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На изток, в рая
Vogue Hotel Bodrum забавления и релакс
в романтичен залив
на Егейско море

Егейският регион на Турция е очарователен със своята
романтична атмосфера – ниски бели постройки, малки
китни дворчета, палми, много, много цветя в наситени
тонове, прозрачни сини води и уединени плажове. Бодрум,
наричан в древността Халикарнас, е разположен в красив
залив и много напомня атмосферата на гръцките островни градчета. Накацалите живописно по хълмовете ниски
постройки, тесните улички, пълни с кафенета и пъстри
магазинчета, яхтеното пристанище, необичайно мекият климат привличат туристите. Неслучайно през XX
век Бодрум е любимо място на много художници, писатели и поети и става най-посещаваният курорт от бохемите и творците. В града се усеща и духът на миналото

- Бодрум е създаден през 350 г. преди н.е., когато в града е
била построена величествена гробница за кирийския цар
Мавзол – едно от седемте чудеса на древния свят.
Наричат Бодрум "Турското Сен Тропе“ - тук ваканционното настроение на големите оживени курорти се преплита с интимното спокойствие на малките улички и екзотичните крайбрежни кътчета. Повечето големи хотели
са разположени извън града, като всеки комплекс е вписан
отлично в природата, която се цени и пази, защото именно зеленината, чистотата и спокойствието привличат
туристите. Емералд травел ни отведе до петзвездния
Vogue Hotel Bodrum, който у нас се предлага ексклузивно
от агенцията. Vogue се намира на морския бряг в зали-
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гмуркане и различни игри в игралната зала. СПА съоръженията включват богат избор предложения като турска
баня, масажи от Далечния изток, аюрведа терапии, природни лекове, естетични процедури и фризьорски услуги.
Някои хора предпочитат, когато са на почивка, напълно
да се откъснат от шума и от социалния живот. Архитектурата на комплекса позволява уединение и спокойствие
с малките вили, разположени амфитеатрално по хълмовете на заливчето. Ако не искаш да бъдеш част от ваканционния живот, просто можеш да се отпуснеш на терасата на своята вила или да се потопиш в басейна пред
нея, от който се разкрива прекрасна гледка към залива.
Често в подобни комплекси липсва естествен плаж наблизо, но Vogue Hotel има предимството да разполага с два
плажа, дълги общо 600 метра, с плитка и чиста вода. Пясъчната ивица е романтична с лаундж зоните, където мо-
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ва Торба и е заобиколен от борови дървета. Комплексът
наподобява малък град, в който акцент са удобствата и
забавленията. На площ от 200 000 квадратни метра има
буквално всичко за разнообразно и приятно прекарване
на времето - открити басейни с 20 водни пързалки, СПА
съоръжения, пясъчник, увеселителен парк за деца с въртележки и дори виенско колело. Особено вълнуващ за децата е дино паркът с движещи се динозаври, както и детският клуб PortAventura с площ от 5 000 квадратни метра,
в който има огромен плейграунд. За възрастните пък е
помислено със сцена, на която се представят музикални
и забавни програми, с тематични барове и ресторанти.
Предлагат се уроци по зумба и йога. Vogue Hotel Bodrum
разполага също с игрища за футбол и баскетбол, тенис
корт. Гостите могат да се включат в тенис на маса,
стрелба с лък, плажен волейбол, водни спортове, боулинг,
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жеш да се изолираш, отпуснеш и да усетиш красотата на
морето и природата. Миниатюрни екзотични дървени
беседки са разположени на двата кея на хотела и от тях
виждаш само тихия, красив хоризонт и зелените хълмове
наоколо, докато бризът си играе с ефирните воали, с които са декорирани тези прекрасни места за релакс.
Интериорът на Vogue Hotel съчетава пищен екзотичен
стил със съвременни елементи и модерни удобства. Водещо е усещането за уют, постигнато с меки тонове,
дърво и богати материи. Всички помещения са обширни, премислени до най-малкия детайл. Разбира се, и тук,
както на повечето места в Турция, храната е поставена в центъра на гостоприемството. Хотелът работи
на база ултра ол инклузив, а изборът на храни е толкова
голям, че за седмица не можеш да опиташ и половината
предложения. Особен интерес представляват турските
десерти и ястия, които се приготвят според традицията, но съобразени с модерния вкус на международните
туристи. Хотелът разполага и с 4 а ла карт ресторанта,
които предлагат подбрани ястия от италианската, далекоизточната и турската кухня, както и морски дарове. В комплекса има и сладкарница, а гостите могат да
се насладят на разнообразни коктейли и кафе във всеки
от 11-те бара. И този райски остров на спокойствието и
забавленията е достъпен – само на час и половина от България с чартърите на Емералд травел. Летище „МиласБодрум“ е на 25 минути с кола от хотела, центърът на
Бодрум е на 8 километра. Така Vogue Hotel съчетава найважните неща за една ваканционна дестинация- лесна
достъпност, уединеност, близост до основния курортен
град, удобства и забавления, но и възможност за пълно
спокойствие и релакс.

