
TURKKI, ALANYA – SUNPRIME ALANYA BEACH SUITES & SPA ****+
Kolmesta eri rakennuksesta koostuva hotelli on remontoitu valoisaksi ja nykyaikaiseksi. Hotellissa sekoittuvat suuret 
valkoiset pinnat voimakkaiden kirkkaiden värien kanssa jännittävinä vastakohtina. Hotelli sijaitsee aivan meren äärellä 
leveällä ja pitkällä Kleopatra-rannalla kävelyetäisyydellä keskustan kahviloista, baareista ja ostospaikoista. Hotellissa on 
108 huoneistoa ja kaikkein lähimpänä rantaa olevan rakennuksen ylimmässä kerroksessa on kivoja penthouse-sviittejä. 
Hotellissa on mm. kuntosali, SPA ja ohjattua liikuntaa. 
http://www.tjareborg.fi/turkki/alanya/sunprime-ocean-alanya-beach
Hintaesimerkki: 530 eur/hlö/vk jaetussa kahden hengen huoneessa.

TURKKI, SIDE – SUNPRIME DOGAN SIDE BEACH****
Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla aivan meren äärellä Siden läntisellä rannalla. Hotellilla on oma ranta-alue ilmaisine 
aurinkotuoleineen. Tässä pienessä ja tyylikkäässä hotellissa on 85 huonetta, jotka ovat täysin kunnostettu moderniin 
turkkilaiseen tyyliin yhdistettynä skandinaaviseen toimivuuteen. Hotellissa on mm. kuntosali, SPA ja ohjattua liikuntaa. 
http://www.tjareborg.fi/turkki/side/sunprime-dogan-side-beach
Hintaesimerkki: 580 eur/hlö/vk jaetussa kahden hengen huoneessa.

TURKKI, BODRUM – SUNPRIME TORBA BEACH & SPA****+
Torba on pieni rauhallinen kylä noin 10 minuutin ajomatkan päässä Bodrumin kaupungista. Sunprime Torba Beach sijaitsee 
omalla yksityisellä rannalla. Hotellin ravintola on tunnettu hyvästä ekologisesta keittiöstään. Hotellissa on 66 tyylikästä 
huonetta, joiden pastellinsävyiseen sisustukseen luonnetta antaa paikallinen kivi, jota on käytetty mm. kylpyhuoneen 
sisustukseen.  Kaikista huoneista on näköala joko merelle tai puutarhaan. Hotellissa on mm. SPA, kuntosali ja ohjattua 
liikuntaa. 
http://www.tjareborg.fi/turkki/torba/sunprime-torba-beach-spa
Hintaesimerkki: 530 eur/hlö/vk jaetussa kahden hengen huoneessa.

KYPROS, AYIA NAPA – SUNPRIME AYIA NAPA SUITES & SPA****
Hotelli sijaitsee kävelyetäisyydellä rannasta ja keskustasta. Tyylikäs hotelli, joka on täysin uusittu ja suunniteltu huomiota 
herättävän kauniisti. Osassa hotellin 70 huoneistoista on suora käynti uima-altaalle. Hotellissa on mm. SPA, kuntosali, 
ohjattua liikuntaa ja kokoustilat. 
http://www.tjareborg.fi/kypros/ayia-napa/sunprime-ayia-napa-suites-spa
Hintaesimerkki: 580 eur/hlö/vk jaetussa kahden hengen huoneessa.

KREETA, HANIA – SUNPRIME PLATANIAS BEACH SUITES & SPA****
Hotelli sijaitsee rannalla rauhallisessa ympäristössä vain 10 minuutin kävelymatkan päässä Plataniaksen keskustasta. Myös 
tämä hotelli on täysin uusittu aistikkaaksi, aikuiseen makuun sopivaksi lomakeitaaksi. Hotellissa on mm. SPA, kuntosali ja 
ohjattua liikuntaa. 
http://www.tjareborg.fi/kreikka/platanias-hania/sunprime-platanias-beach-suites-spa
Hintaesimerkki: 650 eur/hlö/vk jaetussa kahden hengen huoneessa.

JO OLEMASSA OLEVAT VIISI SUNPRIME RESORTS -HOTELLIA  
ovat Gran Canarialla (kaksi hotellia), Teneriffalla, Phuketissa ja Mallorcalla.
http://www.tjareborg.fi/sunprime

Myös Suncomfort ja Sunselect-hotellit soveltuvat aikuiseen makuun.
http://www.tjareborg.fi/pareille-ja-aikuisille

Tjäreborg kuuluu Pohjoismaiden suurimpaan matkanjärjestäjäkonserniin, Thomas Cook Northern Europeen (1,5 miljoonaa matkustajaa/vuosi). Tjäreborgin vuosittainen matkustajamäärä 
on n. 190.000. Thomas Cook Northern Europe myy matkoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Konserniin kuuluvat matkanjärjestäjät Tjäreborg, Ving, Globetrotter, Spies, 
lentoyhtiö Thomas Cook Airlines Scandinavia sekä Resort & Hotels hotellitoiminnot, johon kuuluvat Sunwing Resort- ja Sunprime Resorts -hotelliketjut. Thomas Cook Northern Europen 
vuosittainen matkustajamäärä on 1.500.000. Emoyhtiö Thomas Cook Group plc on noteerattu Lontoon pörssissä ja sen vuosittainen matkustajamäärä on noin 19 miljoonaa.
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