelí a 1 dieťa)  
 
 

STRAVOVANIE: 

 
Hlavná reštaurácia  
RAŇAJKY     07:00 - 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY   10:00 – 11:00 
OBED                                                      12:30 - 14:30 
VEČERA                                                               19:00 - 21:00 
NOČNÝ SNACK                  24:00 - 01:00 



 
Á la carte reštaurácie 
Kuyu (turecká)    19:00 – 21:00 
Heuriger (rakúska)    19:00 – 21:00 
Turecký snack     12:30 – 17:30 
Cukráreň     11:00 – 18:00 
 

BARY 

AGORA BAR           
POOL BAR      
STEG BAR      
BEACH BAR      
AKDENIZ BAR    24 hodín 
DISCO BAR  
 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

 
• na raňajky káva, čaj a rozlievané nealkoholické nápoje na obed a večere 

rozlievané nealkoholické nápoje, pivo, víno a vybrané alkoholické nápoje 
(všetky miestnej výroby) 

• vo všetkých baroch neobmedzené rozlievané množstvo nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby  

• fitness,  aerobic, stolný tenis, boccia, plážový volejbal, badminton, vodné 
pólo, šípky, futbal 

• animácie, večerné programy, živá hudba 
• turecké kúpele 

 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy 
• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• motorizované vodné športy 
• SPA centrum 
• masáže, jacuzzi 
• biliard 
• práčovňa 
• súkromné lekcie tenisu 
• lekár 
• internet 



AKCEPTÁCIA  KARIET:   

 
VISA, MASTER CARD 

 
 

WEB STRÁNKA:    

  www.bluewaters.com.tr 
 
 


