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КАЈА ПАЛАЦО ГОЛФ РЕСОРТ ви овозможува 

да ја почувствувате нејзината специфична 

архитектура уште од моментот кога ќе влезете во 

хотелот. Изобилува со комфор, луксуз, 

пространост и сјај. 

Каја Палацо Голф Ресорт е дизајниран од светски 

познатата архитектонска фирма WATG и има 

прекрасен дизајн, оформен со особена грижа, 

како и сите останати луксузни хотели 

под изградба на WATG. 

J’ADORE DELUXE 
Ги носиме длабокото синило на Медитеранот и 

тивкиот ветер во нашите простории. 

Ги планираме сите детали околу вашите соништа, 

во пространи соби каде што можете да уживате 

во одлична луксузната удобност...
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SELECTUM LUXURY
Нашето патување изобилува со Турска 

гостопримливост и суштинско разбирање на 

класичните времиња. Од тука натаму, во нашата 

реализација на сонот преовладуваше само возбуда. 

Патот до изградбата на хотелот го изодивме без 

брзање, со трпение и љубов. Внимателно имаме 

развиено услуги кои ќе ја обезбедат вашата 

релаксација после долгите, напорни денови. 

Рестораните се достапни со врвни шефови и кујна, 

и ќе ви подготват храна на совршен начин.
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KAYA SIDE
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Каја Сиде, еден од првите хотели со 5 ѕвезди во 

Турција, е едно од ретките места кои имаат 

комбинација на зеленило, поглед на море и вода. 

Уште од отворањето, Каја Сиде е горд домаќин на 

илјадници домашни и странски туристи.

Каја Сиде е ресорт со спој на синилото и 

зеленилото, 

од кој туристите никогаш не се откажуваат. 



ARMAS PRESTIGE
Туризмот како бизнис и начин на живот го 

преземавме во 2009 година, со инвестиција во 

хотелот со 4 ѕвезди Armas Beach хотел во Кемер. 

Следејќи ја нашата прва инвестиција, патот го 

продолживме со сигурни чекори, додавајќи го 

хотелот со 3 ѕвезди Armas Park кон ланецот од 

15 хотели денес. Ние имаме верба во нашата 

земја и работиме напорно за да придонесеме 

кон пораст на вработеноста.

KEMAL BAY
Хотел со 5 ѕвезди, Кемал Беј нуди плажа со 

совршена локација за сите туристи. Овој хотел е 

рангиран меѓу врвните "многу добри" хотели во 

Турција. Добитник е на наградата Holiday Check 

Quality Selection во 2014. Паркот со фонтаните, 

Културниот парк, плажата Конакли и плажата 

Улас се наоѓаат во близина на хотелот. 

LETO 2019EXCLUSIVE



HORUS PARADISE
Кога доаѓате во Хорус Парадајз (Horus Paradise 

Luxury Resort Hotel), не доаѓате само за море, 

сонце, плажа и вкусна храна. Доаѓате во една 

одлична атмосфера на Египетска култура и 

архитектура. 

ORANGE COUNTY
Уште при влез ќе се почувствувате како да сте 
влегле во Централната станица на Амстердам. 
Ќе бидете сместени во традиционални згради 
под кои се простира забавната “улица” со 
барови и забава. Ќе бидете сведоци на 
прекрасно Медитеранско изгрејсонце.  
Каналот кој се протега во средината на хотелот 
се користи за забава и пливање. По текот на 
каналот, седнете на кафе или пијалок во некој 
од малите и големи кафетерии, барови и ресторани. 
Забавата продолжува и во приватната дискотека. 
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SIDE LA GRAND

ARMAS GUL BEACH
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Сиде ла Гранд ресорт се наоѓа во Анталија, во 

областа Кумкој, на 300 метри оддалеченост од 

кристалното море, на 7 км од театарот на Сиде. 

Со посебен тип на модерна архитектура, ќе 

уживате во песочната плажа преку целиот ден. 

Различните големини на базените се 

рај за нашите гости. 

Се наоѓаме меѓу најбрзо растечките групи во 

Турција. Покрај инвестирањето во хотели, 

обезбедуваме услуги и во областа на рударството,

 градежништвото и секторот на недвижнини. 

Во 2017 година бевме горди добитници на 

3-то место како работодавна компанија, награда 

која ни ја додели Претседателот 

на Република Турција. 
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SELECTUM LUXURY

GRANADA LUXURY

CALISTA LUXURY

REGNUM CARYA GOLF



LETO 2019

PGS KREMLIN PALACE

TITANIC BEACH

ROYAL SEGINUS

IC HOTELS GREEN PALACE
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ORANGE COUNTY

TRANS ATLANTIK

DUBLETREE BY HILTONDUBLETREE BY HILTON

QUEEN’S PARK TEKIROVA
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SENSIMAR SIDE

THE SENSE DELUXE

HORUS PARADISE

KIRMAN SIDEMARIN
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