
Yaz mevsiminin ve deniz
sezonunun erken
başlaması ile özellikle
deniz tatili için
misafirlerin nisan ve
mayıs aylarında
yoğun ilgi göstermeye
başladığı Kıbrıs, eşsiz
plajları ve ünlü
sanatçıların sahne
aldığı, eğlence odaklı
tesisleri ile cazibesini
koruyor. Yaz
mevsiminin uzun
sürmesi de adanın
kasım ayına kadar
tatilciler için
popülerliğini
korumasında etkili
oluyor. Misafirler pek
çok tesiste kasım ayı
başlarına kadar
avantajlı fiyatlarla tatil
yapma şansı
bulabiliyorlar.

Ulaşımı kolay
Misafirlerine Kıbrıs’ı

öneren Etstur yönetimi,
uçakla kısa sürede
ulaşılabilir olmasından
dolayı özellikle hafta
sonu tatilleri için ideal

bir atmosfer
sunduğunu
belirtiyor. Kıbrıs’taki
tesisler, deniz-kum
ve güneş üçlüsünün
doyasıya
yaşayabildiği
atmosferleriyle öne
çıkıyor. Ayrıca her
yaştan misafire
sınırsız eğlence
olanağı sunan Kıbrıs
tesisleri, özellikle de
hafta sonları ünlü
sanatçıların sahne 

aldığı gala programları
ile bir cazibe
merkezine dönüşüyor. 

Kıbrıs otelleri
Etstur’un bol

eğlenceli uçak ve otel
konaklamasını
kapsayan avantajlı
paketlerinde
misafirlerle sunulan
yeni tesisler 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.

‘Geçken’ rezervasyon
Jolly Tur, Kıbrıs’ta konaklama

yaptıracağı tesislerde
misafirlerinin birbirinden keyifli
ve eğlenceli davetlere kulak
vermelerini istiyor. Vize veya
pasaport derdi olmayan lüks tatilin
göz bebeği Kıbrıs’ta önerilen
Elexus Resort & Casino, Kaya
Artemis Resort & Casino, Nuh’un
Gemisi Deluxe Hotel Casino, Cratos

Premium Hotel & Casino
& Port & Spa, Lord’s
Palace Hotel Spa &
Casino ve Merit Park &
Casino’da bu yaz
misafirleri güzel bir
tatilin beklediği
belirtiliyor. Jolly Tur
yönetimi halen bir tatil
planı yapmamış olanlara
sunduğu ‘Geçken
rezervasyon’ ile erken
rezervasyonu kaçıranlara

özel Kıbrıs’taki otel
rezervasyonlarında yüzde 35’e
varan indirimler sağlıyor. 

Ayrıcalıklı villalar
Les Ambassadeurs Marina &

Hotel, beklenen Palm Villalarını bu
yaz hizmete açtı.Hotel sınırları
içerisinde yer alan Kyrenia
Marina’ya sıfır konumlanmış Palm
Villaları’nın, misafirlere konfor ve
manzarası ile unutulmaz bir tatil
yaşattığı belirtiliyor. Palm
Villaları’nın tüm odaları, 56 metre
karelik oda genişliğiyle,
misafirlerin tüm ihtiyaçları
dikkate alınarak tasarlandı. Les
Ambassadeurs Marina&Hotel’in 5
bin metrekare kapalı alana
yayılmış eğlence merkezinde
misafirlerin dünyaca ünlü mutfak
şeflerinin hazırladığı damak
zevkleri eşliğinde unutulmaz anlar
geçireceği kaydediliyor. 

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

pasaportsuz-vizesiz giriş olanakları
ve birbirinden yeni otelleriyle gözde
bir tatil bölgesi olarak öne çıkıyor

Kıbrıs tatİl fırsatları

PARIS HILTON SAHNE ALACAK
Kapılarını bu yıl açan ve Kıbrıs

turizmine yeni bir nefes katan
Limak Cyprus, hizmete girdiği
günden bu yana yoğun ilgi
görüyor. Bafra turizm bölgesinde
200 bin metrekare alan üzerine
kurulu ve 598 odadan oluşan
Limak Cyprus, berrak denizi ve
muhteşem kumsalı ile Kıbrıs’ı
tercih eden turistlere Akdeniz’in
tadını çıkarma imkânı veriyor.
Konukları için özel sürprizler de
hazırlayan otelin ilk konuğu Limak
Cyprus Deluxe Hotel’de 28
Temmuz Cumartesi akşamı Paris
Hilton sahne alacak. Hilton,
sergileyeceği DJ performansıyla konuklarına
unutulmaz bir gece yaşatacak. Limak
Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, otelin

ultra her şey dahil konsepti ile hizmet
verdiğini ifade ettikten sonra:
“Konuklarımız benzersiz doğasıyla tatilin
tadını doyasıya çıkaracak. Ayrıca uzman

terapistler
eşliğinde keyifli ve
huzurlu anlar
yaşatan SPA
merkezimizde
vücut bakım
uygulamaları ve
masaj çeşitleri ile

tatil boyunca ruhen ve bedenen
yenilenecekler. Onlar için yıl boyunca çeşitli
sürprizler de hazırlıyoruz” dedi. 


