
2014 Nyár

TENGERPARTI
NYARALÁSOK

SPANYOLORSZÁG | GÖRÖGORSZÁG | 
TUNÉZIA | EGYIPTOM |  

BULGÁRIA | TÖRÖKORSZÁG

REPÜLŐS
UTAZÁSOK
195,- €/fő ártól

(62.400,- Ft/fő ártól)

1 hét repülővel, önellátással
A fenti kedvezményekkel csökkentett ár nem tartalmazza

 a repülőtéri illetéket és a biztosítások díját.
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Válassza a megbízhatóságot – elérhető áron!
A 21. század elvárásainak megfelelően a Neckermann egyre magasabb minőségű és megbízható szolgáltatást nyújt ügyfelei 
számára. Büszkék vagyunk arra, hogy a nemzetközi Thomas Cook turisztikai cégcsoport részeként olyan jó minőségű, 
megbízható valamint minden pénztárcának megfelelő, széleskörű nyaralási kínálattal rendelkezünk, mint egyik versenytársunk 
sem a magyar piacon. Fedezze fel új szolgáltatásainkat és ajánlatainkat, hogy még személyre szabottabb nyaralásban 
legyen része, és a korábbinál még boldogabb mosollyal térjen haza – velünk!

 F Faca ebebeee ooooooookokokokokokokooooon!n!n!!n!n!! 

Legjobb ÁR garancia

EURÓ árgarancia
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GaGarar nttttálálá jujuk,, hhogo y y azaz uutazási szerződésben EuE róbab n n rögzített tt rész-
vételi ddíjíjj á árfrfffolo yamváltozások miatt nem emelkedhet.

UTAZÁSSZERVEZÉS A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN! 
A A TrTravavelelififffe e eeee egegegy y nenennnnn mzmzetetköközizileleg g elelisismemertrt ttannúsúsítítváványnny, , memelyly n nagagyjyjábábóló  10000, a a fefeeeeeennnntartthahatótó ffejejlőlődédéés s ss szszszszszszszszszszssszememe --
popontntjájábób l l foontntosos kkriritétéririumum a alalapjp áná  vizizsgálál és éré téékel szálállolodádákaat t vivilál gsszerte.

NeNemzzetetköközii konszer-
nünkk ttöööööbööö b b mint 5000 
szszálálá loloodádájaj  kközözül mmaja d d

1010101 0 0 fafavovoriritotot t jejelölölöllölölll ltltününkk mem g g kik adadváványaia nkban a Neckkerermam nnn  
fafavovoururitite e lologógóvaval.l. S Sokokévévese  eegygyütü tmműködödésünk k alappjáján n őkők aa 
mimim  g ggarararanana cicic ánánk k a a kékénynyelelememrere, , a a kikiváv lóló s szoolggáláltaatátásisi s szíínvonnal-
rara é és s a a miminőnőséségrgre.e.

Kiitüntetjük k a a kik emmelkeedő mminiii őséget, miveel 
szs ívünkök n viseljük utasaainnnk k elégégededete tsséggét! Az 
ezzzezel a pepecscsététtttttttttetel l memememememeegjgggggg elölt t szállodáddddddddddddddddddddddddddddddd innkakat t miminőnő-
ség- menenedzsere eie nkn  rrenendsdszez reesen ellenőrzikk és 
ezáltal kiérdememeeltltékék aa TThohomas Cooko  ccégcsoppport t
„Elllllllenőrzött mminii őség 2013” minősítésést.

KEDVEZMÉNYEK HOSSZÚ SORA

ELŐFOGLALÁSI 
KEDVEZMÉNY

a szállás díjából

ÁRKEDVEZÉNY
akár

JOKER-SZOBÁK
a kedvezmény 

akár

TURBÓ-
KEDVEZMÉNY 

akár

KEDVEZMÉNYES
GYEREKÁRAK

akár 30% 21=14 25% 25 €/fő/hét 142 €/fő/hét
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FIRST MINUTE KEDVEZMÉNY
A kedvezmény minden 
repülős csomagajánlatra 
érvényes 2014.01.31-ig történő 
szerződéskötés esetén.33 €/fő

WEB tipp
Amennyiben kiadványunkban az Ön által kiválasztott úti cél bevezető oldalán WEB tipp logónkat látja,
biztos lehet benne, hogy a www.neckermannborze.hu weboldalon további szállásajánlatokat 
talál. Keresse fel honlapunkat, és válassza ki az Önnek legjobban megfelelő ajánlatot!

tippWEB

Mindig aktuális árak ONLINE!
Tájékozódjon legkedvezőbb árainkról honlapunkon! Árainkat Euróban rögzítettük, hogy Ön kihasznál-
hassa a forintárfolyam erősödéséből adódó extra megtakarítási lehetőségeket. Honlapunkon napi
árfolyamtájékoztatót is talál, amelyből arról tájékozódhat, hogy a K&H Bank napi Euró
valutaeladási árfolyama szerint az Euróban rögzített részvételi díj forintban történő ki-
egyenlítéséhez az adott napon mekkora forintösszeg szükséges. Kiadványunkban a szálloda
mellett található QR-kód segítségével, okostelefonnal közvetlenül rákereshet ajánlatainkra!

MALLORCA  11. oldaltól

TTEEEEENNNNNEEEEEERIFE 1177.. ololdadaltltólól

KKKKKKKRRRRRRRÉÉÉÉÉTTAA 2200.. ololdadaltltólól

RROODDOOSSZZ 3300. oldaltól

KOS 38. oldaltól

KORFU 44. oldaltól

ZAKYNTHOS 49. oldaltól

EGYIPTOM 53. oldaltól

TTUNNÉÉZZIAA 566. oldaltól

BBBBBUUUUULGÁÁRIA 60. oldaltól

TÖÖÖÖRÖÖÖÖÖKORSZÁG 6555555. oldaltól

ÚTI CÉLOK
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TOP favourite hotelek
Több mint 100 Neckermann TOP favourite szállodát talál kínálatunkban. 
Keresse például a következő szállodaláncoknál:

Mert a Neckermann TOP favourite logóval megjelölt szállodák különlegesen jó ár-érték aránnyal, átlag feletti ügyfélközpontúsággal és 
extra szolgáltatásokkal teszik még kellemesebbé az Ön pihenését! A TOP favourite hotelek minden szállodakategóriában elérhetők.

Komfort check-out 
Élvezze elutazása napját is gondtalanul! 
Ezekben a szállodákban az elutazás nap-
ján, a szoba átadása (check-out) után 
átöltözési és zuhanyzási lehetőséget 
biztosítunk.

Vízbekészítés a szobában 
Naponta egy üveg vizet biztosítunk 
Önnek szobájában.

Pihenő részleg – 
felnőttek számára 
Pihenjen, és koncentráljon csak 
magára! Távol minden ricsajtól itt 
biztosan feltöltődhet.

TOP favourite – szolgáltatások

WIFI – Hotspot Plusz 
Ingyenes WIFI a szállodai hallban vagy 
a szobában.

Reggeli későn kelőknek 
Bátran aludja ki magát, és indítsa a 
napot egy kiadós reggelivel, hiszen 
a későn kelőknek szóló reggeli 
lehetősége miatt biztosan nem kell 
sietnie!

Keresse a TOP favourite logóval megjelölt szállodákat ajánlataink között! A Neckermann TOP favourite szállodáknál feltüntetünk minden, az adott 
szállásnál igénybe vehető extra szolgáltatást.

MIÉRT ÉRDEMES NECKERMANN 
TOP FAVOURITE HOTELT FOGLALNIA?

Itt talál
meg minnket:
2x Horvátortországban

gban5x Spanyolországbanrszágban
14x Görögországban
3x Tunéziában
1x Bulgáriában
7x Törökországban

smartline = 
nyaralás, okosan!
Pihenés kedvező áron 
a smartline szállodákban!

Extra élmények:
• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs 
  a smartline fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron

1 hét repülővel
önellátással

256 €/fő ártól
(81.920 Ft/fő ártól)

VÁLASSZON A NECKERMANN
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SunConnect Resorts 
A SunConnect Resort szállodáink a jövőbe mutató koncepcióval jöttek létre:
kombinálják a digitális és hagyományos szállodai szolgáltatásokat. 
A családorientált szobák, a nagy medencék és a jó ár-érték arányú All Inklusive 
ellátás mellett újdonságokat is kínálnak.

A SunConnect Resort előnyei:

ConnectWLAN – ingyenes WIFI a szálloda egész 
területén

ConnectTeen Lounge – találkozóhely tinik számára

ConnectBár a medencénél dokkoló állomással

ConnectAsztal - 8 fős asztalok az étteremben

ConnectTanácsadó –  helyi programokat szervező 
helyi tanácsadónk

Családbarát szobák

ConnectFun - animációs programok minden korosztály 
számára (pl. geocaching és Xbox Kinect)

ÚJ

NYARALÁST KERESETT

PIHENÉST TALÁLT
51 SZÁLLODA ÉS 

2 NÍLUSI LUXUSHAJÓ
13 ORSZÁGBAN

KIEMELT AJÁNLATAIBÓL!
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 BÖNGÉSZŐ

MALLORCA
ALCUDIA             
Hotel ROC Boccaccio 12 nnn+ HOTEL X X X     X
Hotel JS Sol de Alcudia 12 nnn+ HOTEL X X X    X 
C’AN PICAFORT             

13 smartline JS Ca’n Picafort nnn+ HOTEL X X X    X 
SA COMA / S’ILLOT//

14smartline Mariant nnn+ HOTEL X  X    X 
CALA RATJADA            
smartline Bellavista & Spa 15smartline Bellavista & Spa p nnn HOTEL X X X  X  X X
S’ILLOT            
smartline Mirgay 16 smartline Mirgay g y nnnn HOTEL X      X 
TENERIFE            
PLAYA DE LAS AMERICAS             

18smartline Paraiso del Sol nnn+ HOTEL X  X    X X
Aparthotel Colombus 19 p nnn APARTHOTEL X  X  X  X X
PLAYA PARAISO            
Fiesta Playa Paraiso 19 y nnn HOTEL X  X  X X X X
KRÉTA             
RETHYMNON-STRAND             
Hotel Jo-An Beach 21 nnnn HOTEL X X X    X X
RETHYMNON VÁROS            

22 smartline Dimitrios Beach nnn+ HOTEL        
Hotel Forest Park 23 nnn+ HOTEL X X X     
AMOUDARA             
Hotel Marilena  23 nnn+ HOTEL X X X    X X
smartline Neptuno Beach 24 smartline Neptuno Beach p nnnn HOTEL X  X    X X
CHERSONISSOS
smartline Sergios 25smartline Sergios g nnn+ HOTEL X X X     X
MALIA             
smartline Kyknos Beach 26 smartline Kyknos Beach y nnnn HOTEL X X X  X  X X
STALIS             
Hotel Stalis Beach, St. & App. Papas 27 , pp p nnn HOTEL X  X     
Studios & Appartements Melina 27 pp nnn APARTMAN        
Hotel Paloma Garden 28 nnn HOTEL X X X     
SISSI             

gCastello Village 28 g nnnn APARTHOTEL X X X    X 
smartline Vasia Village 29 smartline Vasia Village g nnnn HOTEL X  X    X X
RODOSZ
RODOSZ VÁROS             
smartline Aquamare 31smartline Aquamare q nnnn APARTHOTEL X  X    X 
Hotel Ambassador 32 nnn HOTEL X X  X    
TRIANTA/IXIA/            
Hotel Oceanis 32 nnnn HOTEL X  X    X X
FANES
MedBlue Fanes 33 nnn+ HOTEL X  X  X  X X
KALITHEA
Hotel Princess Flora 33 nnn HOTEL X X X X   X X
FALIRAKI
Hotel Sophia 34 p nn+ HOTEL X X  X   X 
Hotel Evi 34 nnn+ HOTEL   X  X   X
KOLYMBIA

35 smartline Mistral nnnn HOTEL X  X    X X
smartline Kolymbia Star 36 smartline Kolymbia Star y nnnn+ HOTEL X X X  X  X X
LINDOS            

37 smartline Sunrise nnnn HOTEL X  X    X X
KOS             
KOS VÁROS             
smartline Philippion 39smartline Philippion pp nnn+ APARTHOTEL X  X    X 
Appartements Sunrise 40 pp nnn APARTMAN        
LAMBI            
Hotel Atlantis 40 nnn+ HOTEL X  X    X X

41 smartline The Aeolos Beach nnnn HOTEL X X X    X X
TIGAKI            
Gaia Village 42 g nnn+ HOTEL X  X    X X
Hotel Tropical Sol 42 pp nnn HOTEL X  X X   X 

43smartline Meni Beach nnnn APARTHOTEL X  X    X 

         KORFU  
MORAITIKA             

gHotel Messonghi Beach 45g nnn HOTEL   X  X   X
MESSONGHI            
Hotel Gemini 46 nnn HOTEL X X X    X 
IPSOS             

ppAnnaliza Appartementes   46 pp nnn APARTMAN X  X    
GOUVIA            

pp yAppartements Komeno Bay 47 pp y nnn+ APARTMAN   X    
pHotel Popi Star 47 p nnn HOTEL X X X    

ACHARAVI-RODA            
pAparthotel Acharavi Beach 48 p nnn+ APARTHOTEL X  X    

ASTRAKERI            
gHotel Angela Beach 48 g nnn HOTEL X  X  X  X X

ZAKHYNTHOS            
VASILIKOS-STRAND            

ppStudios & Appartements Celia 50 pp nnn APARTMAN X X X    
PLANOS            
Hotel Mediterranee 50 nnn HOTEL X X X X   X X
ALIKANAS            
Hotel Letsos 51 nnn HOTEL X  X    
AGIOS SOSTIS            

ppAppartements Koukla Mare 51pp nnn APARTMAN   X    
Hotel Gloria Maris 52 nnn HOTEL X      
TSILIVI            
Hotel Strofades Beach 52 nnn+ HOTEL X  X     X
EGYIPTOM
HURGHADA

gClub Jasmin Village 54 g nnn+ HOTEL X X X  X X X X
Club Aladdin 54 nnnn HOTEL X X X  X X X X

q pPrimasol Titanic Resort & Aquapark 55q p nnnn HOTEL X X X  X  X X
MAKADI BAY           Y

ySerenity Makadi Beach 55y nnnn HOTEL X X X  X  X X
TUNÉZIA            
HAMMAMET            

57 smartline Mediterranee nnn+ HOTEL X X X  X X X X
g ysmartline Hammamet Regency 58 smartline Hammamet Regency g y nnnn HOTEL X X X  X  X X

MONASTIR-SKANES            
59 smartline Skanes Serail nnnn HOTEL X X X  X X X X

BULGÁRIA            
NAPOSPART

61smartline Meridian nnnn HOTEL X X X X X  X X
Hotel Zefi r Beach 62 nnn+ HOTEL X X X X   X X
Hotel Baikal 62 nnn+ HOTEL X X X X  X X X
Hotel Perla 63 nnn HOTEL X X X X   X X
Hotel Balaton 63 nnn HOTEL X X X X   X 
ST. VLAS            
Hotel Paradise Beach 64 nnn+ HOTEL X X X X   X X
TÖRÖKORSZÁG            
ALANYA

p 66 smartline Konaktepe p nnnn HOTEL X X X    X X
67 smartline Club Mirador nnnn HOTEL X X X    X X

y 68 smartline Sand & City y nnnn HOTEL X      X X
yHotel Eftalia Aytur 69 y nnn HOTEL X X X   X X 

INCEKUM/KARABURUN/            
pHotel Top 69 p nnnn HOTEL X X X    X X
pEftalia Splash Resort 70 p nnnnn HOTEL X X X  X X X X

SIDE            
yy ysmartline Club Tayyarbey 71 smartline Club Tayyarbey yy y nnnn HOTEL X X X    X X

Hotel Side Corolla 72 nnnn HOTEL X X X    X X
73smartline Sweet Park nnnn HOTEL X  X    X X
74 smartline The Colours Side nnnn HOTEL X X X   X X X
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smartline = nyaralás okosan!
Pihenés kedvező áron a smartline szállodákban!
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7ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Partnerünk: az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB)
1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: 452-3580, Fax.: 452-3312, E-mail: info@eub.hu
Honlap: www.eub.hu, www.utasbiztositas.hu
Az idei szezonban az utasbiztosítás- és az utazásképtelenségre vonatkozó (storno) biztosítás ismét együtt, 
a - kedvezményes díjú - NUR-Komplex biztosítási csomagban érhető el utasaink számára.x

KÁRBEJELENTÉS - ÚTLEMONDÁS (UTAZÁSKÉPTELENSÉG - STORNO)
Az utazásképtelenséget az EUB-Assistance felé haladéktalanul, a Neckermann felé legkésőbb az ismertté válást követő első munkanapon be kell jelenteni. Az EUB-Assistance-hoz 
történő bejelentéshez az alábbi adatokat kell megadni: a lemondott utazási szolgáltatás időpontja, az utazási szolgáltató neve, és címe • az utazási szerződés szerződőjének, neve 
és címe • a lemondott utas(ok) neve • az utazásképtelenség oka, pontosan meghatározva • ha az utazásképtelenség oka valamely személy betegsége vagy balesete, akkor a beteg
vagy balesetet szenvedett személy neve, címe, telefonszáma, ahol a bejelentést követő 5 napon belül bármikor elérhető, valamint az egészségügyi ellátást végző szolgáltató (pl.
orvos, kórház) neve és elérhetősége • bejelentő neve, címe és telefonszáma.
A Biztosító az utazásképtelenségre (storno) vonatkozó biztosítás alapján esedékes szolgáltatási összeget - a NUR által  EURO-ban leszámlázott útlemondási (storno) költségek 
alapján - EURO-ban állapítja meg, és banki átutalással EURO-ban fizeti ki a kedvezményezett részére (amennyiben a kedvezményezett a kifizetést forint alapú bankszámlára kéri,
akkor a Biztosító az átutalást EURO-ban teljesíti, és azt a fogadó bank - a kedvezményezett ügyfél bankja - váltja át forintra az adott bank által alkalmazott árfolyamnak megfele-
lően). Amennyiben a kedvezményezett a kifizetést postai átutalással (postacímre) kéri - amely fizetési mód esetén a Magyar Posta devizában történő utalást nem tesz lehetővé 
- akkor a szolgáltatásként meghatározott EURO összeget a Biztosító a számfejtés napján érvényes Raiffeisen Bank által meghirdetett deviza vételi árfolyamon számítja át forintra.
Készpénzben történő kifizetést a Biztosító nem vállal.
EUB-ASSISTANCE 24 órás segítségnyújtó szolgáltatás +36 1 465 3666
KÁRBEJELENTÉS - UTASBIZTOSÍTÁS
Kérjük, azonnal értesítse segítségnyújtó szolgálatunkat, az EUB-Assistance-ot a fenti telefonszámon!
Kivéve poggyászbiztosítást érintő károk esetén, ahol elegendő 30 napon belül írásos bejelentést tenni a Biztosító Ügyfélszolgálata felé (lásd a fenti cím).
A kárbejelentéshez szükséges nyomtatványok elérhetők a www.eub.hu honlapon vagy az Ön utazási irodájában.

Részletes információ a biztosítási feltételekről elérhető az Ön utazási irodájában vagy megtekinthető a www.neckermann.hu honlapon.

A Neckermann és az EUB gondtalan nyaralást kíván Önnek !

Az általunk ajánlott szálláshelyeken különböző mértékű, a foglalás időpontjához kötött
előfogalási kedvezmény, amely kizárólag a szállásdíj éjszakánkénti díjából vehető igénybe.  

Számos szálláshelyen bizonyos időpontokban különleges kedvezménnyel üdülhetnek.
Ajánlatainkban a következő akciók szerepelnek: Árkedvezmény: 7=6, 7=5, 14=10, 14=12
stb. Ezeknél az ajánlatoknál kedvezményesen üdülhetnek, pl. 7=6 (7 éj üdülés 6 éj áráért).
Pontos információ a kedvezmény típusára és időpontjára a szállodaleírásban, az “Árkedvez-
mény” rovatban található. A kedvezmény az indulási időpontok alapján érvényes (egyes
esetekben a tartózkodás időtartamára is vonatkozik, de ezt külön megjelöltük). Figyelem!
Árkedvezmény esetén (pl. 7=6) az ingyenes éjszakák a tartózkodás olcsóbb szezonba eső
napjaiból kerülnek levonásra. Az árkedvezményre vonatkozó, pontos információk a Necker-
mann foglalási rendszerében találhatók.
Egyes szállodákban bizonyos időpontokban egyágyas szoba felár nélkül foglalható. Az 
ilyen ajánlatoknál is az indulási időpont a mérvadó, illetve egyes esetekben a tartózkodásra
vonatkozóan értendők, de ezt külön megjelöltük.

A kiadványban szereplő szálláshelyektől megkaptuk a rájuk vonatkozó 
vendéglátói kategóriaértékeket, de hogy megkönnyítsük vendégeink he-
lyes döntését, a szállásleírások mellett feltüntetjük a Neckermann-standard
besorolást.
A Neckermann-besorolás alapjai a következők:

NAGYON EGYSZERŰ KATEGÓRIA

EGYSZERŰ KÖZÉPKATEGÓRIA,
CÉLSZERŰ BERENDEZÉSSEL

JELLEGZETES, HELYI PARAMÉTEREK
SZERINTI KÖZÉPKATEGÓRIA

SZÍNVONALAS, 
IGÉNYES KATEGÓRIA

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ
LUXUSKATEGÓRIA

Az n betűs jelölés mellett elhelyezett + jelölés arra utal, hogy az adott 
szálláshely szolgáltatásai, illetve felszereltsége tekintetében többet nyújt, 
mint a megjelölt besorolás szerinti kategória (pl.nnn+).

Figyelem! A jelen kiadványban közzétett szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A részletes tájékoztatás (részvételi díjak, a részvételi díjon felül fi zetendő 
egyéb díjak, felárak, gyermek- és egyéb kedvezmények, fi zetési feltételek, a kiadványban közzétett szolgáltatásokra, az azokra történő szerződéskötésre vonatkozó további, az 
utazási szerződés részét képező feltételek, így különösen a valamennyi utazásra irányadó általános tudnivalók, a kiválasztott célországra vonatkozó tájékoztatás, valamint az 
általános utazási feltételek, ill. az egyéb aktuális információk, stb.) a www.neckermann.hu weboldalon található. Bármely kérdés esetén – a hivatkozott weboldal felkeresése 
mellett – kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz (tel.: 06-40-200-776) és utazási irodáinkhoz! A kiadványban közzétett szolgáltatások a rendelkezésünkre 
álló szabad férőhelyek függvényében foglalhatók le. A kiadványban foglaltak változtatásának jogát fenntartjuk.

A SZÁLLODÁK NECKERMANN-BESOROLÁSA A foglalás illetve az utazás időpontjához kapcsolódó kedvezmények teszik 
részvételi díjainkat különösen versenyképessé. Számoljanak velünk!

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY

UTASBIZTOSÍTÁS ÉS UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE (STORNO) VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

Impresszum: N-U-R Neckermann Utazás Szolgáltató Kft. Budapest, 1118. Dayka Gábor u. 5. • Adószám: 10839058-2-43 • Nyilvántartási szám: R-00801/1999/1999
• Pénzintézet: K & H Bank Zrt., Bankszámlaszám: 10200885-32618228-00000000 • Képek: NUR Kft. Archív • Szerkesztés & Kalkuláció: NUR Kft. Produkció • Litográfi a: Achron Kft.
• Nyomda: IPRESS CENTER Hungary Zrt. Készült 2014. januárban. A kiadvány képanyagának ismételt felhasználása kizárólag a NUR Kft. írásbeli engedélyével történhet.
„Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jövőben nem szeretne postai úton a NUR Kft-től katalógust vagy egyéb kiadványt kapni, lemondását, magát egyértelműen azonosítva, az info@neckermann.hu
e-mail címre vagy a 1118. Budapest, Dayka Gábor u. 5. postacímre juttathatja el.”

ÁRKEDVEZMÉNYEK

TURBÓKEDVEZMÉNYEK
Azon utasainkat, akik gyorsan döntenek, és 2014. március 31-ig lefoglalják utazásukat, akár 
25,- €/fő/hét Turbókedvezménnyel is megajándékozzuk. További pontos információt a szál-
lodaleírásoknál található a kedvezmény igénybevételére vonatkozóan.

07-10_BORZE_S14.indd   707-10_BORZE_S14.indd   7 2014.01.18.   17:18:372014.01.18.   17:18:37
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NECKERMANN ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HELYI KÉPVISELET: 
Kérdése van foglalásával kapcsolatban? Szívesen segítünk! Kék-szám: 06-40-200-776 
illetve bármilyen utazással kapcsolatos észrevételét és kérdését a nur@neckermann.hu
e-mail címen várjuk.
A nyaralóhelyre történő megérkezés után úti céljaink nagy részén helyi képviselőink 
fogadják Önöket a repülőtéren, hogy eligazítást adjanak a transzferbusz helyéről. A szál-
lodáinkban megtalálják a Neckermann információs mappáinkat és/vagy tábláinkat, ame-
lyek segítségével a fontos tudnivalókat, időpontokat és helyi képviselőink elérhetőségeit 
ismertetjük:
- Mikor és hol található meg helyi képviselőnk a szállodában; - Érdekességek az országról 
és a régióról; - Aktuális információk a nyaralóhelyről; - Fakultatív programok, autóbérlés;
- Hazarepüléssel kapcsolatos információk
Itt találják meg az információs találkozó időpontját és helyét is. Az információs találkozó 
alkalmával helyi képviselőnk köszönti Önöket. Információs találkozóink célja, hogy hasz-
nos információkkal szolgáljunk a szálloda környékéről. Megismertetjük Önöket a helyi 
szokásokkal, praktikus tudnivalókkal, heti fakultatív programjainkkal és az autóbérlés aktu-
ális lehetőségeivel. A fakultatív programok keretén belül megismerhetik a régiót, a helyi 
szokásokat, hagyományokat. A programok általában német és angol nyelven indulnak, de 
elegendő létszámú magyar jelentkező esetén némelyik kirándulást magyar nyelven is lebo-
nyolítják. A kirándulások lebonyolításáért minden felelősség helyi partnerirodánkat terheli.
Amennyiben a környéket egyénileg szeretnék felfedezni, képviselőink készséggel segítenek 
az autóbérlésnél illetve ötleteket adnak a lehetséges kirándulási célokról.
Képviselőink a nyaralásuk ideje alatt készséggel állnak rendelkezésükre, amennyiben kér-
désük vagy kérésük lenne. Esetleges probléma vagy kellemetlenség esetén forduljon biza-
lommal helyi képviselőjéhez vagy a helyszínen működő helyi képviselethez! Munkatársaink 
mindent meg fognak tenni, hogy megoldást találjanak problémájukra.  Ha ez nem lehetsé-
ges, helyi képviseletünk írásban rögzíti a vendég panaszát (jegyzőkönyv). A panasz írásos 
rögzítése nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal
kapcsolatos állásfoglalását. A panasz helyszíni bejelentésének elmaradásából eredő követ-
kezmények a bejelentést elmulasztó felet terhelik. Képviselőink SOS telefonszámukon a 
nap 24 óráján át elérhetők.
Képviselőink az esetleges menetrendváltozásról időben értesítik. A repülőtéri transzfer idő-
pontja legkésőbb a hazautazás előtti napon megtalálható az információs mappában.
TRANSZFER:
Érkezéskor vendégeinket a helyi képviselő fogadja a repülőtéren, ahonnan busz szállítja uta-
sainkat a szálláshelyekre. Tájékoztatást a fontosabb tudnivalókról a buszban kapnak, amely 
Önöket a foglalt szálláshelyig szállítja. Megértésüket kérjük azokban az esetekben, amikor az 
útviszonyok miatt, közlekedési vagy egyéb okokból a transzferbusz útvonala megváltozna, 
és emiatt a transzferidő hosszabb lenne a kiadványban megadottaknál. A közlekedési hely-
zet miatt előfordulhat, hogy a szálláshely bejáratát a transzferbusz nem tudja megközelíte-
ni, ezért megtörténhet, hogy egy rövid szakaszt csomagjaikkal gyalog kell a szálláshelyükig 
megtenni. Mivel egyszerre több gép is érkezik, előfordulhat, hogy képviselőnknek nem áll 
módjában Önöket a szállodáig kísérni. A szállodai recepció a részvételi jegynek (voucher) 
megfelelően fogadja utasainkat. Kérjük, hogy az elhelyezéssel kapcsolatos problémát hala-

déktalanul jelezze a recepción, illetve ha szükséges, lépjen kapcsolatba helyi képviseletünk-
kel! Kérjük mozgáskorlátozott Utasainkat, hogy esetleges speciális transzferigényüket előre 
jelezzék, hogy ennek módját és költségét még utazás előtt megadhassuk!
SZÁLLODABESOROLÁS:
  A szálláshelyek kategóriákba sorolása a mindenkori hivatalos, helyi országos kategóriáknak 
felel meg (pl. a szálláshelyek neve melletti csillagok illetve Görögországban az A, B, C és L 
kategóriák). A kategóriabeosztás az adott ország hivatalos standardja szerint alakul. A helyi
besorolás nem minden esetben egyezik meg a nálunk megszokott kategóriaszempontok-
kal. A hazai és a helyi kategorizálás alapjául szolgáló felszereltségben és szolgáltatásokban
mutatkozó különbség az egyes szálláshelyek leírásából megállapítható, a szálláshely szín-
vonalbeli összképének különbségéről pedig a szálláshelyek leírásánál található, a hazai
besorolásból kiindulva elvégzett Neckermann értékelés (pl. nnn) ad tájékoztatást. A
leírások alapján pontosan megtudhatják, hogy a szálláshelyeknek milyen a felszereltsége,
milyen szolgáltatásokkal rendelkeznek, és hogy ezek ingyenesen illetve térítés ellenében
vehetők-e igénybe. 
SZÁLLÁS:
Háromágyas/négyágyas szobák:gy / gy gy Legtöbbjük két ággyal és pótágyakkal kialakított, amelyek 
nagysága és kényelme nem egyezik meg minden esetben a megszokott normál szobákéi-
val. Pótágy:gy  A pótágy, kanapé és a kihúzható ágy (szekrényágy) nem nyújtja egy normális
méretű ágy kényelmét - keskenyebbek és rövidebbek (<190 cm), mint a normál ágyak 
- ezeket gyermekek számára ajánljuk. Egyágyas szobák:gy gy  Általában nem felelnek meg a
kétágyas szoba standardjának. Részben kisebbek és hátrányosabb elhelyezésűek. Stúdiók,,
apartmanok:p A leírásokban említett nappali/hálószoba illetve hasonló jelzés több funkciót
ellátó egy légteret jelent. A stúdiók és apartmanok leírásánál a tűzhely vagy főzőlap (ameny-
nyiben külön jelzés nem utal rá) nem rendelkezik sütővel. Kérjük, vegyék figyelembe,
hogy a konyhák felszereltsége általában nem hasonlítható össze az otthon megszokottéval.
Szálloda fekvése: A szálloda fekvésénél a főbejárat vagy a központi épület és a tengerpart
illetve a strand hozzávetőleges távolságát tüntettük fel. Tengerre néző/oldalról tengerre g / g
néző: Ezek a szobák/apartmanok a tenger felé néznek, de a közvetlen tengerre való kilátást
egyes esetekben természeti vagy építészeti képződmények akadályozhatják. Tenger olda-g
lán: A „tenger oldalán” megjelölés nem jelent tengerre néző szobát, csak azt, hogy a szoba
az épület tenger felőli részében helyezkedik el.
Szállás példa:p A szállodák leírása mellett található „szállás példa” fényképek tájékoztató
jellegűek, általában egy standard/normál vagy az ajánlataink között szereplő szobát ábrá-
zolnak (néhány esetben konkrétan utalunk a szoba típusára is). A foglalható szobák pontos
adottságaira a szöveges leírás az irányadó, és azok a helyszínen a fekvés, a méret, a beren-
dezés tekintetében egyaránt eltérhetnek a képen látható szobáétól.
JOKER-SZOBÁK:
Számos úti célunkon találkozhatnak bizonyos szállodákban „Joker” típusú szobával. Ahol
ezt a jelzést látják, mi garantáljuk Önöknek a szállást a kiválasztott szálláshelyen, viszont
a szobatípus kiválasztásának jogát fenntartjuk. A szoba fekvése, felszereltsége és nagysága
eltérhet a standard/normál szobatípusokétól. Így Ön akár 20%-ot is megtakaríthat! Ezek a
szobatípusok csak korlátozott számban állnak rendelkezésre.

1 hét önellátással

már     195,-€/fő ártól
 (62.400,- Ft/fő ártól)

B2D
B2U -
+

2-14 év
-100%

 NYÍLT SZÓ - HASZNOS TUDNIVALÓK

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

 ÚJDONSÁG 
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9ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
SZOBABEOSZTÁS:
A szobabeosztás a lefoglalt szobatípuson belül mindig a szálloda részéről történik. Erre 
vonatkozóan nekünk mint utazásszervezőknek nincs befolyásunk. A kívánságokat szíve-
sen továbbítjuk a szálloda felé, de ezek teljesítéséért garanciát nem tudunk vállalni. A 
nemzetközi szabályoknak megfelelően a szobák 14.00 és 15.00 óra között foglalhatók el. 
Amennyiben korábban érkeznek a szállásra, kérjük megértésüket, ha szobájuk még nincs 
átvehető állapotban. Elutazáskor a szobákat rendszerint legkésőbb 11.00-12.00 óráig kell 
elhagyni, de egyes szállodákban, a szálloda telítettségétől függően, külön térítés ellenében
- ezt az összeget a helyszínen kell kiegyenlíteni - lehetőség nyílhat a szoba igénybevételé-
nek néhány órával történő meghosszabbítására,  amennyiben utasaink a repülőgép későb-
bi indulása miatt ezt igénylik. A részletekről helyi képviselőnktől kaphatnak tájékoztatást. A 
legtöbb szálláshely csomagszobát vagy külön erre a célra kijelölt helyet biztosít az útipogy-
gyász tárolására a szoba elfoglalásáig illetve a szálloda elhagyásának időpontjáig. A csomag 
biztonságáért a szálláshely nem vállal felelősséget.
STRANDOK, NAPÁGYAK, NAPERNYŐK:

g yy

A természeti hatások, a széljárás és az időjárás változása során a strandokon tengeri mosza-
tok halmozódhatnak fel, amelyek szintén a tenger élővilágához tartoznak, illetve előfordul-
hatnak kissé kátrányos partszakaszok is. Számolnunk kell azzal, hogy az eltérő éghajlattal 
rendelkező helyek (különösen a tengerpart) más növény- és állatvilággal rendelkeznek. A 
szálláshelyek nagy részén napozóágyak és napernyők állnak a vendégek rendelkezésére 
(néhol csak térítés ellenében). A telítettségtől függően előfordulhat, hogy nem mindig áll 
rendelkezésre elegendő napágy és napernyő, melyeknek előzetes lefoglalása nem aján-
latos.
ELLÁTÁS:
Az egyes úti céloknál külön leírást közlünk a helyi szokásokról. A büférendszerű étkezés 
választéka és minősége a szálloda kategóriájától és a helyi szokásoktól függ. Elő- és utósze-
zonban egyes esetekben a büférendszerben történő étkezést menüválasztásos helyettesít-
heti. Egy foglaláson belül csak azonos ellátás foglalható.gy g g
ALL INKLUSIVE: Egyes szállodákban a részvételi díj már sok helyszíni szolgáltatást is tartal-
maz, mint pl.: teljes ellátás büférendszerben, snack-ételek napközben, italfogyasztás, dél-
utánonként kávé, tea és sütemény illetve különböző sportolási lehetőségek (pontos infor-
mációk erre vonatkozóan a szállásleírásokban). Az ALL INKLUSIVE szállodákban a vendégek 
egy karszalagot kapnak (melyet a tartózkodás ideje alatt állandóan hordaniuk kell), amely 
feljogosítja őket az ingyenes szolgáltatások igénybevételére. Az ALL INKLUSIVE szolgáltatá-
sok a check out időpontjáig vehetők igénybe.
A fél- illetve teljes panziós és az ALL INKLUSIVE ellátás ellenkező jelzés hiányában a meg-
érkezés napján vacsorával kezdődik, és a hazautazás napján reggelivel zárul. Az étkezési 
szolgáltatásokat nyújtó éttermekben általában reggel 7.00 órától vehető igénybe a reggeli 
és este 22.00-23.00 óráig vehető igénybe a vacsora. Az itt írt időpontokat követő/megelő-
ző érkezés/indulás esetén étkezési szolgáltatások elmaradhatnak. A repülőgépen kapott 
ellátás minden esetben a szolgáltatás részét képezi. A légiközlekedés speciális körülményei 
és szabályai miatt a megadott indulási/érkezési időpontok módosulása illetve gépkésés is 
bekövetkezhet, ezért előfordulhat, hogy az oda- illetve a hazautazás kapcsán az éjszakai 
pihenés időtartama csökken. A rendelkezésre álló, de utasunk érdekkörében felmerült 
okból igénybe nem vett, elmulasztott szolgáltatás pótlására, értékének visszatérítésére 
nincs lehetőség.
SPORT/SZÓRAKOZÁS/ANIMÁCIÓS PROGRAMOK:
Egyes szállodákban számos sportolási és szórakozási lehetőséget már tartalmaz a részvételi 
díj. Ezek a lehetőségek az igények függvényében és bizonyos esetekben csak korlátozott 
számban állnak rendelkezésre, ezért kérjük megértésüket. Az animációs programok általá-
ban csak az ismertebb világnyelveken zajlanak, egyes szállodáknál csak megfelelő létszám 
esetén és nem minden nap szolgáltatják (pl. mini-klub). Gyerekklubokban alacsony lét-
szám esetén az egyes szállodáknál megadott korcsoportok (pl. teddy-, mini-, maxi-klub)
összevonásra kerülhetnek. A szálloda szervezésében egyes esetekben olyan programok 
vehetők igénybe, mint pl. táncest, barbecue, melyek csak térítés ellenében látogathatók. Az 
esti zenés szórakoztató programok általában nyitott teraszokon zajlanak, emiatt előfordul-
hat, hogy ezek zaja esetenként zavarhatja pihenésüket. Bővebb információk a helyszínen.
LÉGKONDICIONÁLÁS:
A légkondicionáló berendezéseket központilag és csak bizonyos időpontokban illetve csak 
időszakosan üzemeltetik (pl. főszezonban). Energiatakarékosság vagy egyéb műszaki okok 
néha hátráltathatják az üzemelést, így a nem működő légkondicionálásért nem tudunk 
felelősséget vállalni.
ÁRAM-/VÍZELLÁTÁS:
Alkalmanként kimaradások léphetnek fel a víz- és áramellátásban. Egyes országokban nem
megfelelő a csapvíz minősége, ezért az üzletekben kapható, palackos ásványvizek fogyasz-
tását ajánljuk.
HÁZIÁLLATOK: 
Amennyiben háziállatot is szeretne magával vinni, kérjük, a foglalás előtt egyeztesse az uta-
zási irodával, hogy mely szállodákban van erre lehetőség. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
amennyiben az adott szállodában ez megoldható, még ott sem mindig lehet a szálloda
minden részére elvinni a háziállatot (pl. étterem).

ELŐ-/UTÓSZEZON:
Kellemesebb a klíma, figyelmesebb a kiszolgálás, valamint nem túl zsúfoltak a strandok és
a szállodák. A vendégek számától függően előfordulhat, hogy egyes előre kiírt programok 
(sportrendezvények, animáció, szórakoztató programok és kirándulások) már nem illetve 
még nem kerülnek megrendezésre. Előfordulhat, hogy a szállodai úszómedencék közül
nem mindegyik üzemel még vagy már. Néhány bár, diszkó vagy szállodabeli üzlet már 
nem vagy még nem tart nyitva.
ÉPÍTKEZÉSEK:
Több turisztikai célterületen még folyamatos infrastruktúra-fejlesztéseket folytatnak, vagy új
szállodákat építenek, ezért a foglalt szálláshelyen kívül építkezéssel találkozhat. Az építkezé-
seket az utazásszervező nem befolyásolhatja. Az építkező vállalat legtöbbször a munkálatok-
ról nem értesíti kellőképpen a szomszédos szállodákat. Igyekszünk azonban minden ezzel
kapcsolatos információt beszerezni, hogy Önt időben tájékoztatni tudjuk. 
BEUTAZÁSI SZABÁLYOK:
Magyar állampolgárok az Európai Unió tagországaiba új típusú, érvényes sze-
mélyi igazolvánnyal (plasztikkártya) is utazhatnak, útlevél nélkül (további pon-
tos információk: EU-infovonal (1) 336-5600 és interneten is elérhető az alábbi
címen: europa.eu/youreurope/citizens/travel). Személyi igazolvánnyal nem rendel-
kező, kiskorú, magyar állampolgárok (tehát a 14. életév betöltése előtt) továbbra is csak 
önálló, érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre. Külföldi állampolgárok esetében
további információ a követségeken.
EGZOTIKUS TÁJAK, MÁS NÉPEK, MÁS SZOKÁSOK:
A nyaralás alatt biztosan előfordul, hogy számunkra szokatlan hagyományokkal és szoká-
sokkal találkozunk. A kiadványunkban szereplő egzotikus úti célok hazánkétól eltérő szoká-
sai, természeti és egyéb adottságai miatt javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt tájé-
kozódjanak útikönyvekből is. A szokatlan természeti környezet és állatvilág óvatosságra int.
Kérjük, legyenek elővigyázatosak a kellemetlen következmények elkerülése végett! 
VÉDŐOLTÁSOK:

j gyj gy

A védőoltásokról és az egészségügyi előírásokról tájékoztató jelleggel adunk információt. Az 
utazás előtt keressék fel a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot (Bp, IX. Gyáli
út 3/a, bejárat a Vágóhíd utca felől, Tel.: 476-1364 ill. 476-1100, rendelés hétfőtől csütörtökig
09.00-14.00 óra között) ill. az ÁNTSZ Oltóközpontot (Bp, XIII. Váci út. 174. Tel.: 465-3809, ren-
delés délelőtt)! Itt mindig naprakész információt kaphatnak a kötelező és az ajánlott oltásokról.
Kötelező védőoltás ill. a közegészségügyi igazolás hiányából felmerülő kárért az utazási irodát
felelősség nem terheli. Utazása előtt legalább 4-6 héttel kérjen egészségügyi tájékoztatást,
mivel az oltások védőhatása nem azonnal érvényesül!
REPÜLŐJÁRATOK/MENETREND:
A repülőgépek menetrendje a légitársaságok által kerül meghatározásra. Menetrend- és
útvonalváltozások előfordulhatnak, amelyről pontos információt indulás előtt utazási irodá-
jától kap. A légitársaságok a menetrend- és útvonalváltoztatás jogát minden esetben fenn-
tartják, amelyre nekünk - mint utazásszervezőknek - semmilyen befolyásunk nincs. Utasaink 
szállítása részben ún. charter-járatokkal történik, melyek gyakran közlekednek éjszakába
nyúló illetve hajnali órákban. A charter-járatokon utasaink a szállítást végző légitársaság
standardjának megfelelő fedélzeti ellátásban részesülnek.
POGGYÁSZ/CSOMAGOK:
Kérjük, vegye figyelembe a repülőjegyen megadott, maximálisan megengedett csomag-
súlykeretet! Utasonként általában legfeljebb 15 kg, max. 20 kg súlyú poggyász adható fel
ingyenesen. Az új, a kézipoggyászt illető biztonsági előírás minden, az EU területén felszálló
utasra vonatkozik. További  pontos információk az utazási irodákban.
TÖBB CSOMAG, ÁLLATOK, SPORTFELSZERELÉS:
Háziállatok, sportfelszerelések és a csomagok többletsúlyának járulékos költségeiről további
információ az utazási irodákban. A sportfelszerelések (pl. kerékpár, szörfdeszka és golfütők 
stb.) szállításakor a nyaralóhelyen a repülőtér és a szálláshely közötti szállítást egyénileg
(saját költségre) kell megoldani, mivel a transzferbuszok ilyen jellegű szállításra nem alkal-
masak. 
UTASKÍVÁNSÁGOK:
A foglaláskor megadott speciális kívánságokat továbbítjuk a célterületre ill. a szolgáltatókhoz,
de hangsúlyoznunk kell, hogy ezek elbírálása kizárólag a szolgáltató hatáskörébe tartozik, az 
utazásszervező ezek teljesítésére semmiféle garanciát nem tud vállalni.
CSOPORTOS FOGLALÁSOK: 
Kérjük, érdeklődjenek az utazási irodákban a csoportos foglalásokra vonatkozó feltételeink-
ről illetve extra kedvezményekről!
SZEMÉLYRE SZABOTT UTAZÁSI KOMBINÁCIÓK:
Amennyiben az Önök utazási igénye eltér a kiadványban szereplő paraméterektől (pl.
csak szállásigény, üres hét foglalása többhetes kombinációnál), kérjük, érdeklődjenek az 
utazási irodákban a foglalásra vonatkozó lehetőségekről és a hozzá kapcsolódó extra költ-
ségekről! 
SZOLGÁLTATÁS-/ÁRVÁLTOZTATÁSOK:
A kiadványban közzétett szolgáltatások a készlet (kontingens) erejéig foglalhatók a kiad-
ványban közzétett feltételek mellett. Ezt meghaladó igény, illetve csoportos megrendelés
esetén - ha pl. az igény teljesítéséhez kiegészítő szolgáltatások, kontingens stb. beszerzé-
se szükséges - a részvételi díjak és egyéb feltételek a kiegészítő beszerzés függvényében
eltérhetnek a kiadványban közzétett feltételektől, melyek a megrendelővel/utassal történő
kifejezett megállapodás alapján az utazási szerződésben kerülnek rögzítésre.
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BIZTOSÍTÁSI DÍJ (EUR) NUR – KOMPLEX
UTAS ÉS STORNO BIZTOSÍTÁS

egyéni családos*

1-4 nap € 22 –

5-8 nap € 37 € 107

9-15 nap € 72 € 211

16-30 nap € 112 € 332

Hobby sport biztosítás – biztosításunk a következô sportágakra is fedezetet nyújt: búvárkodás 40 m-ig, surf, kitesurf, windsurf, vitorlázás, vízisí, motorcsónakkal 
vontatott „banán”, „air-chair” és gumitömlô, tengeri kajak, jetski, quad, parasailing.

EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS

Orvosi és mentési költségek térítése 65 000 000

Ezen belül:

– mentôhelikopteres mentés 3 000 000

– hegyimentés 1 500 000

– mentôautóval történô szállítás 1 500 000

– hiperbár–kamrás kezelés 1 500 000

– sürgôsségi fogászati ellátás € 500

Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése limit nélkül

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: 24 órás magyar nyelvû segítségnyújtás

Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése limit nélkül

TOVÁBBI UTAZÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Beteg gyermek látogatása, Hazautazás idôpontjának változása betegség vagy baleset miatt, Beteglátogatás 

– utazási költség 500 000

– szállásköltség € 500

BALESETBIZTOSÍTÁS

Baleseti eredetû halálra vonatkozó biztosítás 1 500 000

Baleseti eredetû maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %) 1 500 000

POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS

Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén összesen legfeljebb: 200 000

– ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés limit nélkül

– ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése 5 000

– ezen belül sporteszközökre vonatkozó biztosítás 50 000

– útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése 50 000

– tárgyankénti limit 50 000

– csomagonkénti limit 150 000

– ezen belül  „laptop-biztosítás” (hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás) összesen 50 000

– ezen belül légipoggyász–sérülésre 25 000

JOGVÉDELMI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS

– óvadék és a felmerülô  költségek megfizetése 1 000 000

– ügyvéd munkadíja 1 000 000

FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS

– a Biztosítottat terhelô kártérítési kötelezettség megtérítése 1 000 000

TOVÁBBÁ: POGGYÁSZKÉSEDELEM (KÜLFÖLDÖN), JÁRATKÉSÉS, KÖZLEKEDÉSI BALESET MIATTI LÉGIJÁRAT LEKÉSÉS, SZÁLLODAI- ÉS KEMPING-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS

I. UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE (STORNO) ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS Szolgáltatások (EUR)

max. biztosítási összeg / foglalás v. esemény € 11 000

max. biztosítási összeg / biztosított € 5 500

II. UTASBIZTOSÍTÁS Szolgáltatások (Ft)

Biztosítási feltétel száma EUB2012-13NUR

* Családos tarifa: legfeljebb három 18 év alatti gyermek és legfeljebb 2 fô együtt utazó nagykorú (18-70) személy részére vehetô igénybe.

A táblázat tájékoztató jellegû, a részletes információkat az EUB2012-13NUR jelû utasbiztosítási feltételek tartalmazzák,

melyek megtalálhatók a www.neckermann.hu honlapon és az utazási irodákban!

AHÁNY UTAZÁS, ANNYI BIZTOSÍTÁS 

+36 1 452 3580 • www.eub.hu • www.utasbiztositas.hu

ÚJ
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11SPANYOLORSZÁG · MALLORCA

 

MALLORCA

363,-€/fő ártól
(116.160,- Ft/fő ártól)

1 HÉT REGGELIVEL
már

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

C

Úti cél: MALLORCA (PMI)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
CSÜTÖRTÖK 2014. június 12. - október 2.*
Útvonal: BUD-PMI-BUD * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

KLÍMA · MALLORCA
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
PLAYA DE PALMA
Nappali átlaghőmérséklet °C 19 22 26 29 29 27 23
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 10 13 17 20 20 18 14
Víz átlaghőmérséklet °C 15 17 21 24 25 24 21
Napos órák száma naponta 8 10 10 11 11 8 6
Esős napok száma havonta 5 5 3 1 3 6 9
Levegő páratartalom % 72 72 68 68 70 74 77

 EXTRA tipp 2014. június 15-i indulással extra 4 éjszakás tartózkodás is foglalható. 

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

ÜDÜLŐHELYEK

Sa Coma/S’Illot a sziget keleti részén fekszik. A ko-
rábban nyugodt település mára kedvelt üdülőhellyé 
fejlődött. A szórakozásról számos bár, étterem és 
diszkó gondoskodik. Homokos strandja mindenkit egy 
kis fürdőzésre csábít, a parti sétányon pedig mindig 
pezseg az élet. Egyaránt ajánljuk családosoknak és a 
sportok szerelmeseinek is.
Cala Ratjada egy romantikus városka eldugott 
öblökkel, kis halász- és jachtkikötővel. Júliusban és 
augusztusban a sziget lüktető éjszakai életének egyik 
találkozópontjává válik.
Ca’n Picafort kedvelt üdülőhely, melynek 10 km t
hosszú, homokos, kis dűnékkel határolt strandja egé-
szen Puerto Alcudiáig nyúlik. A háttérben lévő pínea
fenyőerdők idilli hangulatot teremtenek. Az egykori ha-
lászfaluban éttermek, kávézók és üzletek várják a nya-
ralókat. A központban pálmákkal övezett sétány fogad 
bennünket. Esténként pedig a szórakozási lehetőségek 

színes palettájából választhatunk. A sportot kedvelő
vendégeket squash, minigolf, tenisz, kerékpárkölcsön-
zés, szörf és vízibicikli várja.
Alcudia, a kis kikötőváros összeépülve Playa de Mu-
róval az elmúlt években a Mallorcára utazók kedvenc 
úti céljává vált. Puerto de Alcudia vadonatúj kikötői
sétányán az utcai kávézók mindenkit elcsábítanak 
egy italra, és közben csodálatos kilátás nyílik az egész 
öbölre. A hosszú, fi nomhomokos strandon napágya-
kat és napernyőket is bérelhetünk. Ezt a partszakaszt
kifejezetten a gyermekes családoknak ajánljuk, hiszen
itt a tengerpart széles és sekély. A sport területén is
változatos a kínálat: vitorlázás, szörf, röplabda vagy 
vízibicikli.

A Baleári-szigetek változatos természeti adottságokkal rendelkező gyöngyszemére szeret-

nénk Önöket elcsábítani, ahol évente hat hónapon át süt a nap. Lankás vidékek és impozáns

hegycsúcsok váltakoznak egymással. Az ezeréves olajfák, szerpentines hegyi utak pompás

kilátókkal, kis öblök, változatos strandok mindig új felfedeznivalókat tartogatnak. A festői

falvak, a régi kolostorok, a romantikus terek Palma óvárosában mind-mind az Önök felfede-

zésére várnak. A sziget északi részén drámaian meredek sziklafalak, déli partján több kilo-

méter hosszú, fi nomhomokos partok találhatók. És körülötte a végtelen nagy és kék tenger.

Palma, a sziget fővárosa és Playa de Palma változatos éjszakai szórakozást kínálnak, a zenés

bárok és diszkók a legkülönbözőbb igényeknek is megfelelnek. A szigetet kirándulásaink al-

kalmával ismerhetik meg, vagy egy bérautóval saját maguk is útra kelhetnek. A turisztikai

központoktól távol bepillanthatnak a helyiek életébe, és kis éttermeikben a mallorcai speci-

alitásokat is megkóstolhatják.

Valldemossa
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A Neckermann valóra váltja... már 20 éve! A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

12

Törzsvendégek körében népszerű szálloda
nyüzsgő környezetben.

Fekvése:   A kb. 100 m-re található, homokos
strand egy főúton keresztül érhető el. Közvet-
lenül a Lago Esperanza belső tó partján fekszik 
(fürdésre nem alkalmas). Üzletek, bárok és ét-
termek a közelben. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A szállodában 272 szoba talál-
ható 5 emeleten és 2 lift. Rendelkezésre áll hall
recepcióval, társalgó óriáskivetítővel, SAT-TV-szo-
ba, szalon bárral és étterem. A kertben édesvizű

úszómedence, napozóterasz napágyakkal és nap-
ernyőkkel. A strandon a szállodához tartozó étte-
rem/kávézó, terasz és napágyak állnak a vendé-
gek rendelkezésére. Kerékpártároló.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény (kü-
lön kérésre, térítés ellenében), telefon, bérelhető 
széf, SAT-TV, légkondicionálás, fürdőszoba, zuha-
nyozó, WC és balkon. 
A3B - Háromágyas szobák:   Max. 3 felnőtt és 1 
gyermek részére.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.   
Sport: Aerobic, fi tneszterem, röplabda és aszta-
litenisz (kaució ellenében). Térítés ellenében: bi-
liárd, kerékpárok és minigolf. 
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés ellenében: szau-
na, masszázs és szolárium.  
Gyerekek: Gyermekmedence, játszótér és mini-
klub (2-14 éveseknek).  
Szórakozás:   Napközben a szállodában és a 
strandon animációs programok. Esténként ani-
mációs programok professzionális show-műso-
rokkal.
Fontos foglalási információ: A szálloda 
06.27.-08.28. közötti érkezéseknél csak All 
Inklusive ellátással foglalható!

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
• Napi 2 óra szauna ingyenesen.  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Üdítők, sangria, sör, bor, helyi italok, snack-Ü
ételek, sütemények és fagylalt 10.30 és 23.30
óra között. A szállodához tartozó Boccaccio
Playero strandétteremben üdítők, sör, bor 
11.00 és 16.30 óra között, snack-ételek 10.30 és
17.30 óra között, büféételek (saláták, tésztafélék,
húsételek) 13.00 és 15.00 óra között. Délutánon-
ként gyümölcsök és desszert.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából (Joker-szoba foglalása esetén nem
érvényes).
2014.04.15-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (Joker-szoba foglalása
esetén nem érvényes).
Árkedvezmény   (csak a 02.01. után történő
foglalásoknál): 14=12/7=6 06.22.-06.29. közöt-
ti érkezés esetén (Joker-szoba foglalása esetén
nem érvényes).

 HOTEL ROC BOCCACCIO    
JOKER-

SZOBA

   ALCUDIA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 446,-€/fő ártól
 (142.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 11674

2-6 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg. 

Igényes, középkategóriás szálloda hatal-
mas medence résszel.

Fekvése: A homokos strandtól kb. 300 m-re fek-
szik. A kikötő kb. 2 km-re, vásárlási és szórakozási 
lehetőségek a közelben. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 220 szoba találha-
tó 5 emeleten és 2 lift. Rendelkezésre áll hall re-
cepcióval, SAT-TV-sarok, internetsarok (térítés elle-
nében), WIFI (térítés ellenében), teraszos étterem, 
szalon és bár. A kertben tapas-/koktélbár, édesvizű 
úszómedence, napozóterasz ingyenes napágyak-
kal és napernyőkkel valamint pool-/snack-bár. Tö-
rölközők és fürdőköpeny térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Barátságos beren-
dezéssel, légkondicionálás, telefon, SAT-TV, bérel-
hető széf, hűtőszekrény, hajszárító, fürdőszoba, 
zuhanyozó, WC és balkon.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.   

Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférend-
szerben. Látványkonyha, hetente többször vacso-
ra specialitásokkal.  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd va-
lamint a közelben lovaglás, vitorlázás és vízi spor-
tok (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Pezsgőfürdő és szauna. Térítés ellené-
ben: masszázs (külön kérésre).
Gyerekek: Gyermekmedence és játszótér.
Szórakozás:   Változatos szórakoztató programok,
hetente többször táncestek és naponta élőzene.  
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 7=6   06.12-i érkezés esetén (Jo-
ker-szoba foglalása esetén nem érvényes).

 HOTEL JS SOL DE ALCUDIA    
JOKER-

SZOBA

  ALCUDIA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 412,-€/fő ártól
 (131.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 11264

2-6 év
-100%
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A strand közelében található, kedvelt, jó 
ár-/érték arányú szálloda. 

Fekvése: Csak a parti sétány választja el a ho-
mokos strandtól. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   100 szoba 5 emeleten, recep-
ció, lift, társalgó bárral, SAT-TV-sarok, ingye-
nes WIFI a szálloda teljes területén, étterem és
tengerre néző terasz. A szomszédos JS Sol de 
Ca’n Picafort szállodában (kb. 50 m-re találha-
tó) édesvizű úszómedence, napozóterasz nap-
ágyakkal és napernyőkkel.  
Helyi besorolás: 3*  .
Elhelyezés: A2A/A3A:   Légkondicionálás, bé-
relhető széf, SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon, für-

dőszoba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon.
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A1A:   Egyágyas szobák.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférend-
szerben. Hetente témavacsorák.
Sport: Fitneszterem a JS Sol de Ca’n Picafort szál-
lodában. Térítés ellenében: biliárd és kerékpárok.  
Wellness: A vendégek használhatják a szom-
szédos JS Sol de Ca’n Picafort szálloda wellness-
szolgáltatásait (belépés 16 éves kortól): szauna,
törökfürdő, pezsgőfürdő. Térítés ellenében: masz-
százs (előzetes foglalás szükséges).  
Gyerekek: Gyerekmedence a szomszédos JS Sol
de Ca’n Picafort szállodában.

Szórakozás: Alkalmanként táncestek és show-
műsorok.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából (Joker-szoba foglalása esetén nem érvé-
nyes).
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 7=6 06.12-i érkezés esetén (Jo-
ker-szoba foglalása esetén nem érvényes).   

 smartline JS CA’N PICAFORT   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   CA’N PICAFORT 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 456,-€/fő ártól
 (145.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 11560

2-12 év
-50%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban

Színes nyaralás alacsony áron
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A Neckermann valóra váltja... már 20 éve! A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

A szálloda ideális egy pihentető tengerpar-
ti nyaraláshoz. Megéri ellátogatni a közeli
természetvédelmi területhez Punta n’Amer-
hez egy kirándulás keretében.

Fekvése:   S’Illot és Sa Coma határán, a homokos
strandtól kb. 300 m-re. A központ kb. 100 m-re 
található. A busztranszfer a repülőtértől kb. 75
perc.  
Felszereltsége:   A 2013-ban részben felújított,
fő- és melléképületből álló szállodában 194 szo-
ba található 4 emeleten. A vendégek rendelkezé-
sére áll hall recepcióval, bérelhető széfekkel és
ingyenes WIFI-vel, internetsarok (térítés ellené-
ben), liftek, étterem, szalon SAT-TV-vel valamint
bár. A kertben édesvizű úszómedence és napo-
zóterasz. Napágyak és napernyők a medencénél
ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1B/A2A/A3A: Légkondicionálás,
SAT-TV, telefon, fürdőszoba, zuhanyozóval, WC,
hajszárító és balkon.
A1A:   Zuhanyozós szobák.
A1C/A2C/A3C - Superior-szobák: Felújított,
melléképületi szobák. Fürdőszoba vagy zuha-
nyozó.
Foglalható 1. emeleti, utcára néző Joker-szoba.
A2S is (légkondicionálás nélkül).  

Sport: Kis fi tneszterem és asztalitenisz. Térítés el-
lenében: biliárd.   
Gyerekek:   Gyerekmedence és játszótér.   
Szórakozás:   Hetente 2x esti animációs progra-
mok.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobába  n (A1B, A1C).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Hetente 1x büféspecialitásokkal vagy gálava-
csora. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok a 
bárokban 10.00 és 22.30 óra között. Snack-ételek 
10.00 és 22.00 óra között, kávé, tea és sütemé-
nyek 15.00 és 17.00 óra között. Fagylalt és gyü-
mölcs délutánonként a smartline fagyiskocsiról. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig törté-
nő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás dí-
jából (csak a 07.01.-08.26. közötti érkezéseknél).
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.01.-08.26. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 06.12.-06.30., 
08.27.-09.25. között történő érkezéseknél).

 smartline MARIANT    
JOKER-

SZOBA

   SA COMA / S’ILLOT 

1 hét All Inklusive

már 425,-€/fő ártól
 (136.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 11868

2-6 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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Cala Ratjada szívében fekvő, családias lég-
körű szálloda számos szolgáltatással.

Fekvése: Cala Guya homokos strandja kb. 15
percre, a kis halászkikötő kb. 3 percre található. A
központ kb. 200 m-re. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 90 perc.
Felszereltsége: A modern, háromemeletes lé-
tesítményben a vendégek rendelkezésére áll 77 
szoba, recepció, liftek, internetsarok (térítés elle-
nében), WIFI a lobbyban ingyenesen, étterem,
szalon, bár (kijárattal a medencéhez) SAT-TV-
vel és élő Bundesliga-közvetítésekkel. A kertben
édesvizű úszómedence és napozóterasz nap-
ágyakkal és napernyőkkel. Kerékpártároló.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   Kényelmes be-
rendezéssel, hűtőszekrény (külön kérésre, térí-
tés ellenében), légkondicionálás, bérelhető széf,
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC és balkon. 
B1B/B2B/B3B: All Inklusive Light ellátással is
foglalható szobák.
A1A - Egyágyas szobák: Balkon nélküliek.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák: Tágasabbak.
Min. 2 felnőtt és 2 gyermek vagy 3 felnőtt részé-
re foglalhatók.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy   All Inklusive 
Light  . Minden étkezés büférendszerben.  

Sport:   Asztalitenisz és minigolf. Térítés ellené-
ben: biliárd.  
Wellness: Új spa-központ. Térítés ellenében: 
gőzfürdő, szauna, masszázs és pezsgőfürdő.   
Gyerekek:   Játszótér.
Szórakozás: A központban számos szórakozási 
lehetőség.  
Fontos foglalási információ: Az All Inklu-
sive Light ellátás az A1B/A2B/A3B szobatí-
pusokhoz nem foglalható.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1B, B1B).
• Gyermek All Inklusive (gyermekeknek 14 éves 
korig, ha a szülők félpanziós ellátást foglaltak): 
Délben snack-ételek, helyi italok 12.00 és 19.00 
óra között és a vacsorához 1 ital.
• Minden nap 21.00 és 22.30 óra között Happy 
Hour a bárban (helyi italok és koktélok)
 ALL inklusive All Inklusive Light (csak 
09.25-től foglalható): reggeli és vacsora bü-
férendszerben, délben snack-ételek. Helyi italok 
20.30 és 23.30 óra között a bárban.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.

2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=17/14=12/7=6   06.16.-
07.04. közötti érkezés esetén,   7=6 09.25-i érke-
zés esetén.   

 smartline BELLAVISTA & SPA    
JOKER-

SZOBA

   CALA RATJADA 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 363,-€/fő ártól
 (116.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 11480

A2C -+
2-6 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban

Színes nyaralás alacsony áron
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A Neckermann valóra váltja... már 20 éve! A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Közvetlenül a parti sétány mellett, csodála-
tos kilátással a tengerre. A modern felsze-
reltségű szálloda személyre szabott szolgál-
tatásokkal várja vendégeit.

Fekvése:   Köponti helyen, S’Illot lassan mélyülő 
strandjánál fekszik. A busztranszfer a repülőtérről 
kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A 2014-ben teljesen felújított 
szálloda a Mirgay főépületből és a Sertonia mel-
léképületből (a főépülettől kb. 50 m-re, a tenger-
hez közelebb, az 1. sorban) áll. 56 szoba 4 emele-
ten, recepció bérelhető széfekkel, liftek, ingyenes 
WIFI a hallban, társalgó, bár és kávézó. A Mirgay 
épületben étterem. A kertben édesvizű úszóme-
dence, napozóterasz ingyenes napágyakkal.   
Helyi besorolás:   4*  .
Elhelyezés: B1A/B2A/B3A:   Minibár (térítés el-
lenében), légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-
TV, telefon, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és 
oldalról tengerre néző balkon vagy terasz.
B1B/B2B/B3B:   Tengerre néző szobák.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba   B2S
is.
C1A/C2A/C3A:   Melléképületi, oldalról tengerre 
néző szobák.
C1B/C2B/C3B: Melléképületi, tengerre néző 
szobák.  
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió.   Minden étke-
zés büférendszerben a Mirgay épületben.  
Sport: Térítés ellenében: biliárd.

Fontos foglalási információ: A szálloda 16 
éven aluli vendégeket nem fogad.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (B1A, B1B, C1A, C1B). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.   

 smartline MIRGAY   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   SA COMA / S’ILLOT 

1 hét reggelivel

már 456,-€/fő ártól
 (145.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: FAX 11246

ADULTS

ONLY

16

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban

Színes nyaralás alacsony áron

Szállás példa
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TENERIFE

A Kanári-szigetcsoport legnagyobb tagja szokatlanul változatos, lenyűgöző és kontrasztok-

ban gazdag. Sziklaszirtek és mély szakadékok, sokszínű vegetáció és romantikus öblök vál-

takoznak. A nyaralóparadicsom fölé magasodik a sziget szívében Tenerife és Spanyolország

legmagasabb hegye, a Pico del Teide. A Teidétől délre található egy gigantikus, holdbéli táj a

Las Canadas kráterrel. Amíg délen a legnagyobb üdülőparadicsomok homokos strandokkal

csábítják a fürdeni és pihenni vágyókat, addig a háttérben a sziget jelképe magasodik léleg-

zetelállítóan, színpompás növényvilág borítja a sziget északi részét. Tenerife további jelképe

a sárkányfa és a kanári-szigeteki erdeifenyő. Egész évben kellemes, meleg, egészséges klí-

ma uralkodik a szigeten. Lehetőség  van szinte minden sport kipróbálására, és a szabadidős

programok is rendkívül sokrétűek. Remek szórakozás lehet a családok számára a sziget állat-

és növényparkja, a Loro Park, továbbá a Siam Park vízi vidámpark is. 

ÜDÜLŐHELYEK

A sziget déli részén átlagosan 330 napot süt a nap 
egy évben. A sziklás hegyek által övezett Playa 
de las Americas főstrandja a Playas de Troya 
városrészben fekszik, ahol napozóágyak, naper-
nyők és számos vízi sportolási lehetőség várja a 
turistákat. A többi városrészben különböző bevá-
sárló- és szórakoztatócentrumokat találunk. Ezen-
kívül az Aquapark nyújt kicsik és nagyok számára 
kikapcsolódást. A  legismertebb hely a pálmákkal 
övezett, 6 km hosszú parti sétány, mely az ele-
gáns szállodasort és a kisebb öblöket köti össze 
Los Cristianostól egészen Costa Adejéig. 
Playa Paraiso, a banánültetvényekkel övezett 
hangulatos település kb. 17 km-re észak-nyugatra 
fekszik Playa de las Americastól. Kb. 10 perces sé-

tával érhetjük el azt a bizarr, de mégis impozáns
sziklákkal övezett öblöt, ahonnan csodálatos kilá-
tásban lesz részünk. 

540,-€/fő ártól
(172.800,- Ft/fő ártól)

1 HÉT REGGELIVEL
már

KLÍMA · TENERIFE
HÓNAP Ápr. Máj. Jún. Júl Aug. Szept. Okt.
TENERIFE DÉLI RÉSZE
Nappali átlaghőmérséklet °C 23 24 26 28 29 28 26
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 16 17 19 20 21 21 19
Víz átlaghőmérséklet °C 18 19 20 21 22 23 23
Napos órák száma naponta 8 9 10 11 11 8 7
Esős napok száma havonta 2 1 0 0 0 0 4
Levegő páratartalom % 61 63 63 59 62 66 67

Úti cél: TENERIFE (TFS)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
PÉNTEK 2014. június 20. - október 31.*
Útvonal: BUD-TFS-BUD * = további időpontok a Neckermann Tél 2014/15 kiadványában

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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Playa de las Americas központjában fek-
vő szálloda, gyalog néhány percre a Siam
Parktól, Európa legnagyobb vízi élmény-
parkjától.

Fekvése: A homokos Playa de Troya strand kb.
400 m-re. Számos bevásárlási és szórakozási le-
hetőség valamint éttermek és bárok a közelben.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A 2013-ban teljesen felújított
komplexumban a vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval, teraszos büféétterem, bár TV-
sarokkal, internetsarok (térítés ellenében), WIFI
az egész szállodában (térítés ellenében) valamint
mosógép (térítés ellenében). A kertben édesvizű
úszómedence, napozóterasz és pool-/snack-bár.
Napágyak és napernyők ingyenesen. Összesen
149 lakóegység kétszintes bungalókban.
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Stúdiók: Kom-
binált nappali/hálószoba, konyhasarok hűtőszek-
rénnyel, kávéfőző, kenyérpirító, vízforraló, bé-
relhető széf, telefon, SAT-TV (egyes adók térítés
ellenében), fürdőszoba, zuhanyozó, WC és bal-
kon vagy terasz. 
A2D/A3D - Stúdiók: Kis, privát kerttel rendel-
keznek.
A2B/A3B/A4B - Apartmanok:   Külön hálószo-
bával és ülősarokkal a nappali-részben. 

A2F/A3F/A4F - Apartmanok: Kis, privát kert-
tel rendelkeznek. 
A2C/A3C/A4C/A5C - Apartmanok: 2 külön 
hálószobával rendelkeznek.
Foglalható Joker-stúdió   A2S is.
Ellátás: Reggeli,   félpanzió vagy All Inklusive  . 
Minden étkezés büférendszerben. Látványkony-
ha. Létszámtól függően menüválasztos főétke-
zés is lehetséges. Előzetes foglalás esetén az ebéd 
piknik formában is igénybe vehető.   
Sport: Térítés ellenében: biliárd és asztalitenisz.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
gyermekanimáció.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas stúdió foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas stúdióban (A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezések ideje alatt víz, üdítők, sangría, 
asztali bor és helyi sör. Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok 11.00 és 23.00 óra között. Snack-
ételek 11.00-12.00, 16.30-17.30 és 21.30-22.30 óra 
között. A gyerekeknek fagylalt és gyümölcs 15.00 
és 16.00 óra között a smartline fagyiskocsiról. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 21% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline PARAISO DEL SOL    
JOKER-

SZOBA

   PLAYA DE LAS AMERICAS 

1 hét reggelivel

már 540,-€/fő ártól
 (172.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 21%

Szálláskód: FAX 15337

A2B -
A2F -
A2C

+

2-14 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
Komfort check-out•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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Playa de las Americas nyüzsgő központ-
jában, mégis csak pár lépésre a homokos 
strandtól. Kitűnő választás a szórakozni vá-
gyó vendégek számára.

Fekvése: A Playa de Troya strandtól kb. 600 m-re 
fekszik. Vásárlási és szórakozási lehetőségek a kö-
zelben. A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc. 
Felszereltsége: A kedvelt apartmanház 2 épü-
letében 480 lakóegység található 6 emeleten (az 
egyik épület felújított). A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, liftek, internetsarok (térítés elle-
nében), étterem, bár, mosoda (térítés ellenében) 
és fodrászat. A kertben 2 édesvizű úszómedence, 
napozóterasz ingyenes napágyakkal és napernyők-
kel. A 6. emeleten napozóterasz napágyakkal. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: C1A/C2A/C3A - Superior-szobák:
Barátságos berendezéssel, bérelhető széf, telefon 
(kaució ellenében), SAT-TV (térítés ellenében), 
légkondicionálás, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és 
bútorozott, medencére néző balkon.
C2B/C3B - Suitek:   Kombinált nappali/hálószo-
ba és külön hálószoba.  
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.   
Sport: Röplabda és boccia. Térítés ellenében: bi-
liárd és fi tneszterem.

Wellness: Térítés ellenében: masszázs, szauna
és pezsgőfürdő.
Gyerekek: Külön gyermekmedence.
Szórakozás: Animációs programok napközben
és este.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (C1A).
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Kávé, tea és sütemények 15.00 és 18.00 óra
között. Szendvicsek és snack-ételek 10.00 és 13.00
óra között. Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok 10.00 és 18.30 valamint 20.00 és 22.00 óra 
között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.   

 APARTHOTEL COLUMBUS      PLAYA DE LAS AMERICAS 

1 hét félpanzióval

már 580,-€/fő ártól
 (185.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 15642

C2B -
2-14 év
-100%

+

Kedvelt létesítmény a Playa Paraiso öböl
felett, csodálatos kilátással La Gomera szi-
getére.

Fekvése: A sziklás tengerparton fekszik, kb. 300
m-re egy kis, fürdésre alkalmas öböltől. Az ismert
Lago Paraiso tengervizes úszómedencés strand a
szálloda alatt található. Éttermek, bárok, vásárlási
és szórakozási lehetőségek a közelben. Playa de 
las Americas kb. 12 km-re található. A menetrend
szerinti busz megállója a közelben. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 60 perc.  

Felszereltsége:   A Fiesta Playa Paraiso komp-
lexum 2 részből, a Paraiso Floral és az Oasis 
Paraiso szállodákból áll, összesen 907 szobával. 
A vendégek rendelkezésére áll hall, recepció, lif-
tek, társalgó SAT-TV-sarokkal, internetsarok (té-
rítés ellenében), 3 bár, 2 étterem, kis üzlet és 
érmés mosógépek. A kertben 2 édesvizű és 1 
tengervizes úszómedence, napozóterasz és 2 
pool-bár. Napágyak és napernyők a medencénél 
ingyenesen, a tengervizes medencénél a naper-
nyők térítés ellenében. A vendégek mindkét szál-
loda szolgáltatásait igénybe vehetik.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B: Célszerű beren-
dezéssel, telefon, SAT-TV (térítés ellenében), bé-
relhető széf, mennyezeti ventilátor, hűtőszekrény 
(térítés ellenében), fürdőszoba, zuhanyozó, WC 
és bútorozott balkon.
A1C/A2C/A3C:   Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-klub (4-9 
éveseknek), mini-diszkó és játszótér.  
Szórakozás:   Animációs programok és esti ren-
dezvények (show-műsorokkal, tánccal és zené-
vel). 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1C)
• Ingyenes belépő a Lago Paraiso tengervizes me-
dencéhez.  
 AKTÍV tipp    Boccia, íjászat, röplabda, kosárlab-
da, aerobic, darts, foci, légpuskalövészet, vízi-
gimnasztika, tenisz (kivilágítás térítés ellenében), 
squash valamint asztalitenisz és minigolf (kaució 

ellenében). Térítés ellenében: biliárd valamint a
Lago Paraiso tengervizes úszómedencés stran-
don búváriskola.  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Hideg és meleg snack-
ételek a pool-bárban 11.00 és 18.00 óra között.
Délutánonként kávé, tea és sütemény. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.07.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 09.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (Joker-szoba
foglalása esetén nem érvényes).

 FIESTA PLAYA PARAISO    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA PARAISO 

1 hét félpanzióval

már 576,-€/fő ártól
 (184.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 15666

2-14 év
-100%
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KRÉTA

219,-€/fő ártól
(70.080,- Ft/fő ártól)

1 HÉT ÖNELLÁTÁSSAL
már

Görögország legnagyobb szigetén minden megtalálható, ami egy tökéletes nyaraláshoz 

szükséges, egyetlen út talán nem is elegendő, hogy a természeti szépségeket mind megis-

merjük. Garantált, hogy itt minden alkalommal felfedezhetünk valami újdonságot! Bérelje-

nek autót és derítsék fel akár önállóan a kis, eldugott, hangulatos, hegyi falvakat, a tipikus

görög életet, és tapasztalják meg az egyedülálló görög vendégszeretetet! Látogassák meg

a borairól ismert Archanest vagy a krétai kézműves hagyományokat őrző fazekas falut,

Trapsanót, ahol a szigeten mindenütt közkedvelt kék kerámiák készülnek! Egy titkos tipp a

sziget déli részén található Porto Loutro, melyet csak gyalogosan illetve Agia Roumeliből

vagy Chora Sfakionból indulva hajóval lehet megközelíteni. Tökéletes nyugalom és pihe-

nés várja Önöket! Nyaralásuk alkalmával ne hagyják ki a méltán híres nevezetességeket, a

Knosszoszi és Fesztoszi Palota ásatásait a legjelentősebb mínosz-kori leletekkel, a lélegzet-

elállító, 18 km hosszú Szamaria-szurdokot

vagy Chania és Rethymnon történelmi vá-

rosát! Térjenek be a hangulatos tavernákba,

és feltétlenül kóstolják meg a helyi speciali-

tásokat, mint például a tipikus krétai olíva-

olajjal készült görög salátát és a Rakit!

ÜDÜLŐHELYEK

Rethymnon környékén, Nyugat-Kréta virágzó tarto-
mányában, hosszú, homokos/kavicsos strandokat,
hangulatos halászfalvakat és kis, hegyi falvakat talá-
lunk. Óvárosa és festői kikötője a környék gyöngysze-
me, tavernáiban és kávézóiban élvezhetjük a helyiek 
vendégszeretetét (esténként nem lehet autóval köz-
lekedni). Számos üzlet, galéria, taverna, bár és disz-
kó várja a szórakozni vágyókat. Ideális kiindulópont a
sziget belsejébe, a régészeti ásatásokhoz, Matala hí-
res strandjához vagy a Szamaria-szurdokhoz tett ki-
rándulásokhoz.
Amoudara egy kb. 10 km hosszú, természetes, se-
kély, homokos/aprókavicsos strandon fekszik, Herak-
liontól kb. 6 km-re. A központban található bárokon
és éttermeken kívül számos lehetőség várja a szóra-
kozásra vágyókat a fővárosban is. Ideális kiindulópont
a sziget különböző részeibe tett kirándulásokhoz.
Chersonissos Herakliontól kb. 30 km-re, keletre fek-
szik. Az egykori halászfalu, mely egy antik római te-
lepülés romjaira épült, mára az északkeleti part leg-
nagyobb üdülőhelyévé és kedvelt idegenforgalmi
központtá fejlődött. A bárok, kávézók, hangulatos

tavernák, diszkók és vásárlási lehetőségek sokasá-
ga ideális feltételeket biztosít az éjszakai életet ked-
velőknek. Jó a menetrend szerinti buszközlekedés
Heraklionba, Agios Nikolaosba és a környező hely-
ségekbe is.
Stalis az utóbbi években fejlődött modern, igazi üdü-
lővárossá. A Malia szomszédságában fekvő üdülőhely 
különösen kedvelt hosszú, homokos és lassan mélyü-
lő strandja miatt. A parti út mentén ajándéküzletek és
szupermarketek sorakoznak. A központban számos
hangulatos étterem, bár és taverna kínál változatos
szórakozási lehetőséget.
Malia a Lythos-hegység lábánál fekszik, Herakliontól
kb. 40 km-re, olajfákkal övezett területen. A homokos
strandon kipróbálhatjuk a vízi sportok egyikét, estén-
ként pedig várnak bennünket a görög tavernák, kávé-
zók és bárok. Látogassák meg Knosszosz és Fesztosz 
után a harmadik legnagyobb mínoszi palotát is!
Sissi, az egykori halászfalu kis, romantikus kikötőjé-
ben számos bár, kávézó és taverna várja a nyaralókat.
Az olívafákkal körülvett üdülőhelyen kívül több han-
gulatos öböl található homokos/kavicsos strandokkal.

KLÍMA · KRÉTA
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
HERAKLION
Nappali átlaghőmérséklet °C 20 23 27 29 29 27 24
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 12 15 19 22 22 19 17
Víz átlaghőmérséklet °C 16 19 22 24 25 24 23
Napos órák száma naponta 8 10 12 13 12 10 6
Esős napok száma havonta 6 4 1 1 1 2 6
Levegő páratartalom % 61 62 58 57 60 62 66

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Úti cél: KRÉTA - HERAKLION (HER)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - menetrendi járatokon Indulási időpontok
SZERDA 2014. április 23. - október 29.*
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
SZOMBAT 2014. június 14. - október 18.*
Útvonal: BUD-ATH-HER-ATH-BUD // BUD-HER-BUD * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

Stalis Rethymnon
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 www.neckermannborze.hu  & 06 40 200 776További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Ízlésesen kialakított, kis szálloda barátsá-
gos légkörrel.

Fekvése: Közvetlen a homokos/kavicsos stran-
don fekszik (fürdőcipő viselete ajánlott). Étter-
mek, bárok és üzletek kb. 50 m-re. Rethymnon
központja kb. 7 km-re, a menetrend szerinti busz 
megállója a közelben. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 2 óra.  
Felszereltsége:   A 2011 telén teljesen felújított
létesítményben összesen 90 szoba található a 
főépületben és több melléképületben. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall recepcióval, internet-
sarok és WIFI a hallban (mindkettő térítés elle-
nében), SAT-TV-sarok, büféétterem és lobby-bár.
A szép kertben édesvizű úszómedence és pool-/
strand-/snack-bár. Napágyak és napernyők a me-
dencénél ingyenesen, a strandon térítés ellené-
ben vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: A.  

Elhelyezés: B2A/B3A:   Tágasak, kényelmes be-
rendezéssel, kombinált nappali/hálószoba, vízfor-
raló, hűtőszekrény, légkondicionálás, bérelhető
széf, SAT-TV, internetcsatlakozás (térítés ellené-
ben), telefon, fürdőköpeny, papucs, hajszárító,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon vagy 
terasz.
B2B/B3B/B4B - Családi szobák: Kombinált
nappali/hálószoba, 1 külön hálószoba és fürdő-
szoba.    
B3C/B4C/B5C - Családi szobák: 2 külön háló-
szobával rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba B2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben.
Sport: Térítés ellenében: biliárd és különböző
vízi sportolási lehetőségek a strandon (helyi szol-
gáltatóknál).  
Gyerekek: Gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Hetente 1x görög est folklórműsor-
ral és diszkó.    

 

ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 11.00 és 
23.00 óra között. Snack-ételek 11.30 és 12.30 óra 
valamint 16.00 és 17.00 óra között. Fagylalt 11.30 
és 12.30 óra valamint 15.30 és 17.30 óra között. 
Kávé, tea és sütemény 11.30 és 17.30 óra valamint 
18.00 és 19.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 17% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 14=12/7=6   04.25.-05.16., 
08.31.-09.06., 10.01.-10.26. közötti érkezés ese-
tén.

 HOTEL JO-AN BEACH    
JOKER-

SZOBA

   RETHYMNON-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 306,-€/fő ártól
 (97.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 53482

B2B -
B3C -
+

2-13 év
-100%

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minő-
ségi elvárásainak évről évre kiváló szol-
gáltatásaival és remek ár-érték arányával 
felel meg.  

ÚJ
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A Neckermann valóra váltja... már 20 éve! A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

A teljesen felújított szálloda ideális kiin-
dulópont Rethymnon festői városközpont-
jának és történelmi kikötőjének felfedezé-
séhez.

Fekvése:   A hosszú, homokos/kavicsos strandtól
kb. 80 m-re fekszik. Éttermek, bárok és üzletek a
közelben. Rethymnon központja kb. 2 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.
Felszereltsége: A családi vezetés alatt álló, ba-
rátságos, kis szállodában összesen 102 szoba ta-
lálható a kétemeletes főépületben és az új, két-
emeletes melléképületben. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval, liftek, WIFI (térítés el-
lenében), ingyenes internetsarok a recepciónál,
SAT-TV-szoba, teraszos büféétterem, hangulatos
bár és kis szupermarket. Édesvizű úszómeden-
ce és pool-/snack-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében vehetők igénybe.
Helyi besorolás: B.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény (té-
rítés ellenében), légkondicionálás, bérelhető széf,
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC és balkon. 
A2B/A3B - Junior-suitek:   Kombinált nappali/
hálószoba, konyhasarok, hűtőszekrény ingyene-
sen, hidromasszázs-zuhanyozó, plazma SAT-TV és
balkon vagy terasz.

Sport:   Térítés ellenében: biliárd és a főszezonban 
különböző vízi sportolási lehetőségek a strandon 
(pl. kajak, vízibicikli, vízisí, szörf helyi szolgáltatók-
nál). 
Wellness:   Májustól a vendégek igénybe vehetik 
a Dimitrios Village Beach Resort wellness-szolgál-
tatásait is. Térítés ellenében: masszázs (külön ké-
résre), szauna és pezsgőfürdő.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás: A parti sétányon és Rethymnon 
központjában lévő bárokban, tavernákban és ká-
vézókban számos szórakozási lehetőség. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Ebédnél és vacsoránál üdítők, víz, helyi sör 
és helyi bor. Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok, kávé és tea 10.00 és 22.00 óra között. Szend-
vicsek és sütemények 15.30 és 16.30 óra között. 
Fagylalt és gyümölcs a smartline fagyiskocsiról. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.

 smartline DIMITRIOS BEACH       RETHYMNON VÁROS 

1 hét All Inklusive

már 363,-€/fő ártól
 (116.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 53566

2-13 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
Komfort check-out•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A kedvelt szálloda nyugodt környezetben, 
közvetlen egy píneaerdőnél, Rethymnon 
felett fekszik, csodálatos kilátással a város-
ra, az erődre és a tengerre.

Fekvése: A hosszú, homokos/kavicsos strandtól 
kb. 800 m-re fekszik. Rethymnon központja szá-
mos vásárlási és szórakozási lehetőséggel, étte-
remmel, tavernával és bárral kb. 500 m-re. A busz-
transzfer a repülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 44 szo-
ba található a 3 emeletes főépületben és a 2 eme-
letes melléképületben (kőépület). A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, lift, internet-
sarok (térítés ellenében), társalgó, SAT-TV-sarok, 
étterem és bár. A szép kertben édesvizű úszóme-
dence napozóterasszal és kis, füves napozórész-
szel valamint pool-bár. Napágyak és napernyők a 
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A2A:   A főépületben vagy a mellék-
épületben található, barátságos berendezésű szo-
bákban légkondicionálás (térítés ellenében), bé-
relhető széf, SAT-TV, rádió, telefon, hajszárító, zu-
hanyozó, WC és balkon kilátással az erdőre.
A1A:   Egyágyas szobák.
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A2C/A3C - Junior-suitek:   A kőépületben talál-
hatók, tágasabbak, fürdőszobával és tengerre né-
ző balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
A2E/A3E - Suitek: A főépületben vagy a mel-
léképületben találhatók, 2 szobásak, ingyenes lég-
kondicionálással, fürdőszobával és tengerre néző 
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.  
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben.  

Sport:   Térítés ellenében: asztalitenisz, biliárd és
a főszezonban különböző vízi sportolási lehető-
ségek a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek: Gyermekmedence. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fogla-
lásoknál): 14=12/7=6   05.19.-05.26., 08.25.-09.01.,
09.26.-10.13. közötti érkezés esetén.   

 HOTEL FOREST PARK      RETHYMNON VÁROS 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 307,-€/fő ártól
 (98.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 53119

A2E -

-100%

+

Szépen kialakított, középkategóriájú szál-
loda a nyugodt pihenésre vágyóknak.

Fekvése:   A hosszú, homokos/kavicsos strand-
tól kb. 200 m-re fekszik. Amoudara központja vá-
sárlási és szórakozási lehetőségekkel kb. 50 m-re. 
Heraklion kb. 5 km-re, a menetrend szerinti busz 
megállója a közelben. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 30 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 212 
szoba található a 3 emeletes főépületben és a 2 
emeletes melléképületben. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval, lift, internetsarok (térí-
tés ellenében), SAT-TV-sarok, büféétterem és te-
raszos bár. A kertben tengervizes úszómedence, 
napozóterasz és pool-/snack-bár. Napágyak és 
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon 
térítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   A.
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B - Superior-szobák:
Modern berendezéssel, légkondicionálás, hűtő-
szekrény, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszá-
rító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon 
vagy terasz.
Foglalható légkondicionálással, hűtőszekrénnyel és 
hajszárítóval nem rendelkező Joker-szoba   A2S   is. 

Sport:   Kosárlabda. Térítés ellenében: biliárd és
asztalitenisz. 
Gyerekek:   Játszótér.  
Szórakozás: A főszezonban alkalmanként gö-
rög est.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1B). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
24.00 óra között. Kávé, tea és sütemény 16.00 és
18.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6   05.16.-05.23.,
06.20.-06.27., 10.03.-10.31. közötti érkezés ese-
tén.

 HOTEL MARILENA    
JOKER-

SZOBA

  AMOUDARA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 335,-€/fő ártól
 (107.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 53455

2-13 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

A modern, közvetlen tengerparti szálloda
ideális választás párok és családok részére
egyaránt.

Fekvése: Közvetlen a hosszú, lassan mélyülő, ho-
mokos/kavicsos strandon fekszik. Néhány étterem,
bár és vásárlási lehetőség a közelben. Amoudara
központja kb. 2 km-re, Heraklion kb. 6 km-re. A
menetrend szerinti busz megállója kb. 150 m-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A szép szállodában összesen
136 szoba található 3 kétemeletes épületben. A
vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval, lif-
tek (csak a főépületben), internetsarok (térítés
ellenében), ingyenes WIFI a hallban (a szállo-
da további területein térítés ellenében), teraszos
büféétterem és lobby-bár. Édesvizű úszómeden-
ce és pool-/snack-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Törölközők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A barátságos be-
rendezésű szobákban kávé-/teafőző, kis hűtőszek-
rény, légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, te-
lefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és balkon vagy terasz.
A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.

Sport:   Asztalitenisz és strandröplabda. Térítés el-
lenében: biliárd és vízi sportolási lehetőségek a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek, hetente 6x) és játszótér.
Szórakozás: Könnyed animációs programok 
napközben és este (hetente 6x).  
Fontos foglalási információ: A transzferbusz 
nem tud a szálloda előtt megállni, a vendégek a 
főutcán szállnak ki (csomagokkal együtt), ahonnan 
a szálloda gyalog kb. 100 m-re található.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben. 
Látványkonyha krétai specialitásokkal. Helyi alko-
holos és alkoholmentes italok 10.30 és 23.00 óra 
között. A főétkezések alatt üdítők, gyümölcslevek, 
helyi sör és helyi bor. Kontinentális reggeli 10.00 
és 10.30 óra között. Snack-ételek 11.00 és 12.30 
óra valamint 15.00 és 17.30 óra között, fagylalt 
10.30 és 17.30 óra között, kávé, tea és sütemény 
16.00 és 17.00 óra között. A kis hűtőszekrénybe 
érkezéskor vizet készítenek be. A vacsoránál meg-
felelő öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline NEPTUNO BEACH    
JOKER-

SZOBA

   AMOUDARA 

1 hét All Inklusive

már 382,-€/fő ártól
 (122.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 53483

2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron

Modell
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 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A közvetlen közelben található, kis kikötőt
egy parti sétány övezi, ahol számos kávézó,
taverna és étterem várja a vendégeket. Es-
ténként pedig nyüzsgő éjszakai élet kezdő-
dik a diszkókban és bárokban.

Fekvése:   Központi helyen, a homokos/kavicsos
strandtól kb. 150 m-re fekszik. Chersonissos köz-
pontja számos helyi és nemzetközi étteremmel,
bárral és üzlettel néhány perces sétával elérhető.
A menetrend szerinti busz megállója kb. 50 m-re.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 50 perc.

Felszereltsége: A modern, szépen kialakított szál-
lodában összesen 99 szoba várja a vendégeket a 4 
szintes főépületben és a 2 szintes melléképületben. 
Rendelkezésre áll hall, recepció, liftek, internetsa-
rok (térítés ellenében), ingyenes WIFI a hallban, 
bár SAT-TV-sarokkal, büféétterem és ajándéküzlet. 
Édesvizű úszómedence, napozóterasz és pool-bár. 
Napágyak és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A2B: A modern berendezésű szo-
bákban kis hűtőszekrény, légkondicionálás (té-
rítés ellenében), bérelhető széf, SAT-TV, telefon, 
hajszárító, zuhanyozó és WC. 
A1A:   Egyágyas szobák.
A2A/A3A:   Balkonos szobák.
Sport: Térítés ellenében: biliárd, a szomszédos 
szállodában fi tneszterem és tenisz valamint a 
strandon különböző vízi sportolási lehetőségek 
(helyi szolgáltatóknál, május közepétől).   
Szórakozás: Térítés ellenében: videojátékok. Bá-
rok, kávézók, tavernák, különböző diszkók és to-
vábbi változatos szórakozási lehetőségek a köz-
vetlen közelben.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok a fő-
étkezéseknél valamint 11.00 és 23.00 óra között 
a pool-bárban. Kis snack-ételek (pl. szendvics) 

11.00 és 16.00 óra között. Kávé/tea és sütemény 
16.00 és 17.00 óra között. Délutánonként fagylalt
és gyümölcs a smartline fagyiskocsiról.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 05.02.-05.23.,
10.01.-10.26. közötti érkezés esetén.   

 smartline SERGIOS       CHERSONISSOS 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 307,-€/fő ártól
 (98.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 53569

2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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A Neckermann valóra váltja... már 20 éve! A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Csendes, mégis központi fekvésű szálloda
gyönyörű kerttel és családias légkörrel. Ide-
ális kiindulópont a sziget keleti részének fel-
fedezéséhez.

Fekvése:   Csak egy utca választja el a kb. 200 m-
re található, homokos strandtól. Éttermek, bárok 
és üzletek a közelben. Malia központja kb. 1 km-
re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 135 szo-
ba várja a vendégeket a 2 emeletes főépületben
és több melléképületben. Rendelkezésre áll hall
recepcióval, liftek, ingyenes WIFI a közös helyisé-
gekben, internetsarok (térítés ellenében), büfé-
étterem terasszal és lobby-bár. A kertben 2 édes-
vizű úszómedence és pool-bár. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél ingyenesen, a strandon té-
rítés ellenében.  
Helyi besorolás: A  .
Elhelyezés: A2A/A3A: A főépületben található
szobákban hűtőszekrény, légkondicionálás, bérel-
hető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC és medencére néző balkon. 
A1A:   Fürdőszobával és nem medencére néző
balkonnal vagy terasszal rendelkező egyágyas
szobák.
A2B/A3B - Bungalószobák:   A melléképület-
ben találhatók, fürdőszobával és nem medencére 
néző balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.

A2C/A3C/A4C - Családi bungalószobák:
Kombinált nappali/hálószoba, 1 külön hálószoba, 
fürdőszoba és nem medencére néző balkon vagy 
terasz.
Foglalható nem medencére néző balkonnal vagy 
terasszal rendelkező Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Darts és fi tneszterem. Térítés ellenében: 
biliárd, minigolf, 2 keményborítású teniszpálya 
(az egyik kivilágítható), asztalifoci, asztalitenisz és 
különböző vízi sportok a strandon (helyi szolgál-
tatóknál).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(2-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Hetente 2x esti szórakoztató prog-
ramok.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Egyes helyi alkoholos és alkoholmentes italok va-
lamint fagylalt 10.00 és 23.00 óra között. Kávé és 
sütemények 15.00 és 16.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény: 21=18   05.02.-05.09.,   14=12/
7=6 05.02.-05.09., 10.13.-10.31. közötti érkezés
esetén.   

 smartline KYKNOS BEACH   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   MALIA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 370,-€/fő ártól
 (118.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 53579

A2C
+

2-5 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Pihenő részleg – felnőttek számára
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A barátságos, családias légkörű, törzsven-
dégek körében kedvelt létesítmény ideális 
választás a változatos kikapcsolódásra vá-
gyóknak. 

Fekvése: A Stalis központjában lévő, családi ve-
zetésű komplexum 2 létesítményből áll, a Papas 
Beach közvetlen a homokos strandnál fekszik, a 
Stalis Beach-et csak egy utca választja el a tenger-
parttól (kb. 50 m-re). A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 75 perc.  
Felszereltsége:   A Stalis Beach-ben 85 szoba ta-
lálható a kétemeletes főépületben és 2 kétemele-
tes melléképületben. Rendelkezésre áll kis hall re-
cepcióval, WIFI a hallban, SAT-TV-sarok, teraszos 
büféétterem és bár. A kertben édesvizű úszóme-
dence és pool-/snack-bár. A Papas Beach-ben 20 
stúdió/apartman várja a vendégeket 2 emeleten. 
A kertben édesvizű úszómedence és pool-/snack-
bár. Napágyak és napernyők a medencéknél és a 
strandon is térítés ellenében vehetők igénybe. 
Helyi besorolás:   C.  
Elhelyezés: A2B/A3B:   A Stalis Beach-ben ta-
lálható szobákban hűtőszekrény, légkondicioná-
lás (mindkettő térítés ellenében), bérelhető széf, 
SAT-TV, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és bal-
kon vagy terasz.
A1A:   Balkonos egyágyas szobák.
B2A/B3A - Stúdiók: A Papas Beach-ben talál-
hatók, kombinált nappali/hálószoba, konyhasarok, 
hűtőszekrény, légkondicionálás, bérelhető széf, te-
lefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és oldalról ten-
gerre néző balkon vagy terasz.
B2B/B3B/B4B - Apartmanok:   A Papas Beach-
ben találhatók, balkonosak, kiegészítve 1 külön 
hálószobával.  

Ellátás:   Szobák foglalása esetén   félpanzió  , stú-
diók és apartmanok foglalása esetén önellátás  ,
reggeli vagy félpanzió. Kontinentális reggeli
önkiszolgáló rendszerben és büfévacsora. Min-
den étkezés a Stalis Beach-ben történik.
Sport:   Térítés ellenében: a főszezonban vízi spor-
tok a strandon (helyi szolgáltatóknál).   
Wellness: Térítés ellenében: masszázs és külön-
böző kezelések.
Gyerekek:   Játszószoba.
Szórakozás:   Alkalmanként este élőzene.
Fontos foglalási információ:   Check-in és check-
out a Stalis Beach recepciójánál, a Papas Beach kb.
100 m-re.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  

 HOTEL STALIS BEACH, STD. & APP. PAPAS BEACH      STALIS 

1 hét önellátással

már 259,-€/fő ártól
 (82.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 53424

2-13 év
-100%

Barátságos légkörű, nyüzsgő apartman-
komplexum nyugodt, ugyanakkor közpon-
ti fekvéssel.

Fekvése: A homokos strandtól és Stalis központ-
jától egyaránt kb. 130 m-re fekszik. Üzletek, taver-
nák és bárok a közelben. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 75 perc.
Felszereltsége: A létesítményben összesen 38 
stúdió/apartman várja a vendégeket a főépület-
ben és a kb. 25 m-re található melléképületben. 
Rendelkezésre áll recepció, internetsarok (térítés 
ellenében), bár TV-sarokkal és tradicionális gö-
rög taverna terasszal. A kertben édesvizű úszó-
medence, napozóterasz ingyenes napágyakkal és 
napernyőkkel valamint pool-/snack-bár.
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: B1A/B2A/B3A - Stúdiók:   Nappa-
li/hálószoba, konyhasarok hűtőszekrénnyel, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz.
B1B/B2B/B3B - Stúdiók:   Új építésűek.
C2A/C3A/C4A - Apartmanok: Nappali 2 heve-
rővel és 1 külön hálószoba.
A2B/A3B/A4B - Apartmanok:   Új építésűek.

Ellátás: Önellátás.
Gyerekek: Külön gyermekmedence.
Szórakozás: Számos lehetőség Stalis központ-
jában.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas stúdió foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas stúdióban (B1A, B1B). 

 STUDIOS & APPARTEMENTS MELINA      STALIS 

1 hét önellátással

már 219,-€/fő ártól
 (70.080,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FAX 53448

Medence - Stalis Beach
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Nyugodt környezetben fekvő, helyi stílus-
ban épült szálloda mediterrán hangulattal 
és szép kerttel.

Fekvése:   A kis szállodát egy utca választja el a kb. 
350 m-re található, homokos strandtól. Stalis köz-
pontja éttermekkel, bárokkal, üzletekkel és szóra-
kozási lehetőségekkel kb. 500 m-re. A menetrend 
szerinti busz megállója a közelben. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 75 perc.
Felszereltsége:   A barátságos szállodában 50 
szoba várja a vendégeket a 2 szintes főépületben 
és a 3 szintes melléképületben. Rendelkezésre áll 
hall recepcióval, internetsarok (térítés ellenében), 
SAT-TV-sarok és büféétterem. A kertben édesvi-
zű úszómedence és pool-bár. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél ingyenesen, a strandon té-
rítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   C.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Hűtőszekrény, légkondi-
cionálás (mindkettő térítés ellenében), bérelhető 
széf, telefon, zuhanyozó, WC és balkon.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák: Kombinált 
nappali/hálószoba és külön hálószoba. 

Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: a fősze-
zonban vízi sportolási lehetőségek a strandon
(helyi szolgáltatóknál).  
Gyerekek:   Játszótér.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 05.05.-05.12.,
05.26.-06.02. közötti érkezés esetén.

 HOTEL PALOMA GARDEN      STALIS 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 283,-€/fő ártól
 (90.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 53795

A2B -
2-13 év
-100%

+

A nagy területen fekvő, szépen kialakított 
létesítmény egy krétai falu stílusában épült 
és ideális a kikapcsolódásra vágyóknak.

Fekvése: Közvetlen a tengerparton fekszik, kb. 
300 m-re két, fürdésre alkalmas, kis, kavicsos 
öböltől. Sissi központja kb. 100 m-re. A menet-
rend szerinti busz megállója a szálloda előtt. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.
Felszereltsége: A létesítményben 101 szoba/
stúdió/apartman található a 2 emeletes főépület-
ben és több, 2 emeletes melléképületben. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, SAT-TV-
sarok, internetsarok (térítés ellenében), WIFI (a 
közös helyiségekben ingyenesen), büféétterem 
és bár. A nagy kertben 2 édesvizű úszómedence, 
napozóterasz, pool-bár és pool-/snack-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen, a 
strandon térítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: B2C/B3C:   A főépületben vagy a 
melléképületekben található, barátságos beren-
dezésű szobákban hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, bérelhető széf, LCD SAT-TV, telefon, hajszá-
rító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon 
vagy terasz.
B2B/B3B - Stúdiók:   Kombinált nappali/háló-
szoba konyhasarokkal.
A2B/A3B/A4B - Apartmanok: Kiegészítve 1 
külön hálószobával.
Foglalható Joker-stúdió   B2S   is.   
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Fitneszterem, asztalitenisz és röplabda. 
Térítés ellenében: biliárd, kerékpárkölcsönzés a 
központban és különböző vízi sportolási lehető-
ségek a strandon (helyi szolgáltatóknál).  

Wellness:   Térítés ellenében: szauna és masszázs 
(külön kérésre) valamint a Calista Spa szolgáltatá-
sai a Castello Boutique testvérszállodában. 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek, májustól októberig) és játszótér.
Szórakozás:   Esti szórakoztató programok. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.   
Árkedvezmény: 14=12/7=6   05.16.-05.23.,
06.20.-06.27., 09.16.-09.23., 10.01.-10.15. közötti
érkezés esetén.   

 CASTELLO VILLAGE    
JOKER-

SZOBA

  SISSI 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 299,-€/fő ártól
 (95.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: FAX 53440

A2B -
2-6 év
-100%

+

Szállás példa
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 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családok számára ideális, barátságos lég-
körű szálloda olívafákkal körülvéve, az
egykori halászfalu, Sissi közelében.

Fekvése:   A sziklás strandtól kb. 500 m-re, a
Bouffos Beach-től kb. 2,5 km-re (ingyenes hotel-
busz) fekszik. A busztranszfer a repülőtérről kb.
2 óra.  
Felszereltsége: A 2012-ben épült szállodában,
mely a SENTIDO Vasia Resort & Spa testvérszál-
lodával egy komplexumhoz tartozik, összesen 95
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll in-
gyenes WIFI a közös helyiségekben, főétterem, 3
a’la carte-étterem (gourmet, olasz, mediterrán),
snack-bár és 3 bár. A kertben édesvizű úszóme-
dence és kis vízipark 4 csúszdával. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében. Törölközők kaució ellenében.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A barátságos be-
rendezésű szobákban hűtőszekrény, tea-/kávé-
főző, légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV,
internetcsatlakozás (térítés ellenében), telefon,
hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   Tágasabbak,
külön hálószoba és nappali-rész 2 kanapéval.
A2C/A3C - Junior-suitek: Tágasabbak, külön
hálószoba és nappali rész 2 kanapéval, kiegészít-
ve fürdőköpennyel és papuccsal.

Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Fitneszterem (a SENTIDO Vasia Resort & 
Spa testvérszállodában, 16 éves kortól) és több-
funkciós sportpálya.  
Wellness: Térítés ellenében: gőzfürdő, masz-
százs, pezsgőfürdő és szauna a SENTIDO Vasia 
Resort & Spa testvérszállodában.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás: Diszkó.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.00 óra között. Fagylalt és gyümölcs a smartline 
fagyiskocsiról. Snack-ételek, sütemények és kávé 
16.00 és 18.00 óra között. A főétkezések alatt sör, 
bor, üdítők, víz, tea és kávé. Hetente 1x a’la carte-
vacsora (előzetes foglalással).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.

 smartline VASIA VILLAGE    
JOKER-

SZOBA

   SISSI 

1 hét All Inklusive

már 365,-€/fő ártól
 (116.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 53599

A2B -+
2-14 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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30

RODOSZ

(

„Rodosz a Nap szigete” - 3000 évre nyúlik vissza ez a megállapítás. Helios, a Nap istene va-

lóban nem bánt szűkmarkúan ezzel a görög szigettel: évi 300 napsütéses nappal az egyik 

legnapfényesebb, mediterrán úti célunk! Az egyes nyári hónapok nagyon magas hőmérsék-

letének felfrissítéséről a tenger felől folyamatosan érkező szél gondoskodik. Az Égei-tenger 

zöld szigetén pihenjenek a hosszan elnyúló strandokon, használják ki a változatos vízi spor-

tolási lehetőségeket! A török partok közelében fekvő sziget kedvelt úti célja a szörfösöknek 

is. Fedezzék fel a fővárost, az óvárosban minden lépésüket átszövik a megelevenedő tör-

ténelmi emlékek! Vegyenek részt a kirándulásokon, tegyenek időutazást az ókori régészeti

leletek között sétálva! A hangulatos tavernákban élvezzék a görög vendégszeretetet, és kós-

tolják meg a helyi specialitásokat! Válasszanak igényeik szerint, Rodosz minden korosztály 

számára kellemes és változatos nyaralást kínál!

Úti cél: RODOSZ (RHO)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - menetrendi járatokon Indulási időpontok
PÉNTEK 2014. április 25. - október 24.*
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
CSÜTÖRTÖK 2014. június 19. - október 2.*
VASÁRNAP 2014. június 1. - október 19.*
Útvonal: BUD-ATH-RHO-ATH-BUD // BUD-RHO-BUD * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

ÜDÜLŐHELYEK

Rodosz város a sziget északi csücskén fekszik, és
egyedülálló keveréke a jelennek és a múltnak. Az óvá-
rost körülöleli a 4 km hosszú városfal, melynek köze-
pén emelkedik a monumentális Nagymesteri Palota.
A falon belül álló mecsetek és a minaret a török hó-
doltság korának tanúi, míg az impozáns, díszes épü-
letek a város olasz múltját fémjelzik. Nevezetességek 
és kultúra - amerre a szem ellát. A nagy piactér körül
üzletek és bazárok sorakoznak. Térjenek be az eredeti
tavernák vagy stílusos éttermek egyikébe, válasszanak 
a számtalan szórakozási lehetőség közül!
A Trianta/Ixia-strand egy a különösen kristálytiszta
vizük miatt kedvelt üdülőhelyek közül a sziget északi
partján. Innen gyönyörű kilátás nyílik a kb. 4 km-re 
található török partokra is. Hosszú, kavicsos strandja
egészen Rodosz városig húzódik, a könnyű szél és az 
enyhe hullámok ideális feltételeket kínálnak a szörfö-
söknek. Az élénk életet élő parti sétányon éttermek,
kávézók, diszkók és bárok sorakoznak, feltétlenül tér-
jenek be a hangulatos tavernák egyikébe! Az üdülő-
hely közelében található a Filerimos-kolostor, ahol
az egykori bazilika maradványait tekinthetjük meg.
Szintén könnyen megközelíthető innen a Pillangók-
völgye.
Fanes, az egykori halászfalu a sziget nyugati részén,
Rodosz várostól kb. 25 km-re található. A kikapcsoló-
dásra és nyugalomra vágyókat kristálytiszta víz, ho-
mokos/kavicsos tengerpart, a szinte állandó észak-
nyugati szélnek köszönhetően a szörf szerelmeseit
kitűnő feltételek várják.
Kalithea egy kis öbölben fekszik és gyógyforrásai-

ról ismert, az egykori gyógyfürdők maradványainál
ma búvárközpont található. A kristálytiszta vizű ten-
gerpart ideális a sznorkelezéshez is. A kis központban
néhány bár, étterem és üzlet várja az idelátogatókat.
Az eredeti rodoszi berendezésű házairól híres, hami-
sítatlan görög falu, Koskinou könnyen megközelíthető
(kb. 3 km-re).
Faliraki a sziget egyik legpezsgőbb és legkedveltebb
üdülőhelye. A modern városközpontban üzletek, bá-
rok és éttermek várják a turistákat. Az 5 km hosszú,
homokos/kavicsos, nagyrészt lassan mélyülő tenger-
part ideális a napimádóknak és a vízi sportok kedve-
lőinek. A feledhetetlen nyári esték változatos prog-
ramjáról számos taverna, bár és diszkó gondoskodik.
Élvezzék a görög vendégszeretetet, és kóstolják meg a
helyi specialitásokat! A kb. 8 km-re fekvő Afandou-ban
18 lyukú golfpálya csalogatja a sport szerelmeseit.
Kolymbia homokos/kavicsos strandja két gyönyö-
rű öböl mentén található, melyeket a tengerbe nyúló
sziklák szegélyeznek, a festői környezet a sziget egyik 
legszebb részének számít. A hangulatos tavernákhoz 
és kávézókhoz egy 3 km hosszú eukaliptusz fasor ve-
zet. Rodosz város kb. 28 km-re, Lindos kb. 32 km-re 
fekszik (jó menetrend szerinti buszközlekedés).
A Rodosz várostól kb. 50 km-re található Lindos az 
antik városok között az egyik legjelentősebb. A hegy 
tetején álló Athéna templom és a közvetlenül az 
Akropolisz alatt húzódó, 3500 éves város fehér házai
magával ragadó látványt nyújtanak. Ne mulasszák el
megtekinteni a naplementét, amely Lindost valóban a
sziget egyik legidillibb pontjává varázsolja!

KLÍMA · RODOSZ
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
RODOSZ VÁROS
Nappali átlaghőmérséklet °C 21 25 30 32 33 29 25
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 11 15 19 21 22 19 15
Víz átlaghőmérséklet °C 17 19 21 23 25 24 22
Napos órák száma naponta 9 10 12 13 12 11 8
Esős napok száma havonta 3 3 0 0 0 1 6
Levegő páratartalom % 57 53 49 46 46 48 55

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

244,-€/fő ártól
(78.080,- Ft/fő ártól)

1 HÉT REGGELIVEL
már

Rodosz város

Kolymbia Lindos
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Központi és strandközeli - kell ennél több? A 
tengerpart, a híres Mandraki-kikötő és a kö-
zépkori főváros néhány perc alatt elérhető.

Fekvése:   Központi helyen fekszik, csak kb. 100 
m-re a nyilvános, gyorsan mélyülő, kavicsos Elli 
Beach strandtól és Rodosz város központjától. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A 2013-ban felújított szállodá-
ban 115 szoba található 6 emeleten. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall, lift, társalgó, TV-szoba, 
csomagszoba, ingyenes WIFI a hallban, étterem, 
bár, kávézó, ajándéküzlet és mosoda (térítés elle-
nében). A kertben édesvizű úszómedence ingye-
nes napágyakkal és napernyőkkel. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, széf, SAT-TV, telefon, zuhanyozó, 
WC, hajszárító és balkon.
B2C/B3C/B4C - Apartmanok: Kombinált nap-
pali/hálószoba, 1 külön hálószoba és ülősarok. 
Medencére nézők.
B2D/B3D/B4D - Apartmanok:   Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás:   Szobák foglalása esetén  reggeli vagy  fél-
panzió, apartmanok foglalása esetén önellátás, 
reggeli   vagy félpanzió. Büféreggeli és 3 fogásos 
menüvacsora. Reggeli későn kelőknek 10.30 óráig. 
Diétás ételek külön kérésre.  
Sport: Fitneszterem.  
Wellness:   Szauna.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline AQUAMARE   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   RODOSZ VÁROS 

1 hét önellátással

már 285,-€/fő ártól
 (91.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 52142

B2C -
B2D -
+

2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban

Színes nyaralás alacsony áron
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A barátságos, modern szálloda ideális kiin-
dulópont az óváros és az éjszakai élet fel-
fedezésére.

Fekvése: Rodosz város nyüzsgő központjában 
fekszik, a homokos/kavicsos strandtól kb. 200 m-
re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.   
Felszereltsége: A családi vezetés alatt álló szál-
lodában összesen 50 szoba található 5 emeleten. 
Rendelkezésre áll kis hall recepcióval, lift, ingye-
nes WIFI, társalgó, reggeliző/a’la carte-étterem va-

lamint kis bár TV-sarokkal és hangulatos terasszal
az utca felőli oldalon.  
Helyi besorolás: C.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A modern beren-
dezésű szobákban hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, zu-
hanyozó, WC és balkon.   
Ellátás: Büféreggeli.
Sport: Térítés ellenében: különböző vízi sporto-
lási lehetőségek a strandon (helyi szolgáltatók-
nál).  
Szórakozás: Számos étterem, bár, diszkó és to-
vábbi szórakozási lehetőség a közvetlen közel-
ben.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.   

 HOTEL AMBASSADOR      RODOSZ VÁROS 

már 290,-€/fő ártól
 (92.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: FAX 52451

2-12 év
-50%

Nyüzsgő légkörű szálloda a parti úton, ki-
váló ár-érték aránnyal.

Fekvése:   Ixia hosszú, homokos/kavicsos strand-
jától csak a Triantát Rodosz várossal összekötő 
parti út választja el. Ixia központja néhány étte-
remmel, bárral és üzlettel kb. 50 m-re. Rodosz 
város kb. 6 km-re, ahova menetrend szerinti 
buszokkal lehet eljutni (megálló a közelben). A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc. 
Felszereltsége:   A szállodában összesen 242 szo-
ba található 5 emeleten. A vendégek rendelke-
zésére áll tágas hall recepcióval, liftek, internet-
sarok és WIFI (térítés ellenében), nagy, teraszos 
büféétterem az 1. emeleten, gyönyörű kilátással 
a tengerre, bár és üzletek. A kertben 2 édesvizű 
úszómedence és pool-/snack-bár. Napágyak és 
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon 
térítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   A.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A kényelmes be-
rendezésű szobákban hűtőszekrény, légkondicio-
nálás (06.15. és 09.15. között), bérelhető széf, SAT-
TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon.
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Keményborítású teniszpálya és asztalite-
nisz. Térítés ellenében: biliárd és vízi sportok a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Könnyed animációs programok 
napközben és este valamint hetente élőzene és 
karaoke, a főszezonban görög est.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezéseknél helyi bor, helyi sör és üdí-
tők. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00
és 23.00 óra között. Snack-ételek 10.30 és 11.30
óra, 15.00 és 16.00 óra valamint 21.30 és 22.30
óra között. Fagylalt a gyerekeknek 11.00 és 12.00
óra valamint 15.00 és 16.00 óra között. Kávé, tea
és sütemény 16.00 és 17.00 óra között. A vacsorá-
nál megfelelő öltözet (férfi aknak hosszúnadrág)
ajánlott.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (csak A2A, A2B
szobatípusok foglalása esetén érvényes, ameny-
nyiben mindkét fő betöltötte a 60. életévét).  

 HOTEL OCEANIS    
JOKER-

SZOBA

  TRIANTA/IXIA 

1 hét All Inklusive

már 386,-€/fő ártól
 (123.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 52448

2-12 év
-100%
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Kényelmesen kialakított szálloda egyedül-
álló építészeti megoldásokkal, melyek min-
den érzékszervünket rabul ejtik.

Fekvése: Nyugodt környezetben, közvetlen a 
homokos/kavicsos strandnál fekszik (fürdőcipő 
viselete ajánlott). Fanes központja kis tavernákkal, 
szórakozási és vásárlási lehetőségekkel kb. 2 km-
re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 255 
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll 
hall recepcióval, internetsarok (térítés ellenében), 
ingyenes WIFI a hallban, főétterem, 2 a’la carte-
étterem (olasz és görög), kávézó, bár és kis szu-
permarket. A hatalmas, szép kertben 2 édesvizű 
úszómedence, napozóteraszok és pool-/snack-
bár. Napágyak és napernyők a medencénél és a 
kertben ingyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A modern és ízléses be-
rendezésű szobákban légkondicionálás, bérelhe-
tő széf, SAT-TV, internetcsatlakozás (térítés ellené-
ben), telefon, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, 
WC és balkon vagy terasz. 
A2B/A3B:   Tágasabb, fürdőszobával vagy zuha-
nyozóval rendelkező szobák. 
Foglalható Joker-szoba A2S és akciós szoba A2R
is.
Sport:   Asztalitenisz, tenisz (felszerelés térítés el-
lenében) és strandröplabda. Térítés ellenében: 
vízisport-központ a strandon (helyi szolgáltatók-
nál).
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
szauna, masszázs és szépségápolási kezelések.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és mini-
klub.

Szórakozás: Alkalmanként könnyed animációs 
programok.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
24.00 óra között. Snack-ételek 10.00 és 11.30 óra,
15.00 és 16.30 óra valamint 22.00 és 23.00 óra
között. Fagylalt a gyerekeknek 11.00 és 12.00 óra
valamint 15.00 és 16.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 MEDBLUE FANES (EX NAUTICA BLUE HOTEL)    
JOKER-

SZOBA

   FANES 

1 hét All Inklusive

már 380,-€/fő ártól
 (121.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 52913

2-14 év
-100%

Törzsvendégek körében kedvelt szálloda
kedvező ár-érték aránnyal.

Fekvése: Nyugodt helyen, a homokos/kavicsos 
Agia Marina strandtól kb. 350 m-re fekszik. Kalithea 
termálvizes forrásai kb. 2 km-re. Rodosz város kb. 
3 km-re, ahova menetrend szerinti buszokkal lehet 
eljutni (megálló a szállodánál). A busztranszfer a 
repülőtérről kb. 50 perc.  
Felszereltsége:   A barátságos hangulatú létesít-
ményben 166 szoba/stúdió várja a vendégeket 2 
emeleten. Rendelkezésre áll hall recepcióval (bé-
relhető széfek), 4 lift, társalgó, SAT-TV-sarok, étte-
rem, bár/kávézó és kis szupermarket. A kertben 
édesvizű úszómedence ingyenes napágyakkal és 
napernyőkkel valamint pool-/snack-bár részben 
fedett terasszal.
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény, SAT-
TV, telefon, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és 
balkon vagy terasz. Légkondicionálás félpanziós 
foglalás esetén térítés ellenében, All Inklusive fog-
lalás esetén 07.01. és 09.10. között ingyenesen.
A2B/A3B - Stúdiók:   Kombinált nappali/háló-
szoba és konyhasarok.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport:   Térítés ellenében: keményborítású tenisz-
pálya, kosárlabda, biliárd és vízi sportok a stran-
don (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Hetente 2x élőzene és diszkó (júni-
ustól szeptemberig).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezéseknél víz (nem palackos), üdí-
tők, helyi sör és helyi bor. Kávé, tea, üdítők,
ouzo, helyi bor és helyi sör 10.00 és 12.00 óra va-
lamint 14.30 és 17.30 óra között a pool-bárban,
17.30 és 22.30 óra között a főbárban. Szendvi-
csek, pizza, sütemény és fagylalt 14.30 és 17.30
óra között. Tenisz. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 06.22.-06.29. kö-
zötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
05.04.-06.22., 09.07.-10.16. közötti tartózkodás
esetén.   

 HOTEL PRINCESS FLORA    
JOKER-

SZOBA

   KALITHEA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 279,-€/fő ártól
 (89.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: FAX 52176

A2B -+
2-13 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg. 
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34 GÖRÖGORSZÁG · RODOSZ

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Családi vezetés alatt álló szálloda központi 
fekvéssel és kiváló ár-érték aránnyal, első-
sorban fi ataloknak.

Fekvése: Ideális helyen fekszik, Faliraki központ-
jában, a bárok utcája mellett, a homokos strand-
tól kb. 50 m-re. Rodosz város kb. 15 km-re, aho-
va menetrend szerinti buszokkal lehet eljutni. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A kis létesítményben rendelke-
zésre áll 10 szoba és 15 stúdió 2 emeleten, hall 
recepcióval (bérelhető széfek) és lift. A szálloda 
utca felőli oldalán egy szép kávézó található, ahol 
a reggelit felszolgálják.  
Helyi besorolás:   C.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A célszerű és barátságos 
berendezésű szobákban légkondicionálás (térí-
tés ellenében), SAT-TV, telefon, zuhanyozó, WC 
és balkon. 
A2B/A3B - Stúdiók: Kiegészítve konyhasarok-
kal és kis hűtőszekrénnyel.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is. 
Ellátás: Bővített kontinentális reggeli.

Sport:   Térítés ellenében: különböző vízi sportok 
a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Szórakozás:   Számos étterem, bár, diszkó és vá-
sárlási lehetőség a közvetlen közelben.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén  elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.  
Árkedvezmény: 14=13/7=6 05.01.-06.22. kö-
zötti tartózkodás esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
05.01.-06.18., 09.25.-10.16. közötti tartózkodás
esetén.   

 HOTEL SOPHIA    
JOKER-

SZOBA

  FALIRAKI 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 244,-€/fő ártól
 (78.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: FAX 52060

2-12 év
-50%

Barátságos szálloda pároknak és fi atal csa-
ládoknak.

Fekvése:   Faliraki nyüzsgő központja számos ét-
teremmel, bárral és diszkóval pár perces sétával 
érhető el. A hosszú, homokos/kavicsos strand 
kb. 800 m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 
60 perc. 
Felszereltsége:   A kedvelt létesítményben össze-
sen 336 szoba várja a vendégeket 9 épületben. 
Rendelkezésre áll recepció (bérelhető széfek), lift, 
ülősarok SAT-TV-vel, teraszos étterem, bár és kis 
szupermarket. A kertben édesvizű úszómedence, 
2 további medence a melléképületeknél, napo-
zóterasz és pool-/snack-bár. Napágyak és naper-
nyők a medencénél ingyenesen, a strandon térí-
tés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A barátságos be-
rendezésű szobákban hűtőszekrény, légkondicio-
nálás, telefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és bal-
kon vagy terasz.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   Tágasabbak.

B2A/B3A/B4A - Apartmanok:   Kiegészítve 
konyhasarokkal.  
Sport:   Röplabda. Térítés ellenében: biliárd.   
Wellness: Térítés ellenében: masszázs.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás:   Kéthetente görög est folklórműsor-
ral.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Alkoholmentes italok, kávé és tea 10.00 és
23.00 óra között, helyi alkoholos italok 14.00 és
23.00 óra között. Szendvicsek és fagylalt 11.00 és
12.30 óra között, sütemény és fagylalt 16.00 és
18.30 óra között.

 HOTEL EVI      FALIRAKI 

1 hét All Inklusive

már 279,-€/fő ártól
 (89.280,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FAX 52430

A2C -
B2A -

2-14 év
-100%

+
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 www.hupsz.hu  & 06 30 656 1626További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Tökéletes választás a pihentető nyaralásra
vágyóknak és kiváló kiindulópont kirándu-
lásokhoz.

Fekvése:   A homokos/kavicsos strandtól kb. 200
m-re fekszik. Számos vásárlási lehetőség és ét-
terem a közelben. Rodosz város kb. 27 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége: A felújított szállodában össze-
sen 106 szoba található. A vendégek rendelke-
zésére áll recepció (bérelhető széfek), TV-szoba,
internetsarok, ingyenes WIFI a hallban, étterem,
bár, könyvtár és fodrászat. A kertben édesvizű
úszómedence pool-bárral valamint ingyenes nap-
ágyakkal és napernyőkkel.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, SAT-TV, telefon, internetcsatlakozás
(térítés ellenében), hajszárító, fürdőszoba, WC és
kertre vagy medencére néző balkon.
A2D/A3D - Superior-szobák:   Fürdőszobával
vagy zuhanyozóval, terasszal és külön, közös me-
dencével rendelkeznek.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   Tágasabbak,
kombinált nappali/hálószoba.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák: Tágasabbak,
nappali és tolóajtóval elválasztott, külön háló-
szoba.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  

Sport:   Asztalitenisz, boccia és strandröplabda. 
Térítés ellenében: fi tneszterem és tenisz.
Wellness:   Térítés ellenében: szauna.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(5-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás: Könnyed animációs programok 
napközben és este valamint színház.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Hetente 1x görög est. A főétkezések alatt üdítők, 
asztali bor és sör. Alkoholmentes italok, sör és bor 
10.00 és 24.00 óra között, helyi alkoholos italok 
17.30 és 23.00 óra között. Kávé, tea és sütemény 
16.00 és 17.00 óra között, snack-ételek 11.00 és 
12.00 óra valamint 15.00 és 18.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  

 smartline MISTRAL    
JOKER-

SZOBA

   KOLYMBIA 

1 hét All Inklusive

már 363,-€/fő ártól
 (116.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 52408

A2B -
A2C
A3C -

+

2-11 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Barátságos szálloda családias és lezser lég-
körrel, nyugodt környezetben, a Tsambika-
hegy lábánál.

Fekvése:   A kényelmes szálloda Kolymbia szélén
fekszik, a központ számos vásárlási és szórakozá-
si lehetőséggel kb. 1 km-re. A hosszú, kavicsos
strand kb. 300 m-re. Rodosz városba és Lindosba
menetrend szerinti buszokkal lehet eljutni, meg-
álló a szálloda előtt. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 90 perc.
Felszereltsége: A szép létesítményben összesen
266 szoba található több, kétemeletes épületben.
A vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval
(bérelhető széfek), ingyenes WIFI a hallban, étte-
rem, bár és ajándéküzlet. A nagy kertben 3 édes-
vizű úszómedence és 2 pool-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében vehetők igénybe. 
Helyi besorolás: A.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A modern beren-
dezésű szobákban hűtőszekrény, légkondicioná-
lás (06.01. és 09.30. között), SAT-TV, telefon, zu-
hanyozó, WC, hajszárító és balkon vagy terasz.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák: Tágasabbak,
fürdőszobával vagy zuhanyozóval rendelkeznek,
kiegészítve tolóajtóval elválasztott, külön háló-
szobával.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.

Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport:   Asztalitenisz és röplabda. Térítés ellené-
ben: biliárd, minigolf és tenisz valamint különbö-
ző vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek: 3 külön gyermekmedence csúszdák-
kal, mini-klub (2 óra délelőttönként, 2 óra estén-
ként), játszótér és animációs programok (4 éves 
kortól, német nyelven, 06.15. és 09.15. között).
Szórakozás: Esti animációs programok (a fősze-
zonban) és kéthetente görög est.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezésekhez üdítők, asztali bor és sör. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.00 óra között. Kávé, tea és sütemények 16.30 
és 18.00 óra között, snack-ételek 14.00 és 18.00 
óra között. Minigolf és tenisz (előzetes foglalás-
sal).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.

2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6   04.17.-05.04.,
10.16.-11.02. közötti érkezés esetén.   

 smartline KOLYMBIA STAR   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   KOLYMBIA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 315,-€/fő ártól
 (100.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 52524

A2B -+
2-13 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron

Szállás példa - Családi szoba (modell)

Modell

Modell
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 www.neckermannborze.hu  & 06 40 200 776További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Barátságos légkörű, ízlésesen kialakított
szálloda egy szép öbölben, gyönyörű kilá-
tással.

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, homokos
strandon, egy kis öbölben fekszik. A kis település,
Pefki kb. 1,5 km-re, Lindos kb. 5 km-re. A busz-
transzfer a repülőtérről kb. 2 óra.
Felszereltsége: A szállodában összesen 143
szoba található a 3 emeletes fő- és melléképü-
letekben. Rendelkezésre áll hall recepcióval, lift,
SAT-TV-sarok, internetsarok (térítés ellenében),
ingyenes WIFI a hallban, étterem és kis szuper-
market. A kertben édesvizű úszómedence, napo-
zóterasz és pool-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében vehetők igénybe. Törölközők kaució elle-
nében (csere térítés ellenében).   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: B1A/B2A/B3A:   Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás (06.15. és 09.15. között), bérelhető
széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba/zuha-
nyozó, WC és kertre néző balkon vagy terasz. 
B1B/B2B/B3B: Tengerre néző szobák.
B2C/B3C - Családi szobák:   Egy tágasabb szo-
ba.
B2D/B3D - Családi szobák: Tengerre nézők.
B2E/B3E/B4E - Családi szobák:   Kiegészítve 1
külön hálószobával.

B2F/B3F/B4F - Családi szobák: Kiegészítve 1 
külön hálószobával és tengerre nézők.
B2G/B3G/B4G - Családi szobák: Tágasab-
bak, kiegészítve 1 külön hálószobával és tenger-
re nézők.
Foglalható Joker-szoba   B2S is.  
Sport:   Asztalitenisz, boccia, kosárlabda, tenisz és 
strandröplabda. Térítés ellenében: különböző vízi 
sportolási lehetőségek a strandon (helyi szolgál-
tatóknál).  
Gyerekek: Gyermekmedence, mini-klub (5-12 
éveseknek, naponta 4 óra) és játszótér.
Szórakozás: Hetente 3x esti animációs progra-
mok.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1A, B1B).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok, ká-
vé, tea 10.00 és 23.00 óra között. Hideg és meleg 
snack-ételek 10.00 és 18.00 óra között (kivéve a 
főétkezések ideje alatt). Délutánonként fagylalt és 
friss gyümölcs a smartline fagyiskocsiról.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából. 

2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline SUNRISE    
JOKER-

SZOBA

   LINDOS 

1 hét All Inklusive

már 347,-€/fő ártól
 (111.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 52028

B2C -
B2D -
B2E -
B2F -
B2G

+

2-14 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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KOS

Úti cél: KOS (KGS)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
HÉTFŐ 2014. június 16. - szeptember 29.*
Útvonal: BUD-KGS-BUD * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

290 km²-es területével Kos Rodosz és Karpathos után a Dodekanészosz-szigetcsoport 3.

legnagyobb szigete. Kelet-nyugati irányban közel 50 km, észak-déli irányban pedig 13 km

széles, 112 km hosszú partszakasszal rendelkezik. Legkeskenyebb pontján a két part között

csak 1 km-es a távolság. Kos déli oldalán festői hegyvonulat húzódik, melynek legmagasabb

pontja, a Dikeosz-hegy 846 m. Északra haladva a táj sík és termékeny vidékké válik. Kos vá-

ros, a sziget fővárosa és egyben gazdasági, kulturális és igazgatási központja, egy sekély,

széles öbölben fekszik, és 4000 évre visszanyúló, gazdag történelmének számos emlékét

őrzi. Romantikus óváros, a johannita erőd, az Aszklépiosz-szentély és Hippokratész, az antik 

kor híres orvosának platánfája mind-mind a sziget ismertetőjegyei és tökéletes kiegészítői

egy élményekben gazdag nyaralásnak. Kos híres széles, homokos és kavicsos, kristálytiszta

vizű strandjairól, melyek zavartalan fürdőzést kínálnak. Az állandó szélnek köszönhetően a

sziget ideális helyszín a vízi sportok kedvelői (pl. szörfösök) számára. A legszebb, homokos

strandok az északi parton, Tigaki, Marmari és Mastichari környékén találhatók. A táj kitű-

nő továbbá gyalogtúrákhoz és nagyobb kerékpártúrákhoz is. Fedezzék fel a festői hegyi és

halászfalvakat, virágzó szőlőhegyeket, termékeny völgyeket és gyönyörködjenek a lélegzet-

elállító kilátásban!

ÜDÜLŐHELYEK

A sziget fővárosa és legnagyobb települése Kos vá-
ros, legfeltűnőbb épülete a johannita erőd, a bejárat 
előtt Hippokratész platánfájával, melynek árnyékában 
a hagyomány szerint tanítványait oktatta. Érdemes el-
látogatni a hellén és római ásatásokhoz is. A homokos/
kavicsos strandokon pedig élvezhetik a napot, a hűsítő 
tengervizet, és kipróbálhatják a vízi sportokat. A kikötő-
ben és a pálmákkal övezett parti sétányon esténként is 
pezseg az élet. Hangulatos tavernák, kávézók és bárok 
gondoskodnak a kikapcsolódásról.
Lambi Kos város csendes elővárosa a sziget északi ré-
szén. Az aktív pihenésre vágyókat különböző vízi spor-
tok várják, kedvelt, kb. 1 kilométer hosszú, homokos/
kavicsos strandja, mely egészen a fővárosig húzódik, a 
napimádóknak nyújt nyugodt kikapcsolódást.

Tigaki a sziget egyik legszebb strandján fekszik. A ked-
ves, kis település több kilométer hosszú, sekély, homo-
kos tengerpartja valamint a júliusban és augusztusban 
uralkodó Meltemi-szél kitűnő körülményeket nyújt a 
szörfösök részére. Kiváló úti cél azok számára is, akik 
kerékpárral szeretnék felfedezni a szigetet. A nyüzsgő 
központban üzletek, tavernák és bárok találhatók. 

KLÍMA · KOS
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
KARDAMENA
Nappali átlaghőmérséklet °C 20 24 28 31 31 27 23
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 13 16 20 22 22 20 16
Víz átlaghőmérséklet °C 17 19 21 23 25 24 22
Napos órák száma naponta 8 10 12 12 11 10 8
Esős napok száma havonta 6 5 1 0 0 1 6
Levegő páratartalom % 66 65 61 59 61 64 68

(

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

229,-€/fő ártól
(73.280,- Ft/fő ártól)

1 HÉT ÖNELLÁTÁSSAL
már

Tigaki

Kos város

Kos város

Marmari

38_43_BORZE_S14.indd   3838_43_BORZE_S14.indd   38 2014.01.18.   16:35:362014.01.18.   16:35:36



39GÖRÖGORSZÁG · KOS

 www.neckermannborze.hu  & 06 40 200 776További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Bájos, kis szálloda ideális távolságra a ten-
gerparttól, ugyanakkor nem messze Kos vá-
ros központjától és kikötőjétől.

Fekvése:   Központi helyen fekszik, kb. 150 m-re 
a lassan mélyülő, kavicsos Avra strandtól. Számos
étterem, bár, vásárlási és szórakozási lehetőség a
közvetlen közelben. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 30 perc.
Felszereltsége:   A szállodában összesen 78 szoba
található 4 emeleten. A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, liftek, TV-szoba, internetsarok 

(térítés ellenében), ingyenes WIFI a szálloda egész 
területén, büféétterem, a’la carte-étterem, 2 bár, 
kávézó és kis szupermarket. A kertben édesvizű 
úszómedence napozóterasszal és pool-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen, 
törölközők térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, hajszárító és me-
dencére vagy tengerre néző balkon. 
B1B/B2B/B3B - Stúdiók:   Kiegészítve konyha-
sarokkal, nem medencére vagy tengerre nézők.
B2C/B3C/B4C - Apartmanok:   Tágasabbak, ki-
egészítve konyhasarokkal és 1 külön hálószobá-
val, nem medencére vagy tengerre nézők.
Foglalható az alagsorban található, SAT-TV nélküli, 
zuhanyozóval rendelkező, nem medencére vagy 
tengerre néző Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Szobák foglalása esetén reggeli  vagy 
félpanzió, stúdiók és apartmanok foglalása ese-
tén önellátás  , reggeli   vagy   félpanzió. Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport: Térítés ellenében: biliárd.
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszótér.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, B1B). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline PHILIPPION   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   KOS VÁROS 

1 hét önellátással

már 273,-€/fő ártól
 (87.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 54888

2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban

Színes nyaralás alacsony áron
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Törzsvendégek körében kedvelt, barátsá-
gos létesítmény kedvező fekvéssel.

Fekvése: Nyugodt környezetben fekszik, a ho-
mokos/kavicsos strandtól kb. 150 m-re. Kos város 
nyüzsgő központja kb. 300 m-re. Üzletek és étter-
mek a közvetlen közelben. A menetrend szerinti 
busz megállója kb. 30 m-re. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A létesítményben összesen 25 
apartman található. A vendégek rendelkezésé-
re áll hall recepcióval, TV-sarok, ingyenes WIFI a 
hallban, internetsarok (térítés ellenében) és kis 
olvasósarok. A belső udvaron kis, édesvizű úszó-
medence és pool-/snack-bár. Napágyak és naper-
nyők a medencénél ingyenesen, a strandon térí-
tés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: C2A/C3A/C4A - Apartmanok: 
  Nappali/hálószoba, külön hálószoba, konyhasa-
rok (hűtőszekrény, vízforraló, főzőlap), légkondi-
cionálás (térítés ellenében), bérelhető széf, SAT-
TV, telefon, zuhanyozó, WC és balkon.

C2C/C3C/C4C - Apartmanok: A földszinten ta-
lálhatók és teraszosak.  
Ellátás: Önellátás.
Sport: Darts. Térítés ellenében: biliárd és kerék-
párok.
Gyerekek:   Kis, külön gyermekmedence és ját-
szótér.

 APPARTEMENTS SUNRISE      KOS VÁROS 

1 hét önellátással

már 229,-€/fő ártól
 (73.280,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FAX 54015

Nagy területen elhelyezkedő létesítmény 
szép kerttel és kedvező fekvéssel.

Fekvése:   Közvetlen a hosszú, lassan mélyülő,
homokos/aprókavicsos strandon fekszik. Étter-
mek, tavernák és üzletek a közelben. Kos város
központja kb. 2 km-re, a menetrend szerinti busz 
megállója a szálloda előtt. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A kedvelt létesítményben össze-
sen 510 szoba található a főépületben és több,
bungalóstílusú melléképületben. A vendégek ren-
delkezésére áll tágas hall recepcióval, liftek, SAT-
TV-szoba, internetsarok (térítés ellenében), büfé-
étterem, teraszos bár és kis szupermarket. A nagy 
kertben 2 édesvizű úszómedence, napozóterasz,
pool-/snack-bár és pool-étterem. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében vehetők igénybe. 
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: B1C/B2C/B3C: A barátságos be-
rendezésű szobákban hűtőszekrény, légkondici-
onálás (06.15. és 09.15. között), bérelhető széf, 
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC és balkon vagy terasz. 
B2F/B3F/B4F - Családi szobák: Nappali/háló-
szoba és 1 külön hálószoba.
Foglalható Joker-szoba   B2S   is.
Sport:   Strandröplabda. Térítés ellenében: aszta-
litenisz, biliárd, tenisz és vízi sportok a strandon 
(helyi szolgáltatóknál). 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1C).
•   Ingyenes belépés a   Mastichariban található 
Lido víziparkba  .  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezések alatt üdítők, helyi sör és asz-
tali bor. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.00 óra között. Snack-ételek 10.00 és
19.00 óra között. Kávé, tea, sütemény és fagylalt
10.00 és 16.30 óra között. A vacsora a meden-
cénél található étteremben is elfogyasztható (va-
csora specialitásokkal, pl. görög, olasz, barbecue,
előzetes foglalással). A vacsoránál megfelelő öltö-
zet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig történő
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 06.01.-09.18. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.10.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 09.19.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).   

 HOTEL ATLANTIS    
JOKER-

SZOBA

  LAMBI 

1 hét All Inklusive

már 392,-€/fő ártól
 (125.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 54260

B2F -
2-6 év
-100%

+
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A görög falu mintájára épült szálloda bája
és a hatalmas füves napozórész pihenésre
és kikapcsolódásra csábít. Családok és pá-
rok részére egyaránt ideális választás.

Fekvése:   Közvetlen a homokos strandon fekszik.
Kos város számos vásárlási és szórakozási lehe-
tőséggel kb. 5 km-re, a repülőtér kb. 26 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 182 szo-
ba található a 3 emeletes főépületben és több,
1-2 szintes bungalóban. A vendégek rendelkezé-
sére áll hall recepcióval, társalgó, TV-szoba, ingye-
nes WIFI a szálloda egész területén, internetsarok 
(térítés ellenében), büféétterem, görög taverna
(a strand közelében), bár, kis szupermarket, aján-
déküzlet és fodrászat (külön kérésre). A hatalmas
kertben édesvizű úszómedence és pool-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen
vehetők igénybe. Törölközők a strandon kaució
ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A főépületben található,
kényelmes berendezésű szobákban hűtőszekrény,
légkondicionálás (központi üzemeltetéssel), bérel-
hető széf, SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon, hajszárító,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B: Tengerre néző szobák.
A1C/A2C/A3C - Bungalók: Kiegészítve egy he-

verővel (külön kérésre), a fürdőszobában pezs-
gőfürdővel (külön kérésre), és a kert oldalán lévő 
terasszal rendelkeznek.
A2D/A3D - Bungalók:   Tengerre néző balkonnal 
vagy terasszal rendelkeznek.
A2E/A3E - Bungalók: Közvetlen a tengerpart-
nál találhatók, tengerre néző balkonnal vagy te-
rasszal rendelkeznek.
Ellátás: Félpanzió   vagy All Inklusive  . Min-
den étkezés büférendszerben. Félpanzió foglalá-
sa esetén fagylalt a smartline fagyiskocsiról térí-
tés ellenében.
Sport:   Fitneszterem, kosárlabda és strandröplab-
da. Térítés ellenében: biliárd, asztalitenisz, squash, 
minigolf és tenisz.
Wellness: Térítés ellenében: szauna és masz-
százs. 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Kontinentális reggeli későn kelőknek 09.30 
és 10.15 óra között. Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok a bárban 10.00 és 23.00 óra kö-
zött. Kávé, tea és sütemények 10.00 és 22.00 óra 
között. Fagylalt a gyerekeknek 14.00 és 17.00 óra 
között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline THE AEOLOS BEACH       LAMBI 

Szállás példa

1 hét félpanzióval

már 408,-€/fő ártól
 (130.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 54076

A2C -
A2D -
A2E -

+

2-10 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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A homokos tengerpart közelében fekvő és 
szép medencékkel rendelkező szálloda ide-
ális feltételeket nyújt a kikapcsolódásra az 
egész család számára.

Fekvése: Tigaki peremén fekszik, a homokos 
strandtól kb. 300 m-re. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A létesítményben összesen 255 
szoba található több, 2 szintes épületben. A ven-
dégek rendelkezésére áll recepció (bérelhető szé-
fek), SAT-TV-szoba, internetsarok, WIFI (térítés 
ellenében), étterem, bár és kis szupermarket. A 
kertben 2 édesvizű úszómedence és napozóte-
rasz. Napágyak és napernyők a medencénél in-
gyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők 
igénybe.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Légkondicionálás, 
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és bal-
kon vagy terasz.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   Tágasabbak.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák: Kiegészítve 
1 külön hálószobával.
A2D/A3D/A4D - Maisonette-szobák: 2 szin-
tesek, kiegészítve 1 külön hálószobával.
Foglalható a melléképületben található Joker-
szoba A2S   is.   
Sport: Asztalitenisz, fi tneszterem, kispályás foci 
és kispályás kosárlabda. Térítés ellenében: biliárd.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A). 

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
23.00 óra között. Snack-ételek 10.00 és 12.30 óra
valamint 15.00 és 18.00 óra között. Fagylalt a gye-
rekeknek 11.00 és 17.00 óra között. Kávé, tea és
sütemény 16.00 és 17.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 GAIA VILLAGE    
JOKER-

SZOBA

  TIGAKI 

1 hét All Inklusive

már 364,-€/fő ártól
 (116.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 54030

A2B -
A2C
A2D

2-14 év
-100%

+

Barátságos, családi vezetés alatt álló szállo-
da központi fekvéssel Kos egyik különösen 
szép részén.

Fekvése:   Tigaki központjától, ahol számos vásár-
lási és szórakozási lehetőség található valamint 
a lassan mélyülő, homokos/kavicsos strandtól 
egyaránt kb. 200 m-re fekszik. Kos város kb. 10 
km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 120 szo-
ba várja a vendégeket a 2 emeletes fő- és mel-
léképületben. Rendelkezésre áll recepció, SAT-TV-
szoba, WIFI a főépületben (térítés ellenében), 
étterem és teraszos bár. A kertben édesvizű úszó-
medence pezsgőfürdővel, napozóterasz és pool-
bár. Napágyak, matracok és napernyők a meden-
cénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében 
vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1C/A2C/A3C - Superior-szobák: 
  Hűtőszekrény, légkondicionálás, bérelhető széf, 
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC és balkon.

Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Büféreggeli.
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: különbö-
ző vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1C).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1C=A2C
09.13.-10.26. közötti tartózkodás esetén.

 HOTEL TROPICAL SOL    
JOKER-

SZOBA

  TIGAKI 

1 hét reggelivel

már 334,-€/fő ártól
 (106.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: FAX 54153

2-12 év
-100%
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A barátságos, kényelmesen és ízlésesen ki-
alakított, kis szálloda, melynek közelében
számos bár, étterem és vásárlási lehetőség
található, ideális a változatos kikapcsoló-
dásra és szórakozásra vágyóknak egyaránt.

Fekvése: Tigaki főterén, a szép, homokos strand-
tól csak kb. 20 m-re fekszik. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A 2013-ban teljesen felújított lé-
tesítményben 58 szoba található a főépületben és
2 bungaló a melléképületben. A főépületben ren-
delkezésre áll hall recepcióval (bérelhető széfek),
társalgó SAT-TV-sarokkal, internetsarok, ingyenes

WIFI, teraszos büféétterem, a’la carte-étterem és 
bár. A kertben édesvizű úszómedence és pool-bár. 
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél ingyenesen, a strandon térítés ellenében ve-
hetők igénybe.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A főépületben ta-
lálható, igényesen berendezett szobákban hűtő-
szekrény, minibár, légkondicionálás, széf, SAT-TV, 
ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC 
és balkon. 
A2B/A3B - Prémium-szobák: Az első emele-
ten találhatók.
A2C/A3C - Junior-suitek:   Tágasabbak.
A2D/A3D/A4D - Suitek:   Kombinált nappali/
hálószoba és külön hálószoba.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport: Térítés ellenében: kerékpártúrák, lovaglás 
és különböző vízi sportok a strandon (helyi szol-
gáltatóknál). 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és kis ját-
szótér.  
Szórakozás:   Számos lehetőség Tigaki hangula-
tos bárjaiban és tavernáiban.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline MENI BEACH       TIGAKI 

1 hét félpanzióval

már 340,-€/fő ártól
 (108.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 54448

A2D -+
2-12 év
-50%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban

Színes nyaralás alacsony áron
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

44

KORFU

195,-€/fő ártól
(62.400,- Ft/fő ártól)

1 HÉT ÖNELLÁTÁSSAL
már

d

Pelekas

KLÍMA · KORFU
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
KORFU VÁROS
Nappali átlaghőmérséklet °C 19 23 28 31 32 28 23
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 10 13 17 19 19 17 14
Víz átlaghőmérséklet °C 16 18 21 23 24 23 21
Napos órák száma naponta 8 9 11 12 11 9 7
Esős napok száma havonta 10 6 3 1 2 6 11
Levegő páratartalom % 71 65 52 47 45 58 73

Úti cél: KORFU (CFU)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
SZOMBAT 2014. június 14. - október 4.*
Útvonal: BUD-CFU-BUD * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

Ha Korfu egy szimfónia lenne, témája a zöld szín lehetne. A táj ezüstös olívaligeteivel,

cipruszöld színeivel és hullámzó türkizével nyűgözi le az idelátogatókat. A sekély, kavicsos

strandokat zölden benőtt hegyek és fehér sziklák veszik körül. Korfu kellemes klímája iga-

zi élvezetté varázsolja a kirándulásokat. A túrák buja erdőkön, hatalmas olívaligeteken és

pompás kerteken keresztül egészen a gyönyörű strandokig vagy a sziget szívében élő görö-

gök életébe vezetnek el bennünket. Korfu város óvárosa (Kerkyraként is emlegetik) velencei

hangulatával és számos látnivalóival vonzza ide a turistákat. A város csupa ellentmondás,

amelyek egyben a múltat és a jelent kötik össze: középkori erődítmények, tarkán díszített

lovas kocsik, ízléses üzletek, modern kávézók és ősrégi tavernák bűvölnek el bennünket.

ÜDÜLŐHELYEK

Messonghi / Moraitika két kis település, melye-
ket egy keskeny folyó választ ketté, hosszú, kes-
keny homokos/kavicsos stranddal és elnyúló olíva-
ligetekkel. A nyüzsgő üdülőfalu, Moraitika számos
szórakozási lehetőséget kínál az éjszakai élet ked-
velőinek. A kedvesen felújított óváros központja a
hegyvonulatnál fekszik. A strandon a búvárkodás
mellett szinte mindenféle vízi sportot ki lehet pró-
bálni. A Messonghi-folyó kikötőjéből különböző ki-
rándulások indulnak Paxos szigetére, a görög szá-
razföldre és Korfu városba is.
Ipsos az északi parton található település keskeny,
kavicsos strandja mentén húzódó sétány számos ét-
teremmel, bárral és szórakozóhellyel várja a kikap-
csolódásra vágyókat.

Gouvia Korfu várostól kb. 7 km-re északra, a kele-
ti parton található velencei kikötővel és csodálatos
stranddal. A kikötői sétánynál számos taverna, ká-
vézó és vásárlási lehetőség kínálkozik. Védett, nyu-
godt, kavicsos strandja kiváló gyermekes családok 
számára.
Acharavi és Astakeri nyaralóhelyen 7 km hosszú,
természetes strand fogad bennünket. A nyaralóhely 
nagyon sok turistát vonz évről évre nyugodtsága és
eredeti korfui hangulata miatt. A sekély, kavicsos/
homokos strand kisgyermekek számára kiválóan al-
kalmas fürdőzésre. 

tippWEB
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Hatalmas kertben elhelyezkedő, családba-
rát szálloda.

Fekvése:   Messonghi homokos/kavicsos strand-
ján, egy szép kertben fekszik. Moraitika számos 
szórakozási lehetőséggel kb. 400 m-re. Korfu vá-
ros kb. 21 km-re. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 60 perc.  
Felszereltsége: A kedvelt létesítményben 920 
szoba található a főépületben és több bunga-
lószerű melléképületben. Rendelkezésre áll hall

recepcióval (bérelhető széfek), liftek, 3 étterem
(nemdohányzó is), olasz a’la carte-étterem, bá-
rok, TV-szoba, kávézó, internetsarok (térítés el-
lenében), fodrászat és több üzlet. A kertben 4
édesvizű úszómedence (1 csúszdákkal) és pool-/
snack-bár. A medencénél a napágyak ingyenesen,
a strandon térítés ellenében, napernyők mindkét
helyen ingyenesen vehetők igénybe.   
Helyi besorolás: B.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-
szobák: A barátságosan berendezett szobákban
légkondicionálás (térítés ellenében), telefon, zu-
hanyozó, SAT-TV, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B - Superior-szobák:   Tenger-
re nézők.
A2G/A3G - Családi szobák: A fő- vagy bun-
galóépületekben találhatók, 1 tágasabb szoba
2 ággyal, emeletes ággyal és terasszal, de nem
rendelkeznek SAT-TV-vel. Légkondicionálás külön
kérésre, térítés ellenében.  

Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport: Röplabda, asztalitenisz, kosárlabda, boc-
cia, aerobic és fi tneszterem. Térítés ellenében: bi-
liárd, teniszpályák és vízi sportok a strandon (he-
lyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Térítés ellenében: spa-részleg.  
Gyerekek: Mini-klub (4-12 éveseknek), 3 külön 
gyermekmedence, kis aquapark, játszótér és kis-
vonat. Térítés ellenében: gyermekfelügyelet (kü-
lön kérésre).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Egyes helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok valamint fagylalt 10.00 és 23.00 óra között.

Kávé, tea és sütemény 10.30 és 12.00 óra vala-
mint 16.00 és 18.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény: Á Félpanzió=All Inklusive 
09.20.-10.15. közötti érkezés esetén.    

 HOTEL MESSONGHI BEACH       MORAITIKA 

FP=AI
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 328,-€/fő ártól
 (104.960,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FAX 54541

A2G -+
2-13 év
-100%

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minő-
ségi elvárásainak évről évre kiváló szol-
gáltatásaival és remek ár-érték arányával 
felel meg.  

ÚJ
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Családias szálloda központi fekvéssel.

Fekvése:   Kb. 50 m-re a homokos/kavicsos 
strandtól (egy út választja el) fekszik. Vásárlási 
és szórakozási lehetőségek Messonghi központ-
jában. Korfu város kb. 22 km-re, ahová menet-
rend szerinti buszokkal lehet eljutni (megálló a 
szálloda közelében). A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A kedvelt szállodában 126 szo-
ba található a 3 emeletes fő- és melléképületben. 
Rendelkezésre áll hall, recepció bérelhető széfek-
kel, liftek, társalgó, internetsarok és WIFI (mind-
kettő térítés ellenében), bár SAT-TV-sarokkal, 
büféétterem és taverna. A kertben édesvizű úszó-
medence, napozóterasz ingyenes napágyakkal és 
napernyőkkel (a strandon térítés ellenében) vala-
mint pool-/snack-bár.
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben 
vagy a melléképületben található, barátságosan 
berendezett szobákban telefon, SAT-TV, légkon-
dicionálás és hűtőszekrény (mindkettő külön ké-
résre és térítés ellenében), hajszárító, fürdőszoba 
vagy zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz.
A2B/A3B - Superior-szobák:   Kiegészítve in-
gyenes légkondicionálással.
A2F/A3F - Családi szobák:   Egy nagyobb szoba 
fürdőszobával, 2 pótágy vagy 1 emeletes ágy a 
gyerekek részére. Balkonnal rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is. 
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Térítés ellenében: asztalitenisz és biliárd 
valamint vízi sportolási lehetőségek a strandon 
(helyi szolgáltatóknál).  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.  

Szórakozás:   Hetente 1x görög est.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása   esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6   06.23.-06.30.,
08.23.-08.30., 09.20.-09.27. közötti érkezés ese-
tén. 

 HOTEL GEMINI    
JOKER-

SZOBA

  MESSONGHI 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 268,-€/fő ártól
 (85.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 54442

A2F -
2-12 év
-100%

+

Szállás példa

Tö rzsvendégek körében népszerű, központi 
fekvésű létesítmény.

Fekvése: A szálloda a homokos/kavicsos strand-
tól kb. 150 m-re fekszik. Korfu város kb. 15 km-re, 
ahova menetrend szerinti buszokkal juthatunk el 
(megálló kb. 100 m-re). A busztranszfer a repülő-
térről kb. 40 perc.   
Felszereltsége:   A barátságos szállodában össze-
sen 36 szoba található. A vendégek rendelkezésé-
re áll hall recepcióval és bérelhető széfekkel, in-
ternetsarok és WIFI (térítés ellenében), reggeliző, 
bár valamint TV-sarok. A kertben édesvizű úszó-
medence, pool-/snack-bár, napozóterasz és na-
pozórész napágyakkal és napernyőkkel (a stran-
don térítés ellenében).  
Helyi besorolás:   A.
Elhelyezés: C2A/C3A/C4A   - Apartmanok: A 
barátságosan és célszerűen berendezett apart-
manokban nappali/hálószoba, külön hálószo-
ba, konyhasarok, hűtőszekrény, ülősarok, tele-
fon, SAT-TV, légkondicionálás (térítés ellenében), 
fürdőszoba vagy zuhanyozó, hajszárító, WC és 

balkon vagy terasz.  
Ellátás: Önellátás   vagy   reggeli. Bővített konti-
nentális reggeli.  
Sport:   Térítés ellenében: vízi sportolási lehetősé-
gek a strandon (helyi szolgáltatóknál).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig törté-
nő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás dí-
jából (csak a 05.11.-07.12. és a 08.31.-10.14. közötti
érkezéseknél).
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 05.11.-07.12. és
a 08.31.-10.14. közötti érkezéseknél).
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.13.-08.30. kö-
zötti érkezéseknél).  

 APPARTEMENTS ANNALIZA      IPSOS 

már 218,-€/fő ártól
 (69.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 54703

C2A -

-100%

+
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 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családi vezetésű apartmanlétesítmény lé-
legzetelállító kilátással a tengerre.

Fekvése: Közvetlen a homokos/kavicsos stran-
don fekszik. Vásárlási és szórakozási lehetőségek 
a közelben, Gouvia központja kb. 3 km-re. Korfu 
város kb. 11 km-re. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 30 perc. 
Felszereltsége: A barátságos hangulatú léte-
sítményben összesen 15 lakóegység található. 
A vendégek rendelkezésére áll recepció (korlá-
tozott nyitva tartással) és ingyenes WIFI. A kert-
ben édesvizű úszómedence, pool-/snack-bár 

(korlátozott nyitva tartással), napozóterasz a me-
dencénél és a strandon. Napágyak és napernyők 
a medencénél és a strandon is ingyenesen ve-
hetők igénybe.
Helyi besorolás: A.  
Elhelyezés: B1A/B2A - Stúdiók: A kényelme-
sen és célszerűen berendezett stúdiókban kom-
binált nappali/hálószoba, ventilátor (térítés elle-
nében), bérelhető széf, ülősarok, konyhasarok,
hűtőszekrény, vízforraló, kávéfőző (kaució ellené-
ben), zuhanyozó, WC és tengerre néző balkon. 
C2A/C3A/C4A   -   Apartmanok: Típus „A1”
Külön hálószoba 2 ággyal, fürdőszobával vagy zu-
hanyozóval rendelkeznek.
D2A/D3A/D4A/D5A - Apartmanok: Típus 
„A2” 2 külön hálószobával és fürdőszobával ren-
delkeznek.
Ellátás: Önellátás.
Szórakozás:   Gouvia központjában számos szó-
rakozási lehetőség.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas stúdió foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas stúdióban (B1A).

 APPARTEMENTS KOMENO BAY      GOUVIA 

1 hét önellátással

már 195,-€/fő ártól
 (62.400,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FAX 54256

Központi fekvésű szálloda kiváló ár-érték 
aránnyal.

Fekvése:   A kavicsos strandtól kb. 200 m-re fek-
szik. A szálloda közvetlen közelében bárok, taver-
nák és éttermek. Korfu város kb. 8 km-re, ahová 
menetrend szerinti buszokkal lehet eljutni (busz-
megálló kb. 100 m-re). A busztranszfer a repülő-
térről kb. 30 perc. 
Felszereltsége: A családi vezetés alatt álló szál-
lodában 115 szoba található. Rendelkezésre áll 
hall recepcióval, ingyenes internetsarok, TV-
szoba, 2 bár és teraszos étterem. A kertben 2 édes-
vizű úszómedence, pool-bár, napozóterasz ingye-
nes napágyakkal és napernyőkkel (a strandon térí-
tés ellenében). Törölközők térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   C.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Légkondicionálás 
(térítés ellenében), SAT-TV, hűtőszekrény, bérel-
hető széf, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC és kert oldalán lévő balkon.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   Külön háló-
szoba heverővel a 3. és 4. fő részére.  

Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió.   Bővített kon-
tinentális reggeli és menüválasztásos vacsora sa-
látával és desszerttel. Vegetáriánus étkezés is kér-
hető felár nélkül.   
Sport:   Asztalitenisz és biliárd. Térítés ellenében:
vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Gyerekek:   Játszótér.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.15-ig történő
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12 09.10.-10.31., 7=6
05.01.-06.15., 09.10.-10.31. közötti érkezés esetén.    

 HOTEL POPI STAR      GOUVIA 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 229,-€/fő ártól
 (73.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 54562

A2B -
2-13 év
-100%

+
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Nyugodt, önfeledt nyaralás, természetes 
környezetben az egész családnak.

Fekvése:   Közvetlen a sekély, 8 km hosszú, ho-
mokos/kavicsos tengerparton fekszik.     A település 
központja bárokkal, éttermekkel és vásárlási lehe-
tőségekkel kb. 500 m-re. Korfu város kb. 36 km-re 
(jó buszközlekedés). A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 113 lakóegység 
található a főépületben és 6 melléképületben. A 
vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval és 
bérelhető széfekkel, SAT-TV-sarok, internetsarok 
(térítés ellenében), ingyenes WIFI, nemdohányzó 
étterem és bár. A kertben édesvizű úszómeden-
ce, pool-/snack-bár valamint napozóterasz. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen, a 
strandon térítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz. 
B2A/B3A - Stúdiók:   Kombinált nappali/háló-
szoba, kiegészítve konyhasarokkal.
C2A/C3A/C4A - Apartmanok: Kiegészítve 1 
külön hálószobával és konyhasarokkal.

Ellátás: Félpanzió  . Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: tenisz és
vízi sportok strandon (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás:   A főszezonban alkalmanként görög
est. Számos szórakozási, bevásárlási lehetőség a
közelben.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén  elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 12% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  

 HOTEL, STUDIOS & APP. ACHARAVI BEACH      ACHARAVI 

1 hét félpanzióval

már 334,-€/fő ártól
 (106.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 12%

Szálláskód: FAX 54368

C2A
C3A -

2-13 év
-100%

+

Családias légkörű szálloda a sziget zöld, 
északi részén. Ideális választás egy igazán 
pihentető nyaraláshoz.

Fekvése:   Közvetlen Astrakeri természetes, ho-
mokos/kavicsos strandján fekszik. Roda kb. 3 
km-re található. Éttermek, bárok és vásárlási le-
hetőségek Acharaviban és Rodában (ingyenes 
hotelbusz). A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 
perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 150 szo-
ba található 2 épületben. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval és bérelhető széfekkel, 
liftek, SAT-TV-szoba, internetsarok (térítés elle-
nében), étterem, bár és ajándéküzlet. A kertben 
édesvizű úszómedence napozóterasszal és pool-
bárral. Napágyak és napernyők a medencénél és 
a strandon is ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Légkondicioná-
lás, SAT-TV, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC 
és balkon.
A2B/A3B:   Tengerre nézők.
A2C/A3C - Superior-szobák:   Tágasabbak.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport:   Kosárlabda, asztalitenisz és röplabda. 

Térítés ellenében: lovaglás a közelben (helyi szol-
gáltatóknál).  
Gyerekek:   Játszótér.  
Szórakozás:   Heti 1x élőzene és folklórest. Taver-
nák, bárok és éttermek Rodában és Acharaviban.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
24.00 óra között. Snack-ételek 11.00 és 16.00 óra
között a pool-bárban. Délutánonként kávé, tea,
sütemények valamint fagylalt a gyermekeknek.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig történő
foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% kedvez-
mény a szállás díjából.  

 HOTEL ANGELA BEACH   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

  ASTRAKERI 

1 hét All Inklusive

már 335,-€/fő ártól
 (107.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 54310

A2C -
2-13 év
-100%

+
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 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

ZAKYNTHOS

219,-€/fő ártól
(70.080,- Ft/fő ártól)

1 HÉT ÖNELLÁTÁSSAL
már

KLÍMA · ZAKYNTHOS
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
LAGANAS
Nappali átlaghőmérséklet °C 20 25 29 32 32 29 25
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 13 16 19 22 22 20 17
Víz átlaghőmérséklet °C 16 18 21 23 24 23 21
Napos órák száma naponta 8 9 10 12 11 9 7
Esős napok száma havonta 6 3 2 0 1 3 8
Levegő páratartalom % 69 65 64 63 64 68 73

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

Úti cél: ZAKYNTHOS (ZTH)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
PÉNTEK 2014. június 13. - október 3.*
Debrecen - charter járatokon Indulási időpontok
SZOMBAT 2014. június 21. - szeptember 6.*
Útvonal: BUD-ZTH-BUD // DEB-ZTH-DEB * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

Zakynthos a Jón-tenger legdélebben fekvő szigete, melynek látképét termékeny síkságok,

lankás dombok és hegyek, buja növényvilág, olívaligetek és szőlőültetvények határozzák 

meg. A sziget már az ókortól kezdve rengeteg művészt és utazót vonzott. Neves költők és ze-

neszerzők alkották itt műveiket, a festészet pedig a 17. századtól indult virágzásnak, amikor 

a zakynthosi festőiskolát megalapították. 

A legszebb strandok a sziget déli részén találhatók. Ez Zakynthos idegenforgalmi központja,

ahol színvonalas szállodák, szórakozóhelyek és vízi sportolási lehetőségek várják a kikap-

csolódni vágyókat. A természet kedvelőinek inkább a sziget északi részét ajánljuk: Anafonit-

ria hegyi falu kolostorával, a Kék Barlang, a híres öböl által rejtett hajóroncs és a romantikus

naplemente Kambinál felejthetetlen élményeket nyújtanak. A búvárkodás szerelmesei a víz 

alatti sziklák és barlangok között hódolhatnak szenvedélyüknek.

ÜDÜLŐHELYEK

Vasilikos egy csodálatos félsziget, melyet a 491 m 
magas Skopo-hegy választ el a sziget többi részétől. 
A hegycsúcsra túraútvonalak vezetnek, ahonnan 
tiszta időben csodálatos kilátás nyílik Zakynthosra. A
szigetnek ezen a részén olíva- és pinealigetek vala-
mint szőlőültetvények határozzák meg a táj képét. A 
leglényegesebbek azonban a csodaszép, romantikus 
tengeröblök, melyekből Vasilikos környékén több is 
található. A parti sétány mentén található bárokból 
és tavernákból kitűnő kilátás nyílik a Jón-tengerre.
Vasilikos ideális családok és a természet közelségét 
valamint a homokos strandokat keresők számára.
Planos képét olívaligetek és hosszú, homokos 
tengeröble határozza meg. Ez a kis nyaralóhely az 
utóbbi években fejlődött kedvelt úti céllá. A kikap-
csolódni vágyókat számos étterem, bár, pub, diszkó 
és taverna várja. A csodálatos, homokos strandon 
napernyőket és napágyakat bérelhetnek, illetve 

kipróbálhatnak számos vízi sportolási lehetőséget.
Zakynthos város innen mindössze 5 km-re. 
Alikanas kb. 15 km-re található Zakynthos várostól.
Szép, sekély, homokos stranddal rendelkezik.
Agios Sostis egy a partról is jól látható szigetről
kapta nevét. Barlangjaival, szikláival és píneafenyőivel
ámulatba ejti a látogatót.
Tsilivi kellemes hangulatú városka, amely Zakyn-
thos várostól kb. 6 km-re fekszik, a sziget északkeleti
részén.
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

50

Hangulatos apartmanház csodálatos kilá-
tással a tengerre.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, egy pineaer-
dő közepén, egy domboldalban fekszik, kb. 50 
m-re egy természetes, homokos öböltől. Bevá-
sárlási lehetőség a kb. 2,5 km-re fekvő Vasilikos 
településen. A legközelebbi buszmegálló kb. 200 
m-re található. A busztranszfer a repülőtérről kb. 
40 perc.
Felszereltsége:   A vendégek rendelkezésére áll 
32 stúdió/apartman, hall recepcióval (korláto-
zott nyitva tartással) és bérelhető széfekkel, TV-
sarok, internetsarok (térítés ellenében), teraszos 
reggeliző kilátással a tengerre. A kertben édesvi-
zű úszómedence napozóterasszal. Napozóágyak 
és napernyők a medencénél ingyenesen. Pool-
bár/étterem görög konyhával 14.00 és 22.00 óra 
között.
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A2A/A3A - Stúdiók:   A célszerű-
en berendezett stúdiókban kombinált nappali/
hálószoba, légkondicionálás (térítés ellenében), 

konyhasarok, ülősarok, hűtőszekrény, fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC és tengerre néző balkon
vagy terasz. 
A2B/A3B/A4B - Maisonettek:   2 külön ággyal
az alsó szinten és egy franciaággyal a nyitott felső
szinten, valamint nem rendelkeznek ülősarokkal.  
Ellátás: Önellátás   vagy   reggeli. Bővített konti-
nentális reggeli önkiszolgáló rendszerben.
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok (helyi szol-
gáltatóknál). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fogla-
lásoknál): 7=6   06.01.-06.14. közötti érkezés esetén.
Önellátás=Reggeli   09.13.-10.04. közötti érkezés
esetén (csak a 05.01. után történő foglalásoknál).

 STUDIOS & APPARTEMENTS CELIA      VASILIKOS-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét önellátással

már 243,-€/fő ártól
 (77.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: FAX 33359

2-6 év
-100%

Igényes, modern, családias hangulatú szál-
loda, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a 
kristálytiszta tengerre.

Fekvése:   Központi fekvésű, a fi nomhomokos 
strandtól kb. 250 m-re található. A szálloda kö-
zelében vásárlási lehetőségek, éttermek, tipikus 
görög tavernák és bárok várják a vendégeket. Za-
kynthos város kb. 4 km-re fekszik, ahova menet-
rend szerinti buszokkal lehet eljutni. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A 100 szobával rendelkező szál-
loda egy kétszintes főépületből és egy szintén 
kétszintes melléképületből áll. A vendégek ren-
delkezésére áll hall, recepció, bár, TV-szoba, in-
ternetsarok (térítés ellenében), WIFI ingyenesen 
(a recepciónál és a medencénél) és étterem. A 
szép kertben édesvizű úszómedence, napozórész 
és pool-bár. Napágyak és napernyők a medencé-
nél ingyenesen, a strandon térítés ellenében ve-
hetők igénybe.  
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A modern beren-
dezésű szobákban fürdőszoba, WC, légkondicio-
nálás, bérelhető széf, hűtőszekrény (térítés elle-
nében), telefon, TV (helyi adók) és balkon vagy 
terasz. 
A2B/A3B/A4B - Családi szobák: Tágasabbak.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Reggeli  ,   félpanzió   vagy   All Inklu-
sive  .     Büféreggeli, büféebéd és menüválasztásos 
vacsora.  
Sport: Térítés ellenében: tenisz.  
Gyerekek:   Játszótér.  
Szórakozás:   Számos szórakozási lehetőség a kö-
zelben.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).   
 ALL inklusive  Büféreggeli, büféebéd és me-
nüválasztásos vacsora. Snack-ételek 11.00 és
17.00 óra között. Helyi alkoholos és alkoholmen-
tes italok 11.00 és 23.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 7=6 09.20.-10.19. közötti érkezés ese-
tén.
Egyágyas szoba felár nélkül   (csak a 05.01.
után történő foglalásoknál)  : A1A=A2A 05.01.-
06.27., 09.13.-10.19. közötti tartózkodás esetén.   

 HOTEL MEDITERRANEE    
JOKER-

SZOBA

  PLANOS-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 261,-€/fő ártól
 (83.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 33251

A2B -

-100%

+
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51GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Az egyszerű, de mégis modernül és stíluso-
san berendezett szállodában minden meg-
található, ami egy igazán felejthetetlen 
nyaraláshoz szükséges.

Fekvése: Nyugodt környezetben, Alikanas ho-
mokos tengerpartjától kb. 150 m-re, a központ-
tól kb. 100 m-re fekszik. Zakynthos város kb. 15 
km-re. Bevásárlási lehetőség kb. 20 m-re, busz-
megálló kb. 50 m-re. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A modern szállodában össze-
sen 140 stúdió és apartman található. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, lift, TV-sarok, 
internetsarok, bár, étterem nemdohányzó-résszel 
és kis üzlet. A kertben nagy, édesvizű úszómeden-
ce és pool-/snack-bár. Napozóterasz napágyakkal 
és napernyőkkel (a strandon térítés ellenében).  
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Stúdiók: A ba-
rátságosan berendezett stúdiókban kombi-
nált nappali/hálószoba, konyhasarok, étkező-
sarok, hűtőszekrény, légkondicionálás (térítés 
ellenében), telefon, SAT-TV, zenecsatorna, bérel-
hető széf, hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon. 

A1C/A2C/A3C - Stúdiók:  A m elléképületben
találhatók (kb. 40 m-re).
A4B/A5B - Apartmanok: Kiegészítve egy kü-
lön hálószobával.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió. Minden étke-
zés büférendszerben.  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Animációs programok, pl. karaoke.
Térítés ellenében: játékterem.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas stúdió foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas stúdióban (A1A, A1C).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.   

 HOTEL LETSOS      ALIKANAS 

már 228,-€/fő ártól
 (72.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 33143

2-12 év
-100%

Természetes környezetben található, cso-
dálatos kilátással Marathonisi szigetére.

Fekvése: A szállodát csak egy kis utca választja 
el a kb. 30 m-re fekvő, sekély, homokos strand-
tól, amely egyben a caretta teknősök egyik élőhe-
lye is. Számos taverna, bár és vásárlási lehetőség 
a kb. 500 m-re fekvő Agios Sostis központjában. 
Laganas kb. 2,5 km-re. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A barátságos, családi vezetés 
alatt álló létesítményben összesen 25 lakóegység 
található. A vendégek rendelkezésre áll recepció, 
kert és parkoló. A szálloda vendégei igénybe ve-
hetik a szomszédos Porto Koukla szálloda úszó-
medencéjét (kb. 100 m-re).  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Stúdiók: A cél-
szerűen berendezett stúdiókban kombinált 
nappali/hálószoba, légkondicionálás (térítés el-
lenében), konyhasarok, hűtőszekrény, kávéfőző, 
bérelhető széf, zuhanyozó, WC és balkon vagy 
terasz. 
A2B/A3B/A4B - Apartmanok:   Külön hálószo-
bával rendelkeznek.  

Ellátás: Önellátás  ,   reggeli   vagy  félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  
Szórakozás: Számos szórakozási lehetőség La-
ganas központjában.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas stúdió foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas stúdióban (A1A).

 APPARTEMENTS KOUKLA MARE      AGIOS SOSTIS 

már 219,-€/fő ártól
 (70.080,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FAX 33186
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52 GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Családi vezetés alatt álló szálloda nyugodt 
környezetben, lenyűgöző kilátással a ten-
gerre.

Fekvése: Közvetlen a homokos/kavicsos stran-
don fekszik, amely lépcsőkön keresztül közelíthe-
tő meg. Agios Sostis központja számos vásárlási 
és szórakozási lehetőséggel kb. 1 km-re. Laganas 
kb. 3 km-re. A helyi busz megállója kb. 300 m-re. 
A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 69 szo-
ba várja a vendégeket. Rendelkezésre áll hall re-
cepcióval, bérelhető széfek, internetsarok (térítés 
ellenében), SAT-TV-szoba, nyitott kávézó, étterem 
terasszal és kis üzlet. A kertben édesvizű úszóme-
dence, pool-bár, napozóterasz napágyakkal és 
napernyőkkel (a strandon térítés ellenében) és 
strand-/snack-bár.   
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A kényelmesen 
berendezett szobákban légkondicionálás és hűtő-
szekrény (mindkettő térítés ellenében), bérelhető 
széf, telefon, SAT-TV zenecsatornával, zuhanyozó, 
WC és balkon vagy terasz. 
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A2F/A3F - Családi szobák:   Kiegészítve egy 
emeletes ággyal.
A2C - Junior-suitek: Ingyenes légkondicioná-
lással és hűtőszekrénnyel valamint hajszárítóval, 
vízforralóval és fürdőszobával is rendelkeznek. 
Tengerre nézők.
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió  . Minden étke-
zés büférendszerben.  
Sport:   Térítés ellenében: különböző vízi sporto-
lási lehetőségek a strandon (helyi szolgáltatók-
nál).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  

Szórakozás: Hetente 1x görög est élőzenével va-
lamint számos szórakozási lehetőség a közeli La-
ganasban.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény:   2014.03.31-ig történő fog-
lalás esetén 25,- €/teljes árat fi zető fő/tartózkodás
kedvezmény (csak a 04.26.-06.15. és 09.20.-10.31.
közötti érkezéseknél).  
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig történő
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% kedvez-
mény a szállás díjából. 
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 7=6 09.20.-10.31. közötti érkezés ese-
tén.

 HOTEL GLORIA MARIS      AGIOS SOSTIS 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 285,-€/fő ártól
 (91.200,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: FAX 33316

A2F -
2-12 év
-50%

+

A barátságos vezetés alatt álló szálloda iga-
zi kikapcsolódást ígér nyugodt környezet-
ben az egész családnak.

Fekvése:   A homokos tengerparttól kb. 50 m-
re fekszik, amit egy lejtőn át lehet megközelíte-
ni. Tsilivi központja kb. 500 m-re, Zakynthos város 
kb. 7 km-re. Vásárlási és szórakozási lehetőségek 
a közelben. A menetrend szerinti busz megállója 
kb. 900 m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 
30 perc.
Felszereltsége:   A 110 szobás főépületből és 
melléképületből álló létesítményben a vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, SAT-TV-sarok, 
internetsarok (térítés ellenében), büféétterem és 
bár. A kertben édesvizű úszómedence, napozó-
terasz ingyenes napágyakkal és napernyőkkel (a 
strandon térítés ellenében) valamint pool-/snack-
bár.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A barátságosan 
berendezett szobákban SAT-TV, telefon, hűtő-
szekrény, légkondicionálás, hajszárító, fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC és oldalról tengerre néző 
balkon vagy terasz. 
A2C/A3C - Superior-szobák: Tágasabb szo-
bák.
A3B - Családi szobák:   Kombinált nappali/háló-
szobával és külön hálószobával rendelkeznek.   
Sport:   Térítés ellenében: különböző vízi sporto-
lási lehetőségek a strandon (helyi szolgáltatók-
nál).
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszótér.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.00 óra között. Snack-ételek 11.00 és
12.00 valamint 16.00 és 17.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 HOTEL STROFADES BEACH      TSILIVI 

1 hét All Inklusive

már 390,-€/fő ártól
 (124.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 33352

A2A -
A2C -
A3B -

2-12 év
-100%

+
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53EGYIPTOM · HURGHADA

 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

EGYIPTOM

376,-€/fő ártól
(120.320,- Ft/fő ártól)

1 HÉT ALL INKLUSIVE
már

KLÍMA · EGYIPTOM
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
HURGHADA
Nappali átlaghőmérséklet °C 27 30 32 33 34 32 30
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 19 23 25 26 27 25 23
Víz átlaghőmérséklet °C 23 25 26 27 28 27 27
Napos órák száma naponta 10 11 10 10 10 10 10
Esős napok száma havonta 0 0 0 0 0 0 0
Levegő páratartalom % 52 51 52 54 52 54 55

(

Úti cél: EGYIPTOM - HURGHADA (HRG)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
PÉNTEK 2014. május 2. - november 7.*
VASÁRNAP 2014. május 4. - november 2.*
Útvonal: BUD-HRG-BUD * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

Egyiptomi utazásuk során megismerhetik a világ egyik legvarázslatosabb országát. Lenyű-

göző építészeti emlékek tanúskodnak a Nílus menti ország többezer éves történelméről és

egyedülálló kultúrájáról, melyek minden idelátogatót elbűvölnek. Nagy Sándor uralma és a

hellenisztikus korszak, a római uralom és az angol gyarmati rendszer mind nyomot hagy-

tak, de Egyiptom mindig a „fáraók birodalma” maradt. Egy kirándulás alkalmával megismer-

hetik a lenyűgöző templomokat és egyedülálló piramisokat, egy nílusi hajóút során Kleo-

pátra nyomán haladva gyönyörködhetnek a tájban, vagy megcsodálhatják a napkeltét Abu

Szimbel temploma felett. Merüljenek el az élmények világában ebben a csodálatos ország-

ban, látogassanak el a Királyok Völgyében található, titokzatos sírkamrákhoz, vagy vegye-

nek részt egy tradicionális „souk”, egy labirintusszerűen kialakított piac színes forgatagában,

ahol alkudozás közben közelről érezhetik a kelet hangulatát! 

Pihenjék ki a fáradalmakat a Vörös-tenger partján található, álomszép strandok egyikén,

ahol türkizkék víz és aranyszínű homok kínál tökéletes kikapcsolódást! A kellemes klíma és

a minőségi wellness-központok biztosan kizökkentik majd Önöket a szürke hétköznapokból.

Függetlenül attól, hogy mennyi időt töltenek a Nílus termékeny partjai és a hosszú, homo-

kos strandok között, Egyiptom egészen biztosan egy életre szóló élményt nyújt Önöknek.

ÜDÜLŐHELYEK

A Vörös-tenger hőmérséklete miatt egész évben für-
désre alkalmas, türkizkék, kristálytiszta vize páratlan 
szépségű víz alatti világot rejt. A napfürdőzés és a ví-
zi sportok szerelmesei számára egyaránt kitűnő vá-
lasztás. 
Hurghada kávézói, bárjai, éttermei és üzletei vál-
tozatos kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak egy 
strandolással vagy kirándulással töltött nap után. A 
régi városrészben diszkók és bárok várják a szóra-
kozni vágyó vendégeket, míg az új kikötő, a Marina,
szép éttermekkel és gondozott parti sétánnyal sétá-
ra csábít.
Makadi Bay álomszép öble kb. 35 km-re délre fek-y
szik Hurghadától, és az utóbbi években kedvelt üdü-
lőhellyé fejlődött. Hosszú, világos, homokos strandjai 
kitűnő feltételeket biztosítanak hosszabb sétákhoz,

de a búvárok, a sznorkelezők és a szörfösök is megfe-
lelő feltételeket találnak itt.
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54 EGYIPTOM · HURGHADA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

54

Nagy területen fekvő, szép létesítmény 
mini állatkerttel kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt.

Fekvése: Közvetlen a homokos/kavicsos stran-
don fekszik (fürdőcipő viselete ajánlott). Hurghada
központja kb. 17 km-re (hotelbusz térítés ellené-
ben). A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc. 
Felszereltsége:   A főépületből és több sorbun-
galóból álló létesítményben összesen 412 szoba
található. A vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval (ingyenes széfek), internetsarok (térítés
ellenében), nemdohányzó büféétterem terasszal,
keleti étterem, a’la carte-étterem (halételek, térí-
tés ellenében), keleti kávézó (vízipipasarok térítés

ellenében), üzletek és orvosi ügyelet. A kertben 
édesvizű úszómedence és pool-bár. A strandon 
étterem és snack-bár. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők a medencénél és a strandon is ingyene-
sen vehetők igénybe. 
Helyi besorolás:   3,5*.
Elhelyezés:   Minden szobatípus a sorbungalók-
ban található.
A1A/A2A/A3A - Bungalószobák:   Kis hűtő-
szekrény, légkondicionálás, SAT-TV, telefon, zuha-
nyozó, WC és terasz.
A2F - Családi szobák:   Kiegészítve külön háló-
szobával.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, mini-
golf, foci, 2 keményborítású teniszpálya (kivilágí-
tás térítés ellenében), vízigimnasztika és strand-
röplabda. Térítés ellenében: biliárd valamint vízi 
sportok a strandon (vitorlázás és szörf, helyi szol-
gáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, pezsgőfür-
dő és masszázs.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-klub (4-12 
éveseknek, Jasmin Kids Club), játszótér és kis 
állatkert.  
Szórakozás: Animációs programok és diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
• Hetente 2x ingyenes belépés a Primasol 
Titanic Resort & Aquapark szálloda vízipark-
jába  .
•   Dine Around:   A vendégek igénybe vehetik az 
Ali Baba Palace és Club Aladdin szállodák étter-
meit is (csak vacsora, előzetes foglalással a recep-
ción keresztül 1 nappal korábban).

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
09.30 és éjjel 00.30 óra között (a diszkóban 23.00
óráig). Reggeli későn kelőknek 10.00 és 12.00 óra
között. Snack-ételek 12.30 és 16.00 óra között. Ká-
vé és tea 16.00 és 17.00 óra között. A kis hűtőszek-
rénybe naponta vizet készítenek be. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6 05.15.-07.10. kö-
zötti érkezés esetén.
Senior-kedvezmény: 60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A1A, A2A,
A2S szobatípusok foglalása esetén érvényes).   

 CLUB JASMIN VILLAGE    
JOKER-

SZOBA

  HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 376,-€/fő ártól
 (120.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: FAX 38522

A2F

2-13 év
-100%

+

A szépen kialakított, nagy kerttel rendel-
kező létesítmény ideális a kikapcsolódásra
vágyóknak.

Fekvése: Közvetlen a homokos/kavicsos stran-
don fekszik (fürdőcipő viselete ajánlott). Hurghada
központja kb. 17 km-re (hotelbusz térítés ellené-
ben). A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc. 
Felszereltsége: A szállodában összesen 505
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval (ingyenes széfek), internetsarok 
(térítés ellenében), büféétterem, a’la carte-étte-
rem (halételek), bárok, vízipipasarok (térítés el-

lenében), üzletek és orvosi ügyelet. A kertben 
2 édesvizű úszómedence és pool-/snack-bár. A 
strandon snack-bár. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők a medencénél és a strandon is ingyene-
sen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Kis hűtőszekrény, 
légkondicionálás, SAT-TV, telefon, zuhanyozó, WC 
és balkon vagy terasz. 
A2F - Családi szobák:   Az egyszintes sorbunga-
lókban találhatók, kiegészítve ülősarokkal és kü-
lön hálószobával. 
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Fitneszterem, aerobic, asztalitenisz (ütők 
és labdák térítés ellenében), minigolf, 2 kemény-
borítású teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében) 
és strandröplabda. Térítés ellenében: biliárd va-
lamint szörf és búvárkodás a szomszédos Club 
Jasmin Village szállodánál (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, pezsgőfür-
dő és masszázs.  
Gyerekek:   2 gyermekmedence, mini-klub (4-12 
éveseknek) és játszótér.  
Szórakozás: Animációs programok és diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
• Hetente 2x   ingyenes belépés a Primasol 
Titanic Resort & Aquapark szálloda vízipark-
jába  .
•  Dine Around:   A vendégek igénybe vehetik a 
Club Jasmin Village (kivéve keleti étterem) és Ali 
Baba Palace szállodák éttermeit is (csak vacsora, 
előzetes foglalással a recepción keresztül).

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos italok 10.00 és éjjel 00.30
óra között, helyi alkoholmentes italok 09.00 és
éjjel 00.30 óra között (a diszkóban 23.00 óráig).
Snack-ételek 12.30 és 16.00 óra között. Kávé, tea
és sütemény 16.00 és 17.00 óra között. A kis hűtő-
szekrénybe naponta vizet készítenek be.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6 05.15.-07.10. kö-
zötti érkezés esetén.
Senior-kedvezmény: 60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A1A, A2A,
A2S szobatípusok foglalása esetén érvényes).   

 CLUB ALADDIN    
JOKER-

SZOBA

  HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 381,-€/fő ártól
 (121.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: FAX 38111

A2F

2-13 év
-100%

+
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55EGYIPTOM · HURGHADA

 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A szálloda mellett található nagy aquapark-
ban számos csúszda és lazy river kínál kel-
lemes kikapcsolódást az egész családnak.

Fekvése:   A szállodához tartozó, kb. 700 m-re fek-
vő, homokos/kavicsos strandtól egy utca választ-
ja el (ingyenes hotelbusz, fürdőcipő viselete aján-
lott). Hurghada központja kb. 15 km-re (hotelbusz 
térítés ellenében). A busztranszfer a repülőtérről 
kb. 20 perc.
Felszereltsége: A létesítményben összesen 331 
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll 
hall recepcióval, 2 lift, internetsarok (térítés elle-
nében), nemdohányzó büféétterem, snack-étte-
rem az aquaparkban (térítés ellenében), lobby-
bár, fodrászat, üzletek és orvosi ügyelet. A hatal-
mas kertben 2 édesvizű úszómedence (az aqua-
parkban további medencék) és pool-/snack-bár. 
Strandbár. Napágyak, napernyők és törölközők a 
medencéknél és a strandon is ingyenesen.  
Helyi besorolás:   4,5*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, zu-
hanyozó, WC és balkon vagy terasz.
A2F - Családi szobák: Kombinált nappali/háló-
szoba és külön hálószoba.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is. 
Sport: Fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, vízigim-
nasztika és strandröplabda. Térítés ellenében: bili-
árd, asztalifoci valamint szörf és búvárkodás a Club 
Jasmin Village szállodánál (helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Térítés ellenében: gőzfürdő, masszázs 
és szauna.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek), játszótér és gyerekbüfé.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este valamint esti show-műsorok.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 
• Ingyenes belépés az aquaparkba.
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 09.00
és éjjel 00.30 óra között. Reggeli későn kelőknek 
10.00 és 11.30 óra között. Snack-ételek 12.30 és
16.00 óra között. A strandbárban italok 09.00 és
17.00 óra között, snack-ételek 12.30 és 16.00 óra
között. Kávé, tea és sütemény 16.00 és 17.00 óra
között a lobby-bárban.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6   05.15.-07.03. kö-
zötti érkezés esetén.   

 PRIMASOL TITANIC RESORT & AQUAPARK    
JOKER-

SZOBA

  HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 385,-€/fő ártól
 (123.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: FAX 38280

A2F

2-13 év
-100%

+

Szép, nagy területen fekvő létesítmény ma-
rokkói stílusban.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, lagú-
nás, homokos strandon fekszik, egy korallzátony-
nál (fürdőcipő viselete ajánlott). Fürdési lehető-
ség egy stégről. Hurghada kb. 36 km-re (naponta
3x hotelbusz térítés ellenében). A busztranszfer a
repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A létesítményben összesen 568
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, internetsarok (térítés ellenében), in-
gyenes WIFI a hallban, nemdohányzó büféétte-

rem, 4 a’la carte-étterem (kínai és halétterem té-
rítés ellenében, mindegyik előzetes foglalással), 
Royal Lounge (térítés ellenében), lobby-bár, vízi-
pipasarok (térítés ellenében), fodrászat és üzletek. 
A szép kertben 3 édesvizű (az egyik kis pezsgő-
fürdővel) és 2 tengervizes úszómedence, napozó-
teraszok valamint pool-bár. Strandbár és strand-
étterem. Napágyak, napernyők és törölközők a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe.  
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A tágas, kényel-
mes berendezésű szobákban ülősarok, kis hű-
tőszekrény, kávé-/teafőző, légkondicionálás, széf, 
SAT-TV, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és ol-
dalról tengerre néző balkon vagy terasz.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szobák. 
A2F - Családi szobák: A főépületben található, 
tágasabb, oldalról tengerre néző szobák.
Foglalható a sportpályák közelében található (a 
főépülettől kb. 700 m-re, transzfer ingyenesen), 
teraszos, nem tengerre néző Joker-szoba A2S is.  
Sport:   Fitneszterem (12 éves kortól), boccia, asz-
talitenisz, minigolf, kosárlabda, tenisz (kivilágítás 
és felszerelés térítés ellenében) és strandröplab-
da. Térítés ellenében: biliárd és vízi sportolási le-
hetőségek a strandon (pl. sznorkelezés, búvárko-
dás, helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Térítés ellenében: szauna, gőzfürdő 
és masszázs.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(5-12 éveseknek) és játszótér. 
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este, diszkó (italok térítés ellenében) és játék-
terem (térítés ellenében).

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
23.00 óra között. Délelőttönként és délutánon-
ként snack-ételek. Délutánonként kávé, tea, süte-
mény és fagylalt. Vacsorázni a tartózkodás ideje 
alatt 1x az olasz és a keleti a’la carte-étteremben is
lehet (előzetes foglalással). A vacsoránál megfele-
lő öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6   05.29.-06.30., 
08.28.-09.11. közötti érkezés esetén.   

 SERENITY MAKADI BEACH    
JOKER-

SZOBA

  MAKADI BAY 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 422,-€/fő ártól
 (135.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: FAX 38622

A2F -
2-14 év
-100%

+
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56 TUNÉZIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

56

TUNÉZIA

Végre itt a szabadság! Kicsivel több mint 2 óra múlva egy egészen más világban - Afrikában

- fog landolni a repülőgépünk. A homokos tengerparton elegáns szállodák sorakoznak eg-

zotikus kertekkel. A szállodát elhagyva lehetőségünk van arra, hogy megismerjük az arab

városok központját, a Kasbah-t, ahol az árusok hada fogad bennünket, és természetesen

mindenki a saját portékáját dicséri! Alkudozzanak bátran, hiszen ez csak egy játék, ami hoz-

zátartozik az itteni emberek mentalitásához! Érdemes egy kis körutazást tenni az országban,

amely sok meglepetéssel szolgál, mint pl.: Karthágó, Antonius fürdői, El Djem i.e. 3 század-

ból származó amfi teátruma. A safari-túrák során áthajthatunk a kiszáradt sóstavakon, va-

lamint megnézhetjük a berberek barlanglakásait Matmatában, a sivatag kapujában pedig

tevegelve csodálhatjuk meg a felkelő Nap sugarait.

Hammamet belseje keleties jellegű. A Kasbah erődít-t
ményének falai mögött található óvárosban, a Mediná-
ban szűk utcák, mecsetek és a bazár fogad bennünket.
Szórakozási lehetőségek az óvárossal szemközti ne-
gyedben. A város déli részén épült az új Yasmine-ne-
gyed gyönyörű jachtkikötőjével és elegáns, pálmákkal
szegélyezett parti sétányával. A szállodák előtt taxikat
találunk, amelyekkel olcsón eljuthatunk az óvárosba.
Monastirban az ezeréves, nagy mecset Észak-Afrika
legrégibb arab erődítménye. A medinai kézművesek 
üzleteiben alkudozni kötelező. Sokakat vonz az új
jachtkikötő. A golfpályát is könnyen elérhetjük. Sousse 
és Monastir között a modern gyorsvasúttal közleked-
hetünk. A városközponttól pár kilométerre északra fek-
szik Skanes villanegyede a hosszú, homokos strand-
dal, ahol szebbnél szebb szállodák sorakoznak.

ÜDÜLŐHELYEK

296,-€/fő ártól
(94.720,- Ft/fő ártól)

1 HÉT ALL INKLUSIVE
már

NabeulTunisz

Hammamet

Port El Kantaoui

Sousse

Monastir
Mahdia

(

Tabarka

Enfidha

KLÍMA · TUNÉZIA
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
MONASTIR/SKANES
Nappali átlaghőmérséklet °C 22 24 30 32 32 30 26
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 11 14 18 20 21 20 16
Víz átlaghőmérséklet °C 16 17 20 24 25 24 22
Napos órák száma naponta 5 10 11 12 11 12 7
Esős napok száma havonta 7 5 3 1 2 5 8
Levegő páratartalom % 77 72 69 67 69 74 77

Úti cél: TUNÉZIA - MONASTIR (MIR)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
PÉNTEK 2014. május 2. - november 7.*
Útvonal: BUD-MIR-BUD * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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57TUNÉZIA

 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A nagy területen elhelyezkedő, kényelmes
létesítmény ideális hely a pihenésre, csalá-
di kikapcsolódásra.

Fekvése: Közvetlen a homokos tengerparton ta-
lálható, a városközpont kb. 3 km-re. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A 2013/14 telén részben felújí-
tott szállodában 374 szoba található 3 emeleten.
A vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval
(bérelhető széfekkel), internetsarok (térítés elle-
nében), ingyenes WIFI a hallban, bár, mór kávé-
zó (térítés ellenében), nemdohányzó étterem és
a’la carte-étterem. A kertben édesvizű és tenger-
vizes úszómedence, részben fedett napozóterasz 
és pool-bár. Napágyak és napernyők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen, törölközők térítés
ellenében vehetők igénybe. Strandbár.
Helyi besorolás: 3,5*  .
Elhelyezés: A1A/A2A:   Légkondicionálás, SAT-
TV, telefon, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, bal-
kon vagy terasz. 
A2B/A3B: Háromágyas szobák.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák: Tágasabbak,
egy franciaággyal és 2 külön ággyal.
Foglalható Joker-szoba a A2S is.  
Sport:   Aerobic, kosárlabda, strandröplabda, íjá-
szat, boccia, kispályás foci, minigolf, asztalitenisz,
2 teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében) és vízi-

gimnasztika. Térítés ellenében: különböző vízi 
sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Fedett medence (júliustól szeptembe-
rig zárva). Térítés ellenében: Biorivage thalasso és 
wellness-központ (16 éves kortól), szépségápolás, 
törökfürdő, szauna és pezsgőfürdő.
Gyerekek: Gyerekmedence és mini-klub (4-12 
éveseknek).
Szórakozás: Esti szórakoztató programok zené-
vel és tánccal, show-műsorok és diszkó (térítés 
ellenében).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok   
10.00 és 17.00 óra között a pool-bárban, alkohol-
mentes italok a strandbárban 11.00 és 16.00 óra 
között. Pizza, saláta és szendvicsek 15.00 és 17.00 
óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6:   04.27.-
05.18., 06.01.-06.08., 10.19.-10.26. közötti érke-
zés esetén.

Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából.

 smartline MEDITERRANEE   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   HAMMAMET 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 323,-€/fő ártól
 (103.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 55517

A2D -+
2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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58 TUNÉZIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Kényelmes szálloda, ahol garantált a pihe-
nés. 

Fekvése: Közvetlenül a homokos strandon
fekszik. Hammamet központja kb. 6 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A 2013/14 telén részlegesen fel-
újított szállodában 190 szoba található 3 emele-
ten. A vendégek rendelkezésére áll recepció bé-
relhető széfekkel, liftek, TV-sarok, ingyenes WIFI
a hallban, internetsarok (térítés ellenében), ét-
terem nemdohányzó résszel, bárok és üzletek. A
kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz és
pool-bár. Napágyak és napernyők a medencénél
és a strandon is ingyenesen. Matracok a meden-
cénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében.
Strandbár.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény (kü-
lön kérésre, térítés ellenében), légkondicionálás
(06.15.-09.15. között), SAT-TV, telefon, fürdőszo-
ba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon vagy te-
rasz.
A2B/A3B:   Tengerre nézők.
A2C/A3C - Superior-szobák: Tágasabbak, ki-
egészítve ülősarokkal és tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Sport: Aerobic, strandröplabda és asztalitenisz.
Térítés ellenében: biliárd és kb. 5 km-re golfpá-

lya, továbbá szörf, vízibicikli és vízisí (helyi szol-
gáltatóknál).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este valamint diszkó. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
•   Green fee-kedvezmény a kb. 5 km-re talál-y
ható golfpályán.  
 WELLNESS tipp  Fedett medence. Térítés ellené-
ben: az Aquamares wellness-részelegben (nyitva 
tartás 09.00-13.00 és 14.30-19.00 óra között, be-
lépés 16 éves kortól) algapakolás, nyirokdrenázs, 
szőrtelenítés, hamam, manikűr, pedikűr, masz-
százs és szauna.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.00 óra között. Snack-ételek, kávé és 
sütemények 16.00 és 17.00 óra között. A’la carte-
étkezés a főétteremben (térítés ellenében). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.

2014.02.28-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   04.30.-
05.11., 05.25.-06.08., 09.21.-09.28., 10.19.-10.26.
közötti érkezés esetén.       

 smartline HAMMAMET REGENCY    
JOKER-

SZOBA

   HAMMAMET 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 316,-€/fő ártól
 (101.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 55141

A2C -+
2-13 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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Garantált családi kikapcsolódás a tenger-
parti smartline szállodában.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, las-
san mélyülő, homokos strandon fekszik. Monastir 
központja kb. 6 km-re, a golfpálya kb. 2 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége:   A 2013/14 telén részben felújí-
tott szállodában 214 szoba található 3 emeleten,
liftek, fodrászat, ingyenes WIFI a hallban, internet-
sarok (térítés ellenében), étterem, a’la carte-étte-
rem, lounge-bár, piano-bár és mór kávézó (térítés
ellenében). A kertben úszómedence és pool-bár.
Napágyak és napernyők a medencénél és a stran-
don is ingyenesen. Strandbár.
Helyi besorolás: 4*  .
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Ülősarok, minibár 
(térítés ellenében), légkondicionálás, bérelhető
széf, SAT-TV, telefon, fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC, hajszárító és balkon.
A1B/A2B/A3B:   Tengerre nézők.
A2E - Családi szobák:   Tágasabbak és kertre né-
zők.
A2F - Családi szobák:   Emeletes ággyal és ten-
gerre nézők.
A2D/A3D - Családi szobák:   Két szobásak és
kertre nézők.
A2C/A3C - Családi szobák:   Két kétágyas szoba
összekötőajtóval és tengerre néző balkonnal.

Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport:   Strandröplabda, bowling, minigolf, tenisz 
(kivilágítás térítés ellenében), asztalitenisz, nem 
motorikus vízi sportok. Térítés ellenében: biliárd, 
golf (kb. 2 km-re), lovaglás, búvárkodás és vízisí a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
gőzfürdő, pezsgőfürdő, masszázs és spa-kezelé-
sek. 
Gyerekek:   Gyermekfelügyelet (külön kérésre, 
térítés ellenében), mini-klub (4-12 éveseknek), 
külön gyermekmedence és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este. Szabadtéri diszkó.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.00 óra között. Reggeli későn kelőknek. Snack-
ételek 16.00 és 17.30 óra között. Gyümölcskokté-
lok 17.00 és 18.00 óra között a vitaminbárban. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.

2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 05.03.-05.14.,
05.31.-06.10., 10.04.-10.15. közötti érkezés ese-
tén.
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
15% kedvezmény a szállás díjából.   

 smartline SKANES SERAIL   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   MONASTIR-SKANES 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 296,-€/fő ártól
 (94.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 55940

A2D/A2C/A3C/ /
A3D -

A2E/A2F/ -

+

2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

60

BULGÁRIA

210,-€/fő ártól
(67.200,- Ft/fő ártól)

1 HÉT FÉLPANZIÓVAL
már

Bulgária éghajlatilag európai és ázsiai hatásokkal egyaránt rendelkezik, tengerpartján kel-

lemes klímájával és változatos tájegységeivel vonzza az üdülni vágyókat. Végtelen hosszú,

fi nomhomokos strandjai mellett találkozhatunk erdős dombságokkal, valamint az ország

szívében magasodik a lenyűgöző Balkán-hegység. Az ország kultúrájában is keveredik a me-

diterrán lazaság és a keleties vendégszeretet. Bulgária mindenki számára páratlan nyaralást

ígér. Akár egy fürdőzés a kristálytiszta tengerben, esetleg egy kávé az óváros egyik eldugott,

kis utcájában vagy szórakozás a nyaralóközpontok lüktető éjszakai életében - mindenki szá-

mára felejthetetlen nyaralást garantálnak az itt eltöltött napok.

ÜDÜLŐHELYEK

A 7 km hosszú és 150 m széles, sekély fi nomhomo-
kos Napospart kitűnő vízminőségével egy igazi csa-
ládi és gyermekparadicsom. A központban, a parti
sétány és a sétálóutcák mentén számos bevásárlá-
si és szórakozási lehetőség valamint étterem és bár  
várja a változatos nyaralásra vágyó vendégeket.
Sveti Vlas, a marhakereskedők védőszentjéről el-
nevezett település kb. 3 km-re fekszik Napospart-
tól. A Balkán-hegység déli vonulatai itt ütköznek 
a Fekete-tenger partjaiba, amelynek köszönhető a
környék kellemes klímája. Élvezze a nyugalmat a
strandon, este pedig merüljön el Napospart lük-
tető éjszakai életében. 

KLÍMA · BULGÁRIA
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
BULGÁRIA
Nappali átlaghőmérséklet °C 16 22 26 30 29 26 21
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 7 12 16 19 18 14 11
Víz átlaghőmérséklet °C 14 18 22 24 24 22 19
Napos órák száma naponta 6 8 9 11 10 8 6
Esős napok száma havonta 9 10 9 6 4 4 7
Levegő páratartalom % 76 76 73 68 70 73 78

(

Úti cél: BULGÁRIA - BURGASZ (BOJ)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
VASÁRNAP 2014. június 15. - szeptember 21.*
Útvonal: BUD-BOJ-BUD * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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Ideális választás mind a szórakozásra vá-
gyó fi atalok, mind a családok számára.

Fekvése:   A fi nomhomokos dűnestrandtól és
a gyerekek számára ideális, sekély, homokos
strandtól kb. 150 m-re fekszik. A közelben étter-
mek, bárok és üzletek. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 40 perc.
Felszereltsége: A 2013-ban felújított, szép szál-
lodában összesen 268 szoba található 10 emele-
ten. A vendégek rendelkezésére áll hall, recepció
bérelhető széfekkel, liftek, bár, étterem, ingyenes
WIFI a hallban, kávézó, kis üzletek és fodrászat.
A kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz 
ingyenes napágyakkal és napernyőkkel valamint
pool-bár.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szépen beren-
dezett szobákban szőnyegpadló, hajszárító, lég-
kondicionálás, telefon, SAT-TV, minibár, ülősarok,
zuhanyozó, WC és balkon. 
A2D/A3D/A4D - Négyágyas szobák:   Tága-
sabbak.
A2C - Családi szobák:   Egy hálórésszel rendel-
keznek.
Foglalható egyszerűbb berendezésű Joker-szoba
A2S/A3S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy All Inklusive.   Min-
den étkezés büférendszerben. Diétás ételek. Fél-

panziós foglalás esetén délutánonként fagylalt és 
gyümölcs a smartline fagyiskocsiról (térítés elle-
nében).   
Sport:   Térítés ellenében: biliárd és különböző ví-
zi sportolási lehetőségek a strandon helyi szolgál-
tatóknál.
Wellness: Térítés ellenében: gőzfürdő, masz-
százs, szauna és szolárium.  
Gyerekek:   Játszótér.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Reggeli későn kelőknek. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 11.00 és 23.00 óra között. He-
tente többször témavacsorák. Snack-ételek 15.00 
és 18.00 óra között. Ebédnél fagylalt és gyümölcs 
a smartline fagyiskocsiról.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  

Árkedvezmény: 14=12   06.12.-06.22., 7=6
06.12.-06.22., 09.12.-09.24. közötti érkezés ese-
tén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A 
05.01.-06.19., 09.12.-10.31. közötti érkezés ese-
tén.

 smartline MERIDIAN    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 256,-€/fő ártól
 (81.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 42158

2-14 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron

A2C -+

60_64_BORZE_S14.indd   6160_64_BORZE_S14.indd   61 2014.01.20.   19:03:102014.01.20.   19:03:10



62 BULGÁRIA · NAPOSPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Különösen ajánljuk gyerekes családoknak.

Fekvése: Az üdülőterület déli részén fekszik. A
sekély, homokos tengerpartot a dűnéken keresz-
tül érhetjük el (kb. 50 m-re). Éttermek és kis üzle-
tek a szálloda közelében. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége:   A kedvelt, 275 szobás, 4 szintes
szállodában a vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval és bérelhető széfekkel, ingyenes WIFI
a hallban, bár, teraszos étterem, üzletek és lift. A
kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz és
pool-bár. Napágyak és napernyők a medencénél
ingyenesen, a strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés: A1B/A2B:   A barátságosan beren-
dezett szobákban zuhanyozó, WC, SAT-TV, hűtő-
szekrény, telefon és balkon.
A1A/A2A:   Szobák a medence oldalán.
A2E - Családi szobák:   2 kétágyas szoba össze-
kötő ajtóval. 
A2D - Családi szobák: 2 kétágyas szoba össze-
kötő ajtóval, a kert vagy a medence oldalán.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.   
Sport:   Strandröplabda. Térítés ellenében: szá-
mos vízi sportolási lehetőség a strandon (helyi 
szolgáltatóknál).  
Gyerekek: Külön gyermekmedence csúszdával 
és játszótér.
Fontos foglalási információ:     A családi szobák 
min. 4 fő részére foglalhatók!

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1A).
• Érkezéskor 1 l víz a szobában  .   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek 11.00 óráig. Helyi al-
koholos és alkoholmentes italok 11.00 és 23.00 
óra között a pool-bárban. Pizza és szendvicsek 
11.00 és 15.00 óra között. Kávé, tea, fagylalt és 
sütemény 15.00 és 17.00 óra között 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény: 21=17 05.05.-06.22., 07.31.-
08.07., 08.28.-10.05.; 14=10/7=5 05.05.-06.29.,
07.31.-08.07., 08.31.-10.17. közötti érkezés ese-
tén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A  /A
A1B=A2B 05.05.-06.29., 08.21.-10.31. közötti
érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak a 06.01.-
06.18., 09.04.-10.31. közötti érkezéseknél).   

 HOTEL ZEFIR BEACH    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 210,-€/fő ártól
 (67.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 42139

A2E
A2D

+
2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg. 

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Pihenő részleg – felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•
•

Szálloda fi atal nyaralóknak Napospart 
nyüzsgő központjában.

Fekvése: A központi fekvésű szálloda a hosszú, 
fi nomhomokos strandtól és a Lazur diszkótól kb. 
200 m-re található. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 40 perc.  
Felszereltsége:   A szálloda három (4, 5 illetve 7 
emeletes) épületből áll, összesen 298 szobával 
rendelkezik. Hall recepcióval és bérelhető széfek-
kel, büféétterem, bár, internetsarok (térítés elle-
nében), kis üzlet, fodrászat és lift a főépületben. 
A kertben édesvizű úszómedence, pool-bár, na-
pozóterasz napágyakkal és napernyőkkel (a stran-
don térítés ellenében).   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Főépület illetve 
B1A/B2A - Melléképület:   Az ízlésesen berende-
zett szobákban SAT-TV, telefon, légkondicionálás, hű-
tőszekrény, zuhanyozó, hajszárító, WC és balkon.
A2B/A3B/A4B - Junior-suitek:   Tágasabb szo-
bák.
B2B/B3B - Suitek a melléképületben:   Nap-
pali ülősarokkal és külön hálószoba.
Foglalható melléképületi Joker-szoba B2S is.  
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: biliárd, 
minigolf és különböző vízi sportolási lehetősé-
gek a strandon.  
Wellness:   Térítés ellenében: kozmetika, masz-
százs és szolárium.
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszótér.   
Fontos foglalási információ:   A  Junior-suitek 
kizárólag 4 fő részére foglalhatók.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, B1A).  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
11.00 és 23.00 óra között, sütemény, kávé, tea és
fagylalt 10.00 és 18.00 óra között. Barbecue 18.00
és 20.00 óra között.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.05.15-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=10/7=5 06.13.-06.20.,
09.12.-10.15. közötti érkezés esetén. 
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
B1A=B2A   09.12.-10.15. közötti érkezés esetén.   
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.  

 HOTEL BAIKAL    
JOKER-

SZOBA

  NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 287,-€/fő ártól
 (91.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 42152

A2B -
2-14 év
-100%

+
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63BULGÁRIA · NAPOSPART

 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A tengerpart közelében fekvő szálloda 
egyaránt kedvelt a párok és egyedül uta-
zók körében.

Fekvése:   A főutca közelében, a hosszú, sekély, fi -
nomhomokos strandtól csak kb. 200 m-re fekszik. 
A közelben üzletek, éttermek és tavernák találha-
tók. A busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.
Felszereltsége: A 6 emeletes, 125 szobás szál-
lodában ízlésesen berendezett hall recepcióval 
és bérelhető széfekkel, liftek, bár és büféétterem 
várja a vendégeket. A kertben édesvizű úszóme-
dence és napozóterasz. Napágyak és napernyők a 
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: Ülősarok, légkondicio-
nálás, SAT-TV, telefon, hűtőszekrény, zuhanyozó, 
WC és balkon.
A2D/A3D/A4D - Apartmanok:   Két hálószobá-
val és 2 SAT-TV-vel, fürdőszoba és kiegészítve fő-
zősarokkal.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive. Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport: Térítés ellenében: biliárd.
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek:   Gyermekmedence.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
11.00 és 23.00 óra között. Snack-ételek (pizza, 
szendvicsek és sütemények), kávé, tea 16.00 és 
18.00 óra között.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=16     05.15.-06.20.,
14=10/7=5 05.15.-06.20., 09.07.-10.01.,
14=12/7=6   06.21.-06.28. közötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
05.15.-06.20., 09.07.-10.15. közötti érkezés esetén.

 HOTEL PERLA    
JOKER-

SZOBA

  NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 218,-€/fő ártól
 (69.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 42134

A2D -
2-14 év
-100%

+

A strandtól mindössze 200 m-re található 
hangulatos szálloda, melyet kifejezetten fi -
atal utasainknak ajánlunk.

Fekvése:   A hosszú, sekély, fi nomhomokos 
strand kb. 200 m-re. A közelben üzletek, kellemes 
éttermek, diszkók és bárok. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 40 perc.
Felszereltsége:   A két 4 és egy 6 emeletes épü-
letből álló szállodában összesen 249 szoba talál-
ható. A vendégek rendelkezésére áll hall, recep-
ció bérelhető széfekkel, kis üzlet, étterem és liftek. 
A kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz 
napágyakkal és napernyőkkel (a strandon térítés 
ellenében). 
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban telefon, 
SAT-TV, hűtőszekrény, zuhanyozó, WC és balkon.
A2B: Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. Elő- és utószezonban a 
vacsora menüválasztásos. 
Sport:   Térítés ellenében: számos vízi sportolási 
lehetőség a strandon.   

Wellness: Térítés ellenében: masszázs.  
Gyerekek: Gyermekmedence és játszótér.
Szórakozás: Számos vásárlási és szórakozási le-
hetőség a közelben.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.30 óra között. Tea, kávé, fagylalt és
sütemények 14.30 és 16.30 óra között.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 13% kedvezmény a szállás
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából. 
Árkedvezmény: 21=14/14=10/7=5   05.20.-
06.26., 09.03.-09.30. közötti érkezés esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A 
09.10.-09.30. közötti tartózkodás esetén.

 HOTEL BALATON   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 229,-€/fő ártól
 (73.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 13%

Szálláskód: FAX 42153

2-14 év
-100%
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64 BULGÁRIA · NAPOSPART

nül a strandon.

Fekvése:   Közvetlenül egy széles, homokos öböl-
ben fekszik. Üzletek és éttermek kb. 2 km-re talál-
hatók. A busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége: A többemeletes épületekben 
összesen 248 szoba, liftek, hall recepcióval, te-
raszos büféétterem, bár és kis üzlet található. A 
kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz va-
lamint pool- és strandbár. Napágyak, napernyők 
és törölközők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban légkon-
dicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, zuha-
nyozó, WC, hajszárító, balkon vagy terasz a ten-
ger oldalán. 
A2C/A3C:   Tágasabb szobák kizárólag 3 fő részére.
A2D/A3D/A4D/A5D - Családi szobák: Nap-
pali optikailag leválasztott hálórésszel, 1 külön há-
lószoba és fürdőszoba. Min. 4 fő részére.
A2E/A3E/A4E/A5E - Családi szobák: A tenger 
oldalán. Min. 4 fő részére.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is, kizárólag 3 
fő részére.  
Sport:   Aerobic, boccia, darts, tenisz (felszerelés 
térítés ellenében), asztalitenisz, röplabda, vízi-
gimnasztika. Térítés ellenében: fi tneszterem, kü-
lönböző vízi sportok a strandon (helyi szolgálta-
tóknál).
Wellness: Térítés ellenében: gőzfürdő, masz-
százs, szauna.  
Gyerekek: Gyermekmedence és mini-klub (4-
12 éveseknek).
Szórakozás: Szórakoztató és show-programok.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
23.00 óra között. Reggeli későn kelőknek 11.00
óráig. Délután kávé, tea és sütemény a lobby-bár-
ban. Snack-ételek 15.30 és 16.30 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig történő
foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 07.10.-07.17. közöt-
ti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
09.06.-09.30. közötti érkezés esetén.

 HOTEL PARADISE BEACH    
JOKER-

SZOBA

  ST. VLAS 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 260,-€/fő ártól
 (83.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 42174

A2D
A2E

A3D/A3E/ -

-100%

+

Legyen körültekintő indulás 
előtt, kösse meg utasbiztosítását
Magyarország egyetlen,
utasbiztosításokra szakosodott
biztosítójánál!

Nem biztos, hogy malaca lesz!

EUB NECK Borzze 2100x135kiif55v1 indd 1 1/7/14 10:21 AM1//7//14 10:21 AM
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65TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

TÖRÖK RIVIÉRA

284,-€/fő ártól
(90.880,- Ft/fő ártól)

1 HÉT FÉLPANZIÓVAL
már

tippWEB

(

KLÍMA · TÖRÖKORSZÁG
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
TÖRÖK RIVIÉRA 
Nappali átlaghőmérséklet °C 21 26 30 34 33 31 27
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 11 16 19 23 22 19 15
Víz átlaghőmérséklet °C 17 20 23 25 27 26 23
Napos órák száma naponta 9 11 12 13 12 11 9
Esős napok száma havonta 4 3 1 1 1 1 4
Levegő páratartalom % 67 68 64 60 61 59 64

Úti cél: TÖRÖK RIVIÉRA - ANTALYA (AYT)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
HÉTFŐ 2014. június 16. - szeptember 29.*
SZOMBAT 2014. május 3. - június 14.*
SZOMBAT 2014. szeptember 27. - november 1.*
VASÁRNAP 2014. június 15. - október 5.*
Útvonal: BUD-AYT-BUD * = utolsó visszaút

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő

Törökország talán az egyik legismertebb úti cél a magyar utazók körében. A Török Riviérán

minden adott, ami egy kellemes, családi pihenéshez szükséges: bámulatos öblök, végtelen

hosszú strandok, a háttérben a Taurus-hegység zöldellő vonulata és még sok más. Homokos

illetve kavicsos tengerpart, kristálytiszta tengervíz, különböző vízi sportolási lehetőségek,

hangulatos éttermek, All Inklusive-szállodák sora várja az ideérkező vendégeket. A nyara-

lás alatt érdemes megismerkedni a környező vidék nevezetességeivel is, mint pl. Aspendos,

Ephesus, Perge vagy Myra. Válasszanak számos, érdekes fakultatív kirándulásunk közül! A 

kalandkedvelőknek különösen ajánljuk a rafting-túrát vagy a kék hajóutak valamelyikét. A 

helybeliek vendégszeretete, a török ételspecialitások, az ehhez tartozó légkör és természete-

sen a bazárok keleties forgataga mindenkit magával ragad. Ha élményekben gazdag nyara-

lásra vágynak, a Török Riviéra igazán jó választás.

ÜDÜLŐHELYEK

Alanya a Taurus-hegység gigantikus vonulatai előtt 
fekszik, banán- és citromültetvényekkel körülvéve. 
A helység ismertetőjele a mélyen a tengerbe nyú-
ló sziklaszirt, amelynek tetején egy erődítményt ta-
lálunk. Nyugatra innen, a 3 km hosszú, homokos 
Kleopátra-strand fekszik, keletre pedig homokos/ka-
vicsos öböl várja a fürdőzőket. Különösen érdemes 
ellátogatni az óvárosba, ahol a szűk utcákkal öve-
zett bazárban számos ajándéktárgyat vásárolhatunk.
A szórakozni vágyókat a kikötőnél lévő mozgalmas
bár-utca várja.
Karaburunban az antik város, Justiniano romjai te-
kinthetők meg, a vásárlás szerelmeseit pedig Avsallar 
bazárja várja.

Az antik Side nagy jelentőségű kikötőváros volt. Szá-
mos építményt tekinthetünk meg, amelyek a régi kor 
jólétét idézik fel. Jó állapotban maradt meg a városfal,
a pompázatos Aspendos-színház, a régészeti múzeum
valamint a tengerparton lévő Apollo-templom. Heten-
te kerül megrendezésre az újonnan épített szabadtéri
színházban a Fire of Anatolia tánc-show, melyet fel-
tétlenül tekintsenek meg! Hajókázzanak a gyönyörű
Manavgat-folyón, majd mindenképpen látogassanak 
el a híres vízeséshez! Vegyenek részt Manavgat színes
piaci forgatagában, ahol akár az ajándékokat is meg-
vásárolhatják! Vállalkozó kedvű vendégeinknek a raf-
ting-túrát ajánljuk, mely garantáltan felejthetetlen él-
ményt nyújt minden korosztálynak. Mára a Side és
Manavgat körüli régió az egyik legkedveltebb nyara-
lóhellyé fejlődött, ahol sekély, homokos tengerpar-
tot, kristálytiszta, türkizkék vizet és virágzó kerteket
találunk.
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66 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

66

A hangulatos, kis szálloda ideális választás
a nyugodt kikapcsolódáshoz.

Fekvése: Konakli homokos/kavicsos strandjától
kb. 500 m-re fekszik, amelyet egy aluljárón ke-
resztül lehet elérni. Alanya központja kb. 12 km-re 
(olcsó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repülőtérről
kb. 2 óra 30 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 154
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll
étterem, recepció, ingyenes WIFI a hallban, TV-
szoba és kis szupermarket. A kertben úszóme-
dence és pool-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehe-
tők igénybe, törölközők és matracok kaució elle-
nében. Strandbár.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár, légkondi-
cionálás, bérelhető széf, SAT-TV, zenecsatorna, te-
lefon, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon.
A2B/A3B - Családi szobák: 2 szoba a főépü-
letben összekötő ajtóval, fürdőszobával vagy zu-
hanyozóval rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Sport: Aerobic, strandröplabda, boccia, fi tneszte-
rem és asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd és
különböző vízi sportok a strandon (helyi szolgál-
tatóknál).  

Wellness: Törökfürdő. Térítés ellenében: masz-
százs, peeling és szauna.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence csúszdák-
kal, mini-klub (4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este valamint sportanimáció.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között. Tea, kávé és sütemények 16.00 
és 18.00 óra között. Snack-ételek 10.00 és 18.00 
óra között a strandbárban. Éjfélkor leves. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig törté-
nő foglalás esetén 30% kedvezmény a szállás dí-
jából (csak a 05.04.-06.10. közötti érkezéseknél).
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 25% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 06.11.-09.14. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.

 smartline KONAKTEPE   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   ALANYA 

1 hét All Inklusive

már 353,-€/fő ártól
 (112.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 30%

Szálláskód: FAX 40473

A2B -+
2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Vízbekészítés a szobában
Pihenő részleg – felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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 www.neckermannborze.hu  & 06 40 200 776További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A gyönyörűen kialakított szállodakomple-
xum a tengernél tökéletes párok és csalá-
dok számára.

Fekvése:   Konakliban, közvetlenül a sziklás, ho-
mokos/kavicsos strandon fekszik (a tenger rész-
ben egy stégen és köveken át közelíthető meg).
Alanya központja kb. 12 km-re (naponta 3x busz-
járat térítés ellenében, olcsó gyűjtőtaxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra 30 perc.  
Felszereltsége: A 2012-ben teljesen felújított
klublétesítményben 223 szoba található 6 eme-
leten, fő- és melléképületekben. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, TV-szoba,
ingyenes WIFI a hallban, 2 étterem, 1 a’la carte-
étterem, bárok, fodrászat, kis szupermarket és
ajándéküzlet. A kertben 2 édesvizű úszómedence 
(az egyik csúszdákkal), napágyak és napernyők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe, törölközők kaució ellenében (csere térí-
tés ellenében).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   Hűtőszekrény,
légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon,
zuhanyozó, WC, hajszárító és tengerre néző bal-
kon.
A2C/A3C - Családi szobák:   Tágasabbak, eme-
letes ággyal rendelkeznek és nem tengerre né-
zők. 

A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   Két szoba, 1 
dupla és 2 különálló ággyal rendelkeznek és nem 
tengerre nézők.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba A2S
is.
Sport:   Aerobic, strandröplabda, boccia, darts, fi t-
neszsarok, teniszpálya (kivilágítás térítés ellené-
ben), asztalitenisz és vízigimnasztika. Térítés el-
lenében: biliárd illetve kajak, vízisí és vízibicikli a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: törökfürdő, masz-
százs és szauna.
Szórakozás:   Amfi teátrum, animációs és szóra-
koztató programok napközben és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B).
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence, gyermeka-
nimáció, játszótér és mini-klub (4-12 éveseknek 
10.00 és 12.00 valamint 14.00 és 17.00 óra kö-
zött).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.00 óra között. A minibárba napon-
ta vizet készítenek be. Reggeli későn kelőknek. 
Snack-ételek 12.00 és 16.00 óra között, kávé, tea 
és sütemények 17.00 és 18.00 óra között. Éjfélkor 
leves (23.30 és 00.20 óra között). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline CLUB MIRADOR    
JOKER-

SZOBA

   ALANYA 

1 hét All Inklusive

már 351,-€/fő ártól
 (112.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

FAX 40376

2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Vízbekészítés a szobában
Pihenő részleg – felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron

A2C -
A2D -
+
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

A 2012/13 telén felújított szállodát első-
sorban kiváló fekvése teszi különlegessé.
Alanya nyüzsgő központja néhány perces
sétával könnyedén megközelíthető. Csodá-
latos kilátás a várra, a városra és a jacht-
kikötőre.

Fekvése: A homokos/kavicsos strandtól csak a
parti út választja el (részben sziklás, fürdőcipő
viselete ajánlott). A központ számos vásárlási és
szórakozási lehetőséggel a közelben található. A
kikötő kb. 600 m-re (olcsó taxik és gyűjtőtaxik).
A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra 30 perc.
Felszereltsége: Az elsősorban fi atalok körében

kedvelt szállodában összesen 55 szoba található 
5 emeleten. A vendégek rendelkezésére áll hall 
recepcióval, bérelhető széfek, lift, étterem, bár és 
WIFI (a hallban és a medencénél ingyenesen) va-
lamint a kertben úszómedence és pool-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen, a 
strandon térítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A főépületben ta-
lálható szobákban minibár (térítés ellenében), te-
lefon, SAT-TV, légkondicionálás (06.15-09.15. kö-
zött), hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon vagy 
terasz.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport:   Strandröplabda. Térítés ellenében: vízi 
sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Térítés ellenében: szauna.  
Fontos foglalási információ:  A szálloda 17 
éven aluli vendégeket nem fogad.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. 16.00 és 17.00 óra 
között kávé, tea és sütemények a pool-bárban. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.00 óra között. Frissen facsart gyümölcslevek, 
török mokka, cappuccino valamint ételek és italok 
a strandon térítés ellenében. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline SAND AND CITY   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   ALANYA 

1 hét All Inklusive

már 330,-€/fő ártól
 (105.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

FAX 40173

ADULTS

ONLY

17

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban

Színes nyaralás alacsony áron
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 További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A szálloda kitűnő lehetőséget biztosít akár a 
nyugodt tengerparti kikapcsolódásra, akár 
a változatos éjszakai élet felfedezésére.

Fekvése:   Csak a főút választja el a kb. 40 m-re ta-
lálható homokos/kavicsos strandtól. Alanya köz-
pontja vásárlási és szórakozási lehetőségekkel kb. 
1 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 2 óra 30 perc.
Felszereltsége: A szállodában 222 szoba ta-
lálható 4 épületben 5 emeleten. Rendelkezésre 
áll hall recepcióval, liftek, lobby-bár, főétterem 
nemdohányzó-résszel, a’la carte-étterem, bá-
rok, TV-szoba, fodrászat és üzletek. A kertben 2 
édesvizű úszómedence és pool-bár. Napágyak, 
matracok és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében vehetők igény-
be. Strandbár.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A barátságosan 
berendezett szobákban légkondicionálás, minibár 
(térítés ellenében), telefon, bérelhető széf, SAT-
TV, hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon. 
A2C/A3C - Családi szobák:   Tágasabbak.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Strandröplabda és fi tneszterem. Térítés el-
lenében: asztalitenisz és vízi sportok a strandon 
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
szauna, hamam és masszázs.
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Heti 1x esti szórakoztató műsorok.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.01.-
05.05., 08.24.-08.31., 10.22.-10.31. közötti érke-
zés esetén. 
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (családi szobák 
foglalása esetén nem érvényes).

 HOTEL EFTALIA AYTUR    
JOKER-

SZOBA

  ALANYA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 284,-€/fő ártól
 (90.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: FAX 40733

A2C -
2-12 év
-100%

+

Törzsvendégek körében kedvelt hotel köz-
vetlenül a homokos tengerparton. 

Fekvése: Közvetlen a lassan mélyülő, homokos 
strandon fekszik. Alanya kb. 25 km-re (olcsó gyűj-
tőtaxik). A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége:   A szállodában 211 szoba talál-
ható 5 emeleten. A vendégek rendelkezésére áll 
hall recepcióval, liftek, TV-szoba, ingyenes WIFI a 
hallban, étterem, bárok és üzletek. A szép kertben 
édesvizű úszómedence, vízicsúszdák és pool-/
strandbár. Napágyak és napernyők a medencénél 
és a strandon is ingyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   Minibár, légkondicioná-
lás, bérelhető széf, SAT-TV, hajszárító, zuhanyozó 
és WC. 
A1D/A2D/A3D: Tágasabb szobák.
A2B/A3B:   Fürdőszobával és tengerre néző bal-
konnal rendelkező szobák.
A2F/A3F/A4F - Duplex-családi szobák: Két-
szintesek, az alsó szinten hálószoba dupla ággyal 
és ülősarokkal, a nyitott galérián további 2 ágy, 
fürdőszoba és tengerre néző balkon. 
A2C/A3C/A4C - Családi szobák összekötő 
ajtóval: 2 külön hálószobával rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 1 kemény-
borítású teniszpálya, biliárd valamint kerékpárok 
és vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Térítés ellenében: szauna, hamam és 
masszázs.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1D).  

 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, 2 vízi-
csúszda és játszótér.  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Délutánonként kávé 
és sütemény az étteremben.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 17% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=13/7=6   05.01.-05.04.,
05.19.-06.09., 08.18.-08.25., 10.21-10.31. közötti
érkezés esetén.    

 HOTEL TOP    
JOKER-

SZOBA

   KARABURUN 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 336,-€/fő ártól
 (107.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 17%

Szálláskód: FAX 40771

A2F -
A2C -
+

2-14 év
-100%ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg. 

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz•
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Modern, 2013-ban nyílt szálloda.

Fekvése: A homokos/kavicsos strandtól kb. 450
m-re fekszik. Konakli kb. 5 km-re, Alanya kb. 18
km-re található (olcsó gyűjtőtaxik). A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 2 óra.
Felszereltsége: A 290 szobás, új szállodában
a vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval,
liftek, étterem, 2 a’la carte-étterem (oszmán és
olasz), bárok, kis szupermarket, üzletek, internet-
sarok (térítés ellenében) és fodrászat. A kertben
4 úszómedence, vízicsúszdák és pool-bár. Nap-
ágyak, napernyők, matracok és törölközők (csere 
térítés ellenében) a medencénél és strandon is 
ingyenesen vehetők igénybe.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Légkondicionálás,
telefon, SAT-TV, minibár, bérelhető széf, fürdőszo-
ba, hajszárító, WC és balkon.
A2C/A3C - Családi szobák: Tágasabb szobák.

A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   2 külön szo-
ba, 1 dupla ággyal és 2 különálló ággyal.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport: Tenisz (felszerelés és kivilágítás térítés el-
lenében), fi tneszterem, kosárlabda, strandröp-
labda, íjászat, darts, aerobic, vízigimnasztika, ví-
zilabda és asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd
és vízi sportolási lehetőségek a strandon (helyi
szolgáltatóknál).   
Wellness:   Szauna, pezsgőfürdő és gőzfürdő. Té-
rítés ellenében: masszázs.
Gyerekek: Külön gyermekmedence, mini-klub
(4-12 éveseknek) és tini-klub (13-16 éveseknek,
júliusban és augusztusban).
Szórakozás:   Amfi teátrum, animációs programok 
napközben és este, diszkó valamint élőzene.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Délutánonként kávé, 
tea, sütemények és fagylalt. Vacsorázni a tartózko-
dás ideje alatt 1x az a’la carte-éttermek egyikében 
is lehet (előzetes foglalással).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 18% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából. 
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.04.-
05.11., 08.28.-09.05., 10.22.-10.31. közötti érke-
zés esetén.
Senior-kedvezmény: 60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A1A, 
A2A, A2C, A2B, A2S szobatípusok foglalása ese-
tén érvényes).   

 EFTALIA SPLASH RESORT    
JOKER-

SZOBA

  KARABURUN 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 297,-€/fő ártól
 (95.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 18%

Szálláskód: FAX 79171

A2C -
A2B -

-100%

+
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 www.neckermannborze.hu  & 06 40 200 776További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kiváló fekvésű, a törzsvendégek körében
népszerű létesítmény.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, lassan
mélyülő, homokos strandon fekszik, Side egyik 
legszebb partszakaszán. Side központja kb. 11
km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége: A szállodában 169 szoba talál-
ható az 5 emeletes főépületben (felújítotak) és
a 3 emeletes melléképületben. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek (csak a fő-
épületben), TV-szoba, WIFI a hallban (térítés el-
lenében), étterem nemdohányzó-résszel, a’la
carte-étterem, bárok, fodrászat és üzletek. A szép
kertben édesvizű úszómedence, pool- és strand-
bár. Napágyak, matracok és napernyők a meden-
cénél és a strandon is ingyenesen vehetők igény-
be, törölközők kaució ellenében (csere térítés
ellenében).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A modern és ele-
gáns berendezésű szobákban minibár, légkondi-
cionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárí-
tó, fürdőszoba, WC és balkon. Egy részük tengerre 
néző. 
A2B/A3B/A4B   -   Családi szobák:   2 hálószoba,
az egyikben franciaágy, a másikban 2 különálló
ágy vagy 1 emeletes ágy.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba   A2S   is.   
Sport:   Aerobic, asztalitenisz, strandröplabda és
vízigimnasztika. Térítés ellenében: kajak, vízibicik-

li, vízisí, katamarán, vitorlázás és szörf (helyi szol-
gáltatóknál). Vitorlás-/szörfi gazolvány szükséges.  
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
törökfürdő, masszázs és szauna.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, gyermekanimá-
ció, mini-klub (4-11 éveseknek, 10.00 és 12.00 óra 
illetve 15.00 és 17.00 óra között) és játszótér. 
Szórakozás:   Animációs és szórakoztató progra-
mok napközben és este játékokkal, show-műso-
rokkal és élőzenével (kivéve vasárnap).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Snack-ételek 12.30 és 
15.00 óra között. Kávé, tea és sütemény 16.30 és 
17.00 óra között. Éjfélkor leves. A minibárba ér-
kezéskor 1 üveg vizet készítenek be. Vacsorázni a 
tartózkodás ideje alatt 1x az a’la carte-étteremben 
is lehet (06.10. és 09.30. között, min. 7 éjszaka tar-
tózkodás esetén, előzetes foglalás szükséges). 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény:   2014.05.15-ig történő fog-
lalás esetén 2,- €/teljes árat fi zető fő/éj kedvez-
mény (csak a 05.01.-05.15. közötti tartózkodások-
nál és A1A, A2A, A3A szobatípusok foglalásánál).

Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából. 
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.01.-
05.07., 10.25.-10.31. közötti érkezés esetén. 

 smartline CLUB TAYYARBEY     
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 326,-€/fő ártól
 (104.320,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: FAX 40858

A2B -+
2-6 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 7. oldalon!

Kényelmesen kialakított, 2011-ben részben
felújított szálloda központi fekvéssel.

Fekvése: A lassan mélyülő, homokos strandtól
kb. 300 m-re fekszik. Side központja kb. 4,5 km-
re, Manavgat kb. 7 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 404
szoba található a fő- és melléképületben. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek,
ingyenes WIFI a hallban, TV-szoba, étterem, 2 
a’la carte-étterem (oszmán és olasz), bárok, fod-
rászat és üzletek. A kertben édesvizű úszóme-
dencék, vízicsúszdák és pool-/snack-bár. Nap-
ágyak, törölközők és napernyők a medencénél
és a strandon is ingyenesen vehetők igénybe,
matracok a strandon térítés ellenében. Strand-/
snack-bár.  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A felújított szo-
bákban minibár, légkondicionálás, bérelhető széf,
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és bal-
kon. 
A2C/A3C - Családi szobák összekötő ajtó-
val:   Nemdohányzó szobák, kombinált nappali/
hálószobával és külön hálószobával rendelkez-
nek.
Foglalható földszinti Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Fitneszterem, aerobic, strandröplabda,
darts és asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd és
különböző vízi sportolási lehetőségek a strandon
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Fedett medence és hamam. Térítés
ellenében: szauna, masszázs az új spa-központ-
ban.   
Gyerekek:   2 külön gyermekmedence, mini-klub
(4-12 éveseknek) és játszótér.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este valamint diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között (a diszkóban térítés el-
lenében). Délutánonként snack-ételek, kávé, tea 
és sütemény. A minibárba heti 1x vizet készítenek 
be. Vacsorázni a tartózkodás ideje alatt 1x az a’la 
carte-éttermek egyikében is lehet (előzetes fogla-
lással). Éjfélkor leves. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 05.07.-
05.14., 10.22.-10.31. közötti érkezés esetén. 

 HOTEL SIDE COROLLA    
JOKER-

SZOBA

  SIDE 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 384,-€/fő ártól
 (122.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 40468

A2C -
2-12 év
-100%

+
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 www.neckermannborze.hu  & 06 40 200 776További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

2011-ben felújított, kiváló fekvésű szálloda, 
pároknak tökéletes választás.

Fekvése: Kb. 300 m-re fekszik a homokos strand-
tól. A közelben számos szórakozási és vásárlási le-
hetőség található. Side óvárosa kb. 2,5 km-re, Ma-
navgat kb. 3 km-re. A busztranszfer a repülőtérről 
kb. 90 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 90 szo-
ba található az 5 emeletes fő- és melléképület-
ben. A vendégek rendelkezésére áll hall recep-
cióval, liftek, ingyenes WIFI a hallban, bárok és 
étterem nemdohányzó résszel. A kertben édesvi-
zű úszómedence. Napágyak, napernyők és töröl-
közők a medencénél és a strandon is ingyenesen 
vehetők igénybe, matracok térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A modern és kényelmes 
berendezésű szobákban légkondicionálás, tele-
fon, SAT-TV, bérelhető széf, kis hűtőszekrény, haj-
szárító, zuhanyozó, WC és balkon.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba   A2S   is.
Wellness:   Szauna. Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  

 EXTRA tipp 
   • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Délutánonként kávé,
tea és sütemények valamint fagylalt. A kis hűtő-
szekrénybe naponta vizet készítenek be. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából. 
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából. 

 smartline SWEET PARK HOTEL    
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

1 hét All Inklusive

már 326,-€/fő ártól
 (104.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 40877

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Vízbekészítés a szobában

•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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2012-ben nyílt, barátságos hangulatú szál-
loda.

Fekvése: Side-Evrenseki városrészben fekszik,
kb. 600 m-re a homokos strandtól, ahova ingye-
nes hotelbusszal lehet eljutni. Side központja szá-
mos vásárlási és szórakozási lehetőséggel kb. 9
km-re található. A busztranszfer a repülőtérről kb.
90 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 240 szo-
ba található három 4 emeletes épületben. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, ingye-
nes WIFI, internetsarok (térítés ellenében), bár,
büféétterem, a’la carte-étterem (halételek), kis
szupermarket, ajándéküzlet és fodrászat. A szé-
pen gondozott kertben 2 úszómedence (az egyik 
vízicsúszdákkal). Napágyak, napernyők és matra-
cok a medencénél és a strandon is ingyenesen
vehetők igénybe, törölközők térítés ellenében. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A modern és ba-
rátságos berendezésű szobákban telefon, bérel-
hető széf, SAT-TV, minibár, légkondicionálás, haj-
szárító, zuhanyozó, WC és balkon. 
A2B/A3B - Családi szobák: 2 hálószoba, az 
egyikben emeletes ággyal.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba A2S   is.
Sport:   Fitneszterem, asztalitenisz, darts, boccia,
vízigimnasztika, sakk és strandröplabda. Térítés el-

lenében: különböző vízi sportolási lehetőségek a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Törökfürdő és hamam. Térítés ellené-
ben: gőzfürdő, szauna és masszázs.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence és mini-klub 
(6-12 éveseknek). Térítés ellenében: gyermekfel-
ügyelet.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Snack-ételek 14.00 és 16.30 óra között, ká-
vé, tea és sütemények 16.00 és 17.00 óra között. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között. A minibárba naponta üdítőket 
készítenek be. Éjfélkor leves. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 06.14.-
06.22., 08.16.-08.24. közötti érkezés esetén.

Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A1A,
A2A szobatípusok foglalása esetén érvényes).   

 smartline THE COLOURS SIDE    
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 332,-€/fő ártól
 (106.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: FAX 79170

A2B -+
2-12 év
-100%

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóriájának 
egyik legjobb ajánlata. Utasaink minőségi 
elvárásainak évről évre kiváló szolgálta-
tásaival és remek ár-érték arányával felel 
meg.  

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Vízbekészítés a szobában
Pihenő részleg – felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi szállodák
• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a smartline 

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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