
Club Grand Side ***** 
 
Rodinná prázdninová dedina Club Grand Side, ktorá je súčasťou hotelovej siete Sezer Group 
je zložená z nízkopodlažných blokov rozosiatych v záhrade. Jej najväčšou dominantou je 
aquapark v štýle Amazonie, v ktorom okrem šmykľaviek a toboganov nájdete aj bazén s 
umelými vlnami, či atrakciu nazývanú "crazy river". Deti určite poteší minizoo a množstvo 
animačných programov. Hostia môžu využívať služby susedného hotela Club Grand Aqua. 
Zariadenie izieb: centrálne ovládateľná klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), telefón, TV, Wi-Fi (za poplatok), minibar (denne dopĺňaný nealko nápojmi), 
trezor, set na prípravu čaju a kávy, balkón alebo terasa. Vybavenie hotela: vstupná hala 
s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 á la carte reštaurácie (talianska, rybia a turecká, 1x za 
pobyt zadarmo, nutná rezervácia, snack bar, 6 barov, diskotéka, aquapark Amazon, 2 bazény 
(ležadlá, slnečníky, matrace a uteráky zadarmo, výmena za poplatok), detský bazén, krytý 
bazén, SPA centrum, nákupná galéria, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, miniklub, detské 
ihrisko. Pláž je dlhá široká piesočnatá, ležadlá, slnečníky, matrace a plážové uteráky 
(zadarmo, výmena za poplatok), k dispozícii je plážová reštaurácia, bar a hotelový transfer na 
pláž (zadarmo). 
 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná 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: 2 spálne a 2 kúpeľne, (maximálna  obsadenosť  izby je 2 dospelí a 2 deti, 3 
dospelí a 1 dieťa,  alebo 4 dospelí)  
Rodinná Suite: 2 spálne, 2 kúpelne a obývacia izba (maximálna  obsadenosť  izby je 3 dospelí 
a 2 deti, alebo 4 dospelí a 1 dieťa)  
 
 

STRAVOVANIE: 

 
Hlavná reštaurácia  
RAŇAJKY     07:30 - 10:00 
OBED                                                      12:30 - 14:30 
VEČERA                                                               19:00 - 21:00 
 
Garden Patisserie and Snack 
Late Breakfast    10:00 – 11:00 
Nočný snack    00:15 – 01:15 
 
Á la carte reštaurácie 
Amazon (talianska)   19:00 – 21:00 



Pomodoro (talianska)   19:00 – 21:00 
Atlantis ( rybia)    19:00 – 21:00 
Turkish (turecká)    19:00 – 21:00 
   
Snack      12:00 – 15:00 
Káva a zákusky    12:00 – 15:00 
Turecké placky    12:00 – 15:00 
 

BARY 

PARADISE POOL BAR   10:00 – 22:00 
SILYON  BAR    10:00 – 24:00 
EPHESUS BAR    10:00 – 02:00 
AMAZON SUNSET BAR   10:00 – 18:00 
ATLANTIS BEACH BAR   10:00 – 18:00 
DISCO BAR    23:30 – 02:00 
 

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  

• aquapark 
• 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.sezergroup.com 
 
 


