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Хотелският комплекс и прилежащият 
му атракционен парк ала Дисниленд са 
разточителни и приказни във всички 
смисли. Намират се в Белек, в източната 
част на турската азиатска перла Анта-
лия, известна с меките си температури 
през всички сезони и с най-малко 300 
слънчеви дни годишно.
The Land of Legends Kingdom Rixos е 
истински концептуален хотел, от първия 
до последния детайл: дизайнерски 
детски стаи с креативно обзавеждане, 
млечен шейк бар, автономна зона за 
малчуганите в ресторантите (специални 
сет менюта, сервитьори-аниматори и 
т.н.), фантастични помещения за игри, 
отделен фризьорски салон и тоалетни 
за дребосъци в публичните простран-

The Land of Legends Kingdom Rixos е единственият хотел в Турция изцяло замислен, 
предназначен и направен за деца (от 0 до 100 години). В света такива се броят на пръсти. 

The Land of Legends Kingdom Rixos, АнтАлия, турция 

Да бъДе Детска планета ства... Навсякъде се чисти маниакално 
(не само заради пандемията) и е помис-
лено за всичко, което вълнува и буди 
фантазии, желания, мечти. 
тук наистина попадате в един бутафорно 
красив и бонбонен, неоново цветен свят, 
сладък като сладоледена торта с це-
лувки (или като турски шербет – както 
го предпочитате). А най-интересното е 
колко добре ще се почувствате при това 
пътуване назад към детството. В The 
Land of Legends Kingdom спокойно мо-
жеш да се омажеш до ушите с шоколад, 
да пищиш с цяло гърло, да се събудиш 
принцеса (или принц), да висиш с гла-
вата надолу или да вървиш заднешком 
като Пипи Дългото Чорапче – все едно 
на каква възраст си. Целият мизан-
сцен е щедро декориран: вълшебен 
замък като от филмовата емблема на 
Уолт Дисни, канали с гондоли като във 
Венеция, лъскави западноевропейски 
бутици, които се редуват с атмосферата 
на живописни ориенталски пазари… 
Всяка вечер гостите стават свидетели 

на бляскави светлинни и музикални 
шоута, на пищни процесии по каналите, 
в които участват акробати и артисти в 
исторически или приказни костюми. 
Хотелските интериори са изрисувани с 
герои от анимационни филми, интерак-
тивни мултимедийни стени се задяват с 
малките и големи гости на всяка крачка, 
плейстейшъни, видеосистеми и множе-
ство играчки очакват децата във всяка 
стая. Всяко пространство в хотела е с 
промислен дизайн и гарантира всевъз-
можни игри и активности. 
В рамките на комплекса е и тематичният 
парк The Land of Legends, където се сти-
чат хлапета и родители от всички хотели 
в района на Анталия, та дори от по-да-
леч. Състои се от аквапарк с безброй 
водни пързалки и басейни; адреналино-
ва територия с въртележки и различни 
видове скоростни влакчета; огромен 
амфитеатър, където моржове, белуги, 
делфини и пингвини изнасят своите 
спектакли; зона на „ужасите“ и на ожи-
велите приказки (уж за по-малките). 

Като типично дете на соца израснах, уви, 
без подобни забави (триадата “стрелби-
ще-лунапарк-цирк” беше максимумът), 
а когато пораснах, вече ми беше късно 
за тях, та попадайки в този Дисниленд 
на Анталия през октомври 2020 успях 
да почерпя щедро вътрешното си дете 
с адреналин и смях. И да компенсирам 
поне частично годините на липси. Резул-
татът сега беше удивително освежаващ 
и осмеляващ.
The Land of Legends включва още 5D 
кино, което предлага запомнящо се 
филмово преживяване, „луда река“, по 
която се спускаш с надуваеми легла, 
басейн с изкуствени вълни… Някои от 
водните влакчета достигат височина 
от 1300 метра и скорост 115 км. в час. А 
водните пързалки са 55 на брой.
тъй като паркът с атракционите е инте-
грална част от хотела The Land of Legends 
Kingdom Rixos, гостите, отседнали в 
него, имат безплатен достъп до всички 
забавления на територията му, както 
и до многото ресторанти и заведения 
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там. Ето защо ваканцията в хотела 
и тематичния парк би била чудесен 
подарък, който може да направите на 
своите деца на всяка възраст (както 
и на детето в себе си). Усмивките са 
гарантирани дори на лицата на вечно 
киселите тийнейджъри.
това обаче не е всичко. животът от 
приказките продължава и по отношение 
на храната. Тя в Турция си е вкусна и 
обилна по принцип, но в добавка май-
стор-готвачите на тукашната „легендар-
на земя“ приготвят още най-изискани 
ястия от Италия, Южна Америка, Близ-
кия Изток и т.н. В The Land Of Legends 
има даже бразилска Churrascaria, френ-
ско бистро, ориенталска сладкарница, 

поне дузина пъбове и барове – всичките 
съвсем като истински. 
самостоятелна атракция е емблематич-
ният ресторант NEMO – единственият 
в цяла Турция насред огромен аква-
риум. Докато вечеряте там, посягайки 
към изисканите плата с редки морски 
дарове, омари, сурово сашими и севиче, 
и опитвате първокласно вино, около вас 
важно се разхождат акули... зад дебели-
те стъкла.
The Land Of Legends Kingdom с неговия 
тематичен парк се комбинират чудесно 
с плаж в другия елегантен хотел на ек-
склузивната верига Rixos в Белек – Rixos 
Premium Belek, а между двата имота има 
редовен шатъл в рамките на деня.

Оферти и дати за чартърите от София и Варна до  
Анталия - за Нова година и за Лято 2021,  

ще намерите на www.emerald.bg/bg  
или на телефон 07001 43 43.


