
Yaz mevsiminin ve deniz
sezonunun erken başlaması ile
özellikle deniz tatili için misafirlerin
nisan ve mayıs aylarında yoğun ilgi
gösterdiği Kıbrıs, eşsiz plajları ve
ünlü sanatçıların sahne aldığı,
eğlence odaklı tesisleri ile
popülerliğini koruyor. Uçak ile kısa
sürede ulaşılabilme imkânı sunan
Kıbrıs, havaların ısınmaya
başlamasıyla hafta sonu tatilleri için
de ideal bir atmosfer sunuyor. Türk
vatandaşlarının nüfus cüzdanlarıyla
rahatlıkla giriş yapabildiği Kıbrıs,
vize işlemleriyle uğraşmak
istemeyenlerin karşısına cazip bir
seçenek olarak çıkıyor.

Cazibe merkezi
Çoğu Antalya konseptiyle hizmet

verdiği için yerli misafir tarafından
ilgi gören Kıbrıs tesislerinin, deniz-
kum ve güneş üçlüsünü doyasıya
yaşanabilecek atmosferleri ile öne
çıktığı belirtiliyor. Etstur yönetimi,
her yaştan misafire sınırsız eğlence
olanağı sunan Kıbrıs tesislerini,
özellikle de hafta sonları ünlü
sanatçıların sahne aldığı gala
programlarıyla birer cazibe
merkezine dönüştürüyor. Etstur,
Kıbrıs, eğlence dolu aktivite
olanakları ile de misafirlere keyifli
vakit geçirme imkânı sunuyor.
Tesislerin su kaydırakları, çocuk
oyun alanları, çocuk kulüpleri gibi
olanaklar sunan tesislerin çocuklu
aileler için de ideal olduğu
belirtiliyor.

Yeni oteller
Uçakla ulaşım ve otel

konaklamasını kapsayan Etstur’un
avantajlı Kıbrıs paketleri misafirlere
sunduğu cazip bir tatil seçeneğinin
yanı sıra, yeni açılan oteller de
dikkat çekiyor. Girne’de bulunan
Kaya Palazzo Resort & Casino;
Bafra’da bulunan Limak Cyprus
Deluxe Hotel ve Concorde Luxury
Resort & Casino & Convention &
SPA bölgede hizmet vermeye
başlayan ve Antalya konseptini
adaya taşıyan tesisler. Nuh’un
Gemisi Deluxe Hotel & Spa, Kaya
Artemis Resort Casino, Acapulco
Resort Convention Spa, Cratos
Premium Hotel Casino Port Spa gibi

tesisler de sundukları hizmet
kalitesi ve olanaklarla bölgenin öne
çıkan tesisleri arasında bulunuyor.

Versailles Sarayı’nın aynısı
Kaya Hotels&Resort’un

Girne’deki yeni oteli Kaya Palazzo
Resort & Casino misafirlerini
ağırlamaya başladı. Nisan 2018’de
misafirlerini ağırlamaya başlayan
tesis, Versailles Sarayı’ndan ilham
alınarak tasarlandı. Otel, Kıbrıs’ın
gözde bölgesi Girne’de denize nazır
konumda yer alıyor. Yeni tesis, lüks
ve ferah odaları, çocuklar için keyifli
aktiviteleri ve SPA olanaklarıyla öne
çıkıyor. Swim up suit odalarında
konaklayan misafirlerin, VIP

havaalanı transferinden, 24 saat
buttler (kâhya) hizmetine kadar
pek çok ayrıcalıklı hizmetten
ücretsiz yararlanabildiği
belirtiliyor. Otelde, 2.000 m2‘lik
özel platformlu iskele, özel
pavillion/loca ve kumsal alan,
ana havuz ve ayrıca +16 yaş üstü
misafirler için adult havuz var.

Köy gezileri
Kıbrıs’a götürdükleri

misafirlerine Girne dağlarının
eteklerinde eski bir Rum köyü
olan beylerbeyi köyünü gezmeyi
öneren Jolly Tur Pazarlama
Direktörü Yasemin Develioğlu,
“1974’te ilk kara harekâtının

başladığı Karaoğlanoğlu
bölgesindeki şehitlik de
gezilebilir. Girne’de şehri
korumak amacı ile inşa
edilen tarihi Girne kalesi
ve içerisinde bulunan
zindanları, arkeoloji
müzesi ve dünyada şu ana
kadar çıkartılabilmiş en
eski gemi batığı
görülebilir” diyor. Jolly
Tur, Kıbrıs özelinde paket
turlarında misafirlerin
tüm tatilini aynı anda planlaması
amacıyla konaklama, uçak bileti ve
transfer kampanyası sunuyor.
Develioğlu “Şehir ve tekne 
turları da düzenliyoruz.
Oluşturduğumuz kampanya ile
misafirlerimize bütçelerine en uygun
fiyata en yüksek kaliteyi sağlamayı
hedefliyoruz” diye ekliyor. 

Butik seçeneği
Kıbrıs’ta misafire

evindeymiş hissi veren
butik oteller de var.
Bunlardan biri olan Sun
Rays, Girne’nin 3,5 Km.
Doğu’sunda, Karakum
Köyünde hizmet veriyor.
Güzel bir kumsala sahip
olan Karakum’un çevresi
üniversiteler,  restoranlar
ve eğlence yerleri ile

çevrili. Tesisin kumsala uzaklığı ise
sadece 8 dakika. 15 özel odadan
oluşan butik tesis, köy içinde
olmasından dolayı misafirlerine
farklı bir atmosfer sunuyor. Otel
yönetimi ayrıca 15 - 20 kişilik
gruplara yürüyüş, kuş gözleme,
çiçekleri tanıma ve foto safari gibi
kültür turları da düzenliyor.

Akdeniz’in en büyük adalarından
Kıbrıs, tarihi mirası, sıcak iklimi ve

pasaportsuz-vizesiz giriş
olanağıyla her dönem gözde bir
tatil bölgesi olarak öne çıkıyor
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