
 
 
Prijslijst voor uw verblijf in Antalya. 
 
Uw verblijf in Adonis 
Voor en na uw ingreep zult u verblijven in een luxe 5 sterrenhotel in Antalya. Op basis van 
all-inclusive. Het hotel bevindt zich aan het strand in de wijk Lara/Antalya. Vanaf het hotel 
bent u binnen 10 minuten bij de kliniek en binnen 15 minuten op de luchthaven. In de 
omgeving van het hotel bevinden zich winkeltjes, restaurants, bars en een winkelcentrum.    

Het hotel beschikt over zwembad met poolbar, een restaurant, lobby-bar, turkse hamam, 
sauna en fitness centrum en internet cafe.  

Alle kamers hebben een ruime badkamer met bad/douche, fohn, satelliet tv, airconditioning, 
telefoon,  minibar en balkon. Het hotel is gespecialiseerd in medisch toerisme en het 
personeel begrijpt hoe u zich voelt na een ingreep.  

U vindt hier de prijs per nacht op basis van een all-inclusive arrangement  voor 1 persoon in 
een standaard kamer.  

Datum Prijs 1 persoonskamer Adonis hotel a.i 
01-04/30-04 50 euro
01-05/15-06 60 euro 
16-06/15-07 67 euro 
16-07/20-08 80 euro 
21-08/15-09 70 euro  
16-09/30-09 67 euro 
1-10/31-10 53 euro 
 
Rekent u op gemiddeld 6 – 7 nachten verblijf afhankelijk van uw behandeling, uiteraard kunt 
U lnger of indien mogelijk korter verblijven, uw offerte zal hierin adviseren, mocht U langer 
willen verblijven kunt U de prijs per dag welke wij U offereren verlengen met het dag/nacht 
tarief.  
 
U krijgt van ons altijd een gespecialiseerde offerte direct op verzoekt waarin alle kosten 
duidelijk staan vermeld. 

Mocht u gebruik willen maken van een suite dan geldt hiervoor een extra toeslag.  Indien u 
een partner/vriend(in) meeneemt die in dezelfde kamer verblijft komt hier een toeslag  op uw 
basis prijs, hiervoor kunt U ons verzoeken en maken wij U een passende aanbieding. 

The Marmara Antalya 
Wilt een exclusief hotel tijdens uw verblijf dan kunnen wij u van harte het Marmara Antalya 
aanbevelen. Dit 5 sterren de luxe hotel is zeer modern ingericht en een zeer aparte ervaring. 
Het Marmara Antalya is gelegen in een prachtige tuin die grenst aan zee en haar kamers met 
grote ramen hebben een prachtig uitzicht over de Middellandse zee en de baai van Antalya. 
De kamers zijn zeer ruim en van alle luxe voorzien. De kamers hebben echter geen balkon. 
Zeer bijzonder zijn de loft kamers die zich in een draaiend gebouw in de tuin bevinden. Dit 
gebouw draait heel langzaam om zijn as en de kamers hebben daarom een permanent 



wisselend uitzicht. Een unieke ervaring en een zeer prettige omgeving om te herstellen na een 
chirurgische ingreep.  
 
Het Marmara Antalya is ook binnen 10 minuten van de kliniek gelegen en 15 minuten van het 
vliegveld. 
 
Prijzen voor Marmara hotel 
Datum Prijs 1 persoonskamer Marmara hotel l.o. 
01-04/31-05 2010 110 euro 
01-06/31-08 2010 135 euro 
01-09/31-10 2010 110 euro 
01-11/31-12 2010   95 euro 
 
Prijzen in de Marmara zijn op basis van overnachting incl. een uitgebreid ontbijtbuffet.  
Half pension kost 15 euro per nacht extra.  
 
U kunt al uw wensen en vragen m.b.t het hotel ook met onze consulenten bespreken. 
 
 
Wat kunt U verwachten bij “all inclusive” 
All-inclusive hotels zijn vaak goedkoper, want u weet vooraf wat u kwijt bent. Een all-
inclusive hotel is een hotel waarbij alles inclusief is. Onbijt, lunch en diner maar ook alle 
lokale dranken zijn inclusief, meestal tot 23.00 of 24.00 uur. Ook worden er activiteiten 
programma's aangeboden. Een all inclusive hotel is een goed alternatief, als je tijdens je 
vakantie geen zin hebt om restaurantjes uit te zoeken. En lekker wil uitrusten. Daarnaast ook 
erg handig als je een budget hebt dat je niet wilt overschreiden.  
 
Ondanks dat wij de voorkeur geven gezien locatie, en onze relatie in combinatie met kwaliteit 
en prijs aan het Adonis 5 sterren hotel kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn ivm 
overboeking gebruik te maken van andere hotels, hiervoor kunt U ook onze informatie van het 
Lara beach hotel raadplegen, dit hotel is gelegen in de zelfde regio als Adonis en de Marmara 
en alle hotels liggen op 15 minuten van de kliniek en de luchthaven. 
 
Uiteraard indien wij U boeken in het hotel vermeld in uw offerte zult U ook gegarandeerd in 
dit hotel verblijven. 


