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Po³o¿enie:

Pokoje: 

Do dyspozycji goœci:

Sport i rekreacja: 

Wy¿ywienie: 

 Luksusowy hotel po³o¿ony w miejscowoœci Paphos (12 km 
od centrum), 10 km od lotniska w Paphos. Obiekt czteropiêtrowy 
(windy), otoczony ogrodem, oferuje 182 pokoje (166 standardowych, 
14 typu executive suite oraz 2 suite prezydenckie). Hotel usytuowany 
blisko Grobów Królewskich (Tombs of the Kings), jednego z 
najwa¿niejszych miejsc antycznych Paphos. W pobli¿u Venus Beach 
znajduj¹ siê sklepy, restauracje, puby. Jednoosobwe i 
dwuosobowe z balkonami lub tarasami (mo¿liwoœæ dostawki) z 
³azienk¹, wyposa¿one w klimatyzacjê, telefon, radio, TV SAT, mini bar 
(dodatkowo p³atny).  Recepcja, sejf (p³atny), 
restauracja, restauracja na tarasie, bar przy basenie, bar na pla¿y, sale 
konferencyjne, mini shop, sklep z pami¹tkami, salon fryzjerski, salon 
piêknoœci, internet (p³atny), parking. Dwa baseny, w 
tym jeden kryty (le¿aki i parasole bezp³atne), koszykówka, tenis 
sto³owy, kort tenisowy, si³ownia; hotel posiada w³asny zespo³ 
animacyjny organizuj¹cy zajêcia aerobiku, przedstawienia wieczorne, 
muzykê na ¿ywo, animacje. Dodatkowo p³atne: sauna parowa, 
solarium, sauna, masa¿ w hotelowym Centrum Rekreacji, mo¿liwoœæ 
uprawiania sportów wodnych na pla¿y. Rozrywki i ¿ycie nocne w 
centrum Paphos. BB - œniadania w formie bufetu, istnieje 
mo¿liwoœæ dokupienia odbiadokolacji (napoje do obiadokolacji 
dodatkowo p³atne).
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Przy pla¿y, w mieœcie Paphos, Louis Phaethon 
Beach Hotel znajduje siê w pobli¿u Parku wodnego 
Afrodyrty, Portu i Stanowisko Archeologiczne.  
Pokoje maj¹ balkony z widokiem na morze. W ofercie 
telewizyjnej s¹ kana³y, jakie proponuje TV kablowa. 
Wszystkie pokoje maj¹ sejf i telefon. W wyposa¿eniu 
³azienek m.in. suszarka do w³osów. Dodatkowe 
udogodnienia to rozk³adana sofa, klimatyzacja i okna 
otwierane. Hotel jest dogodny dla 
rodzin z dzieæmi, gdzie znajduje siê basen dla dzieci, park 
wodny oraz prowadzone s¹ animacje. Dodatkowo goœcie 
mog¹ korzystaæ z z gabinetu SPA, basenu w budynku, klubu 
nocnego. W hotelu restauracje, sklepy na miejscu, stó³ do 
bilardu. Aerobik, œcie¿ki do biegania, 
blisko znajduje siê golf i mini golf, koszykówka i siatkówka 
na terenie, wypo¿yczalnia sprzêtów wodnych, mo¿liwoœæ 
nurkowania. Œniadania i obiadokolacje w 
formie bufetu (napoje do obiadokolacji p³atne dodatkowo). 
All Inclusive: œniadania, obiady i kolacje w formie bufetów, 
ciep³e i zimne przek¹ski w godz. 10.30-17.00, po po³udniu 
kawa, herbata i ciasta w godz. 16.00-17.00. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 10.30-23.00. 

VENUS BEACH HOTEL *****
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Po³o¿ony w otoczeniu zieleni, tu¿ przy samym morzu z krystalicznie czyst¹ wod¹. 
Oddalony o ok. 4 km od centrum zabytkowego Paphos wpisanego na Listê Œwiatowego 
Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO, miasta pe³nego sklepów, restauracji barów, knajpek, 
dyskotek. 2 razy w ci¹gu dnia do centrum miasta oraz do portu kursuje bus hotelowy (1,75 
EUR). Hotel oddalony o ok. 10 km od najpiêkniejszej pla¿y zachodniej czêœci Cypru - Coral 
Beach, od lotniska w Paphos o ok. 15 km. Przestronne i funkcjonalnie wyposa¿one 
pokoje 2-osobowe z mo¿liwoœci¹ 1 dostawki oraz apartamenty z 1 sypialni¹ przeznaczone dla 
2 osób doros³ych i 2 dzieci lub 3 osób doros³ych i 1 dziecka. Ka¿dy pokój posiada aneks 
kuchenny wyposa¿ony w kuchenkê elektryczn¹, piekarnik, lodówkê, czajnik elektryczny, 
naczynia. Wszystkie pokoje wyposa¿one w klimatyzacjê, ³azienkê i WC, suszarkê, telewizor, 
telefon, sejf.   Przestronny hol, restauracja g³ówna Filoxeni, restauracja 
przy basenie na œwie¿ym powietrzu z piêknym widokiem na morze, bar przy basenie, Cocktail 
Bar Serina, basen relaksacyjny, basen aktywny, basen dla dzieci, sala konferencyjna, bilard, 
kort tenisowy, rzutki, siatkówka, boule, pi³ka wodna, Wi-Fi w lobby oraz w pokojach (dla Goœci 
z w³asnym komputerem), k¹cik internetowy w lobby (3 EUR/pó³ godz.). 
Basen relaksacyjny, basen aktywny z tarasem s³onecznym, kryty basen z podgrzewan¹ wod¹, 
kort tenisowy, boisko do gry w siatkówkê, aqua aerobik, water polo, boule, sauna, jacuzzi, 
si³ownia oraz masa¿e (dodatkowo p³atne). Bogaty program animacyjny dla doros³ych z 
polskim animatorem, przedstawienia na ¿ywo. Dla dzieci basen, mini klub dla dzieci w wieku 
4-12 lat, gry i zabawy w ci¹gu dnia. All Inclusive.

LOUIS PHAETHON BEACH HOTEL ****

AKTIBEACH VILLAGE RESORT CAT. A

Paphos

Paphos

Paphos



Po³o¿enie:

Pokoje: 

Do 
dyspozycji goœci:

Sport i rekreacja: 

Wy¿ywienie:

 

 

 

Hotel po³o¿ony w miejscowoœci Amathus, ok. 11 km od centrum 
Limassol (regularne po³¹czenia autobusowe co 15 minut), 55 km od lotniska w 
Larnace. Luksusowy obiekt, wczeœniej nale¿¹cy do miêdzynarodowej sieci hoteli 
Sheraton, usytuowany w egzotycznym ogrodzie o powierzchni 43000 m2; oferuje 
216 pokoi. Hotel posiada prywatn¹, piaszczysta, szeroka pla¿ê. 
Dwuosobowe (z mo¿liwoœci¹ dostawki), z ³azienk¹ (WC, wanna z prysznicem, 
suszarka do w³osów). Wyposa¿enie: klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV 
Sat (dodatkowo p³atne filmy i gry na ¿yczenie), radio, telefon, sejf (dodatkowo 
p³atny), mini bar (dodatkowo p³atny), balkon (widok na morze lub basen). 

Recepcja, kantor wymiany walut, restauracje i bary, sale 
konferencyjne, serwis hotelowy 24 h, opieka medyczna na telefon, pralnia 
(dodatkowo p³atna), salon fryzjerski, sklepiki z pami¹tkami, klub nocny z 
dyskotek¹. Basen odkryty (le¿aki i parasole bezp³atnie), basen 
kryty podgrzewany w zimie, Aqua Park z trampolinami, zje¿d¿alniami i œciank¹ 
wspinaczkow¹ w wodzie, bogaty wieczorny program animacyjny, muzyka na 
¿ywo, kilka razy w tygodniu wystêpy, tenis sto³owy, rzutki, bilard, badminton, 
siatkówka, sala gimnastyczna, 2 korty tenisowe (œwiat³o dodatkowo p³atne), 
si³ownia, sauna, ³aŸnia parowa, masa¿, jacuzzi, szeroko rozbudowane SPA, 
solarium, gabinet kosmetyczny, centrum odnowy biologicznej, centrum sportów 
wodnych na pla¿y. BB - œniadania, HB - œniadania i obiadokolacje w 
formie bufetu (napoje do obiadokolacji dodatkowo p³atne), All Inclusive.
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Hotel po³o¿ony w Limassol, w pobli¿u stanowiska archeologicznego 
(ruiny Amathundy), ok. 10 min. spacerkiem od czêœci turystycznej miasta. Hotel 
le¿y przy piaszczystej pla¿y z ³agodnym zejœciem do morza, które jest oddalone o 
20 m. Pokoje Standardowe:2-os. o powierzchni 30 m2, eleganckie i nowoczesne, 
z ³azienk¹, wyposa¿enie: klimatyzacja, telewizja satelitarna, telefon, mini-bar, sejf,  
balkon (stolik i krzese³ka) - widok na morze lub l¹d. 
Recepcja, przestronny, elegancki hol, wymiana walut, room-service,, restauracje: 
"Aegean Coffee Shop" i "Poseidon" (dania w formie bufetu, dania wegetariañskie), 
bar "Trydent" w holu, "Odyssea" - bar przy basenie i "Blue Lagoon" - bar przy pla¿y 
(czynny latem), sklep z pami¹tkami du¿y ogród; fryzjer, sklepiki, pralnia (p³atna), 
tour desk, parking.  Basen z wod¹ s³odk¹ i z ruchomym dachem, 
podgrzewany w zimie (le¿aki i parasole bezp³atne), program animacyjny dla 
doros³ych 6 razy w tygodniu, pokazy z muzyk¹ na ¿ywo, karaoke, bingo, 
dyskoteka, kabaret, przedstawienia folklorystyczne, 2 korty tenisowe, siatkówka 
pla¿owa, mini pi³ka no¿na, pi³ka wodna, tenis sto³owy. All Inclusive, 
obejmuje: œniadanie (7:00-10:30) w restauracji "Aegean",  œniadanie 
kontynentalne (10:30 - 12:30), lunch w formie bufetu - zimne i ciep³e dania oraz 
desery (12:30 - 14:30) w restauracji "Aegean", przek¹ski (16:00 - 18:00), kolacja 
w formie bufetu lub serwowana na zamówienie - w restauracji "Poseidon", 
nielimitowane napoje bezalkoholowe oraz napoje alkoholowe i drinki (serwowane 
w godz. 10:00 - 23:00).

ST. RAPHAEL RESORT *****
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VALANA APARTMENTS **

Po³o¿enie: 

Do dyspozycji goœci:

Sport i rekreacja:

Zakwaterowanie:

Wy¿ywienie:  

Hotel apartamentowy Valana o standardzie 2*+ 
znajduje siê w samym sercu turystycznej czêœci miasta 
Limassol, zaledwie 400m od pla¿y, sklepów, kafejek i 
dyskotek.  przestronny basen z le¿akami, 
kafeteria, restauracja i sala telewizyjna. W lobby hotelowym 
jest bezp³atny dostêp do Wi-Fi dla goœci, parking, recepcja, 
ogród, automaty do gry, bilard.  Hotel 
posiada odkryty basen,  na terenie hotelu znajduje siê boisko 
do koszykówki oraz w pobli¿u hotelu znajduj¹ siê 3 boiska do 
pi³ki no¿nej. Wszystkie apartamenty s¹ 
klimatyzowane, z ³azienkami i balkonami. Oferujemy 
apartamenty 4-5 osobowe podzielone na 2 pokoje ze wspóln¹ 
³azienk¹ i aneksem kuchennym lub 3-osobowe studia z 
³azienkê i aneksem kuchennym. We w³asnym 
zakresie, mo¿liwoœæ dop³aty do 3 posi³ków dziennie.

 

POSEIDONIA BEACH HOTEL ****



Po³o¿enie:

Do dyspozycji goœci:

Sport i rekreacja:

Wy¿ywienie: 

  Hotel po³o¿ony w turystycznej czêœci Larnaki, oddalony oko³o 7km od 
centrum miasta (w ci¹gu dnia dobre po³¹czenia autobusowe). Bary, restauracje i 
sklepy w odleg³oœci ok. 100m od hotelu. Pla¿a ³agodnie opadaj¹ca, piaszczysto-
¿wirowa w Zatoce Larnaka, bezpoœrednio przy hotelu. Pokoje:  2-osobowe, 
gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ i WC, suszark¹, telefonem, TV sat., radiem, 
klimatyzacj¹ i balkonem. Sejf, mini bar i lodówka za dodatkow¹ op³at¹. W 
bungalowach, pokoje z 1 ³ó¿kiem francuskim i ³ó¿kiem piêtrowym, balkonem lub 
tarasem.   Hall z recepcj¹, 2 windy, 2 restauracje, bar, sala 
konferencyjna, sklep z pami¹tkami. Bar przy basenie (czynny do koñca 
paŸdziernika). K¹cik internetowy (za op³at¹).  Pokój do gier, basen 
ze wod¹ s³odk¹ i tarasem do opalania. Le¿aki, maty i parasole przeciws³oneczne przy 
basenie i na pla¿y w cenie. Tenis (oœwietlenie za op³at¹), tenis sto³owy, sala fitness, 
boccia. Za op³at¹: sauna, ³aŸnia parowa, masa¿e i jacuzzi. Muzyka na ¿ywo, wieczory 
tematyczne i programy rozrywkowe. £ó¿eczko bez dop³aty, brodzik, plac zabaw, 
wysokie krzese³ka w restauracji oraz specjalne menu. Mini-klub dla dzieci w wieku 4-
12 lat.  Œniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje do 
obiadokolacji p³atne dodatkowo). All Inclusive: œniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetów, ciep³e i zimne przek¹ski w godz. 10.30-17.00, po po³udniu kawa, herbata i 
ciasta w godz. 16.00-17.00. Lody dla dzieci w wieku do 12 lat w godz. 11.00-12.00 i 
16.00-17.00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 10.30-23.00. 

LOUIS PRINCESS BEACH HOTEL ****

Po³o¿enie: 

Pokoje: 

Do dyspozycji goœci:

Sport i rekreacja: 

Wy¿ywienie:

Bezpoœrednio przy piaszczystej pla¿y Larnaca Bay, w czêœci 
turystycznej miasta, oddalony oko³o 8 km od centrum ( po³¹czenie 
lokalnymi autobusami), w pobli¿u sklepów, tawern i restauracji. Do 
dyspozycji goœci 175 pokoi i kilka luksusowych apartamentów. Jest to 
jeden z najbardziej popularnych hoteli na wyspie. 1-,2 - osobowe 
z mo¿liwoœci¹ dostawek, ³azienka (suszarka do w³osów), telefon, TV, 
radio, sejf, p³atny mini bar, balkon z bocznym widokiem na morze, 
klimatyzacja.   2 restauracje, bar przy basenie, 
sklepy, salon piêknoœci, fryzjer, pralnia, p³atna opieka nad dzieæmi, sale 
konferencyjne, sale bankietowe, wypo¿yczalnia samochodów, wieczorki 
folklorystyczne, animacje.  2 baseny: zewnêtrzny i 
wewnêtrzny z podgrzewan¹ wod¹, mini park wodny, brodzik i plac zabaw 
dla dzieci, sauna, solarium, si³ownia, ³aŸnia parowa, salon masa¿u, 
jaccuzi, kort tenisowy, tenis sto³owy, boisko do siatkówki i koszykówki, 
bilard, sporty wodne na pla¿y(dodatkowo p³atne), le¿aki i parasole na 
pla¿y i przy basenie bezp³atne. Œniadania i obiadokolacje  w 
formie bufetu (napoje do obiadokolacji dodatkowo p³atne). 

 

  

LORDOS BEACH HOTEL ****
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Po³o¿enie:

Pokoje:

Do dyspozycji goœci:

Sport i rekreacja: 
Wy¿ywienie:

 usytuowany tu¿ przy piêknej pla¿y Makenzie, w pobli¿u zamku oraz 
koœcio³a Ayios Lazaros w Larnace., ok 15 min. spacerkiem od promenady Larnaki, 
gdzie znajduj¹ siê liczne sklepy, kafejki i restauracje.  2 osobowe, 
klimatyzowane, wyremontowane, gustownie urz¹dzone z balkonami, tarasami. W 
pokojach: szlafroki k¹pielowe, wanna, codzienna prasa, biurko, suszarka do 
w³osów, sejf w pokoju, deska do prasowania. S¹ równie¿ pokoje dla niepal¹cych, 
telewizja satelitarna / kablowa, oddzielny prysznic i wanna.  
Room Service 24 godziny, opieka nad dzieæmi, bar / pub, wypo¿yczalnia rowerów, 
centrum biznesowe, winda, pralnia / pranie chemiczne, pokój konferencyjny, 
restauracja, sejf, sklepy, basen. si³ownia, basen, sauna. 

 HB - œniadania i obiadokolacje.

FLAMINGO BEACH HOTEL ***
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