
2014 Nyár

DE-LUXE SZÁLLÁSHELYEK
Mediterrán utazások repülővel │ Mallorca │ Tenerife │ Madeira │ Kréta │
Rodosz │ Kos │ Korfu │ Zakynthos │ Tunézia │ Egyiptom │ Ciprus │ Málta │
Bulgária │ Törökország
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Válassza a megbízhatóságot - elérhető áron!

A Neckermann Utazás Partnere
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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!

ÚJ EXKLUZÍV KLUBSZÁLLODÁK MAGYAR 
ANIMÁTOROKKAL A TÖRÖK RIVIÉRÁN!

ÚJ

Alba Royal HotelAlba Royal Hotel  nnnnnnnnnn

Alba Resort HotelAlba Resort Hotel  nnnn+nnnn+

Alba Queen HotelAlba Queen Hotel  nnnnnnnnnn
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Szerződéskötés
időpontja

Kedvezmény 
a szállás díjából

2013.11.11.-2014.01.31. akár 30%

2014.02.01.-2014.04.30. akár 25%

2014.05.01.-2014.05.31. akár 10%
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KEDVEZMÉNYEK HOSSZÚ SORA
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FIRST MINUTE KEDVEZMÉNY
A kedvezmény minden 
repülős csomagajánlatra
érvényes 2014.01.31-ig történő
szerződéskötés esetén.33 €/fő

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY
Különböző mértékű, a foglalás időpontjához kötött 
kedvezmény a szállás díjából. 55 SZ
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Fizessen kevesebb éjszakát, mint ahányat foglal!
Pl. 7 éjszaka 5 áráért.
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NEGYÁGYAS SZOBA FELÁR NÉLKÜL
Számos szálláshely kínál külön kedvezményt egyedül utazó 
vendégeink számára bizonyos időszakokban.

33JOKER-SZOBA
Kiemelkedően kedvező árak! Egy előre nem meghatározott 
típusú és felszereltségű szoba az adott szálláshelyen. 
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GYERMEKKEDVEZMÉNY/
GYEREKÁR
A gyermek(ek) életkorához kapcsolódó %-os vagy fi x összegű
kedvezmények. 49 SZ
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SENIOR-KEDVEZMÉNY
Különlegesen kedvező árak 55, 60, vagy 65 év feletti 
utasainknak. A megtakarítás a szállás díjából akár 20% is 
lehet.

14EXTRA TIPP AJÁNLATOK
Ingyenesen vagy kedvezményesen igénybe vehető helyszíni 
szolgáltatások. 
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NTURBÓKEDVEZMÉNY
Azon utasainkat, akik gyorsan döntenek, és 2013.12.31-ig
lefoglalják utazásukat, akár 35,- €/hét Turbókedvezménnyel
ajándékozzuk meg.

Legjobb ÁR garancia

EURÓ árgarancia
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WEB tipp
Amennyiben kiadványunkban az Ön által kiválasztott úti cél bevezető oldalán WEB tipp logónkat 
látja, biztos lehet benne, hogy a www.neckermann.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!

ÚTI CÉLOK
MALLORCA  16. oldaltól

TENERIFE  20. oldaltól

MADEIRA  26. oldaltól

KRÉTA  30. oldaltól

RODOSZ  36. oldaltól

KOS   43. oldaltól

KORFU  48. oldaltól

ZAKYNTHOS  52. oldaltól

TUNÉZIA  56. oldaltól

EGYIPTOM  60. oldaltól

CIPRUS  64. oldaltól

MÁLTA  68. oldaltól

BULGÁRIA  72. oldaltól

TÖRÖKORSZÁG  76. oldaltól
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INGYENES BUDAPESTI REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS
Ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk a De-Luxe-utasok részére. Jelezze parkolási igényét foglaláskor az irodában, vagy 
foglalja le parkolóhelyét online a www.neckermann.hu oldalon, az N-shop menüpontban, és a megjegyzés rovatban tüntesse 
fel foglalási számát és azt, hogy De-Luxe!
Parkolás a VIP Parkoló Budapestben foglalásonként egy személygépkocsi számára. Készpénzre nem váltható, érvényessége nem 
meghosszabbítható, és elvesztés esetén nem áll módunkban pótolni.

UTAZÁSSZERVEZÉS A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN! 
A Travelife egy nemzetközileg elismert tanúsítvány, mely nagyjából 100, a fenntartható fejlődés szem-
pontjából fontos kritérium alapján vizsgál és értékel szállodákat világszerte.

EXTRA KEDVEZMÉNY DE-LUXE UTASOKNAK

Regisztráljon hírlevelünkre, és amennyiben az elmúlt 3 évben egyszer már utazott velünk, akkor a megszokott kedvezmé-
nyeken felül Törzsutaskedvezményt is biztosítunk az Ön számára, mely összevonható a kiadványunkban szereplő egyéb 
kedvezményekkel (árkedvezmény, turbókedvezmény, bizalom bónusz vagy nászutas kedvezmény). Három Neckermann-
utazás után pedig Ön törzsutas plasztikkártyára is jogosult, melyet irodáján keresztül igényelhet, és további kedvezmények-
re jogosítja fel. A részleteket elolvashatja honlapunkon a Törzsutas menüpontban.

Váltsa valóra szerettei álmait, lepje meg őket Neckermann utazási ajándékutalvánnyal! Karácsonyra, névnapra, születésnapra, 
esküvőre ideális ajándék! A Neckermann utazási ajándékutalvány vásárolható és beváltható a Neckermann utazási irodáiban 
országszerte az Ön által megadott értékben.

UTAZÁSI UTALVÁNY

TÖRZSUTAS PROGRAM

Friss házas utasainknak 5% nászutas kedvezményt 
nyújtunk, melyet a Neckermann saját irodáiban 
vehet igénybe. A részletekről érdeklődjön irodá-
inkban vagy a 06 40 200 776-os kék számunkon!

NÁSZUTAS KEDVEZMÉNY

Honlapunkon tájékozódhat korábbi utasaink véleményéről, és utazása befejeztével Ön is értékelheti szállását. Véleményét 5-ös 
skálán adhatja le a következő kategóriákban: hotel, szoba, szolgáltatások, szálloda fekvése, étkezés, medence, sport. Akár szöve-
ges értékelést is adhat a szállásról.

SZÁLLODAÉRTÉKELÉS

Nemzetközi konszer-
nünk több mint 5000 
szállodája közül majd 

100 favoritot jelöltünk meg kiadványainkban a Neckermann 
favourite logóval. Sokéves együttműködésünk alapján ők a 
mi garanciánk a kényelemre, a kiváló szolgáltatási színvonal-
ra és a minőségre.

Kitüntetjük a kiemelkedő minőséget, mivel 
szívünkön viseljük utasaink elégedettségét! Az 
ezzel a pecséttel megjelölt szállodáinkat minő-
ség- menedzsereink rendszeresen ellenőrzik és 
ezáltal kiérdemelték a Thomas Cook cégcsoport 
„Ellenőrzött minőség 2013” minősítést.
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1.  Változatos gyerekprogramok az egész hétre!
2.  Jókedv, társaság és kaland kicsiknek és nagyoknak 

 egyaránt!
3.  Béres Alexandra által képzett, magyar animátorok  

 foglalkoznak a gyerekekkel minden nap!
4.  Minden Klub Oázis program INGYENES!
5.  Gyerekbarát szállodák közvetlenül a tengerparton 

 All Inklusive ellátással!

5 érv, hogy idén miért egy 
Klub Oázis hotelben nyaraljon:

1. Változatos gyerekprogramok az egész hétre!
2. Jókedv, társaság és kaland kicsiknek és nagyoknak

egyaránt!
3. Béres Alexandra által képzett, magyar animátorok 

foglalkoznak a gyerekekkel minden nap!

érv, hogy idén miért egy 
Klub Oázis hotelben nyaraljon:

Játék, móka, vidámság

béres alexandra 

animátoraival!

a hely, ahol az   

Kövessen minket a
 Facebookon! 
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A pontos programot a szálloda Klub Oázis tájékoztató falán ismerheti meg érkezés után. Minden Klub Oázis hotelben a lehetőségeknek megfelelően változhatnak a heti programtervek. A pontos programot a szálloda Klub Oázis tájékoztató falán ismerheti meg érkezés után Minden Klub Oázis hotelben a lehetőségeknek megfelelően változhatnak a heti programtervek

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap 7. nap

délelőtt ÉRKEZÉS
Aqua Salsa Kalóznap

Jelmez-
készítés

Kincskeresés

Klub Oázis 
Latino

Reggeli torna
Twister bajnok-

ság
Lovagok és 

Hercegnők napja

Lovagi torna, 
szépség-
verseny

Aqua-
fi tness

Aqua-Salsa
Mesetorna Játék a kicsiknek

délután
Felfedező túra
a szállodában

Családi csob-
banás

Starndröpi-
verseny

Tengerparti 
parti

Vízes tizes
Latino 
dance

HAZAINDULÁS

este
Mini-diszkó Mini-diszkó Mini-diszkó Mini-diszkó Mini-diszkó Mini-diszkó

Ismerkedési est
Szállodai

 show-műsor
Activity vetélkedő

Családi
vetélkedő

Átváltozó Karaoke

g

z   egész család feltöltodhet!
,,

Válasszon Klub Oázis
 szállodáink közül:

Görögország  Kréta Hotel Stella Village 
   Hotel Stella Palace 

Egyiptom  Hurghada Hotel Titanic Palace 

Bulgária  Napospart Sunset Resort 
   Nessebar Beach Resort 

 Aranypart Hotel Dolphin Marina 

   Hotel Roubin 

Török Riviéra   Alba Resort Hotel 
   Alba Queen Hotel  

Horvátország   Hotel Nimfa 

Versenyek és csapatkihívások – 
a legjobb játékok:

Twister-bajnokság, Vizes tízes, Activity…

Zene, tánc, mozgás – 

a vidámság forrása:

Mini-diszkó, Klub Oázis Latino, Aquasalsa, 
Hastánc…

Kalandprogramok – igazi móka:

Kalóznap, illetve Lovagok és Hercegnők napja, 

Családi vetélkedő...

ÚJ
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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

266 €/fő ártól
(85.120 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!

008-009_NAHES14_Deluxe.indd   9008-009_NAHES14_Deluxe.indd   9 2013.11.17.   19:34:142013.11.17.   19:34:14



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

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 2013. novemberben. 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 2013. december 31-ig lefoglalják utazásukat,
akár 35,- €/fő/hét Turbókedvezménnyel is megajándékozzuk. További pontos információ a
szállodaleírásoknál található a kedvezmény igénybevételére vonatkozóan.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK12

012-015_NAHES14_Deluxe.indd   12012-015_NAHES14_Deluxe.indd   12 2013.11.18.   8:50:362013.11.18.   8:50:36



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

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 félpanzióval

már     863,-€/fő ártól
 (276.160,- Ft/fő ártól)

B2D -
B2U -
+

2-16 év
-100%

 NYÍLT SZÓ - HASZNOS TUDNIVALÓK

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

 HASZNOS TUDNIVALÓK 
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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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16 SPANYOLORSZÁG · MALLORCA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

C

MALLORCA

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

ÜDÜLŐHELYEK

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

Alcudia - városkapuPlaya de Palma

Palma - Katedrális

tippWEB

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

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.
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17SPANYOLORSZÁG · MALLORCA

Nemrégiben teljeskörűen felújított, ex-
kluzív, modern komforthotel, csak felnőt-
tek részére.

Fekvése:   A pálmákkal övezett parti sétány mel-
lett fekszik, a hosszú, homokos strandtól csak kb.
20 m-re, ahol számos üzlet és bár található. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A vendégek körében kedvelt
szállodában 169 szoba található 6 emeleten 
és liftek. Rendelkezésre áll hall recepcióval, in-
ternetsarok (térítés ellenében), WIFI a szálloda
egész területén (naponta 30 perc ingyenesen),
étterem terasszal, kávézó, koktélbár, Seasoul
étterem és lounge valamint kerékpártároló. A
szépen gondozott kertben új, 25 m-es, édesvi-
zű úszómedence, napozóterasz napágyakkal és
napernyőkkel valamint közvetlen kijárat a parti
sétányra. Törölközők kaució ellenében.   
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: B1E/B2E:   A felújított szobákban te-
lefon, bérelhető széf, minibár, SAT-TV, WIFI (térí-
tés ellenében), légkondicionálás, hajszárító, a há-
lórészből nyíló, üvegfallal leválasztott zuhanyozó,
WC és oldalról tengerre néző balkon. 
B1A/B2A: Tengerre néző szobák. 
B1C/B2C - Superior-szobák:   Tágasabb, ten-
gerre néző szobák.
B2B - Junior-suitek:   Tágasabbak, nappali op-
tikailag leválasztott hálórésszel, a fürdőszobában
fürdőkád és fürdőköpeny. Tengerre nézők. 
Ellátás: Önellátás  , reggeli, félpanzió   vagy   All 
Inklusive  . Minden étkezés büférendszerben. Lát-
ványkonyha. A vacsorához alkalomhoz illő viselet
kötelező (férfi aknak hosszúnadrág).
Sport: Fitneszterem az Iberostar Royal Cristiná-
ban. Térítés ellenében: 2 teniszpálya és pilates a
StarPilates-központban az Iberostar Royal Cristi-
nában.  
Fontos foglalási információ: A szálloda 14 
év alatti vendégeket nem fogad.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (B1E, B1A, B1C).  

 WELLNESS tipp  Fedett medence az Iberostar 
Royal Cristinában. A kétszintes SPA Sensation 
wellness-központ (440 m² belső és 325 m² kül-
ső területen valamint zöldterületek) szolgáltatásai 
térítés ellenében: pihenő fény- és szín-designnal, 
fi nn szauna, hideg- és melegvizes zuhany, pezs-
gőfürdő, masszázscsapok, különböző masszázsok 
és galéria nyugágyakkal, ahonnan kilátás nyílik a 
medencés részre.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Snack-ételek a fő-
étkezések között. Helyi alkoholos és alkoholmen-
tes italok a főétkezések ideje alatt valamint 10.00 
és 24.00 óra között az All Inklusive-itallap szerint. 
Kávé és sütemény 15.30 és 18.00 óra között. A 
Seasoul étteremben és lounge-ban az All Inklu-
sive nem érvényes. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 5% kedvez-
mény a szállás díjából.

 IBEROSTAR ROYAL CUPIDO       PLAYA DE PALMA 

1 hét önellátással

már 741,-€/fő ártól
 (237.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: HLUX 11415

ADULTS

ONLY

14

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

Extra szolgáltatások:

Pihenő részleg – felnőttek számára

Komfort check-out

ÚJ
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Vendégek körében kedvelt, családbarát 
szálloda, nyugodt környezetben.

Fekvése:   Közvetlen a hosszú, sekély, homokos
strandon fekszik, a La Albufera természetvédelmi
terület mellett. Alcudia kikötője kb. 8 km-re, Ca’n
Picafort kb. 3 km-re. A menetrend szerinti busz 
megállója a szálloda előtt. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége: A szállodában 360 szoba ta-
lálható 4 emeletes épületekben valamint liftek.
Rendelkezésre áll elegáns hall recepcióval, inter-
netsarok (térítés ellenében), SAT-TV-terem, bár,
étterem, a’la carte-étterem (gourmet), kávézó,
Tamarindos snack-bár, fodrászat és hangszigetelt
diszkó. A kertben 3 édesvizű úszómedence szint-
eltolással, napozóterasz napágyakkal és naper-
nyőkkel valamint pool-bár és strandétterem. Tö-
rölközők kaució ellenében. 
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1A/A2A: Telefon, bérelhető széf,
SAT-TV, zenecsatorna, légkondicionálás, minibár 
(térítés ellenében), fürdőszoba, zuhanyozó, WC,
hajszárító és balkon.
A2G: Szobák a kert oldalán.
A2B: Oldalról tengerre néző szobák.
A2E:   Tengerre néző szobák. 
A2C - Suitek:   Tágasabbak, külön hálószobával
és szalonnal rendelkeznek. Tengerre nézők.
A4F:   Két kétágyas szoba összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Ellátás: Félpanzió   vagy  y   All Inklusive  . Minden
étkezés büférendszerben. Iberostarchef látvány-
konyha. A főszezonban a vacsorát a vendégek a
Tamarindos strandétteremben is elfogyaszthat-
ják. Vacsoránál megfelelő öltözet kötelező (férfi -
aknak hosszúnadrág).
Sport: Fitneszterem, röplabda, asztalitenisz,
multifunkciós sportpálya, pilates, spinning, step
aerobic, légpuskalövészet és íjászat. Térítés elle-
nében: biliárd, tenisz és kerékpárkok.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszótér, mini-
klub (4-7 éveseknek), főszezonban maxi-klub (8-
13 éveseknek), júliusban és augusztusban tini-
klub (14-17 éveseknek).

Szórakozás:   Változatos animációs programok 
show-műsorokkal és tánccal (23.00 óráig).   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 WELLNESS tipp  Fedett medence, pezsgőfür-
dő és szauna. Az ázsiai stílusban kialakított SPA 
Sensations THAI ZEN wellness-központ szolgálta-
tásai (kb. 412 m², nyitva: 10.00 és 19.00 óra kö-
zött, belépés 14 éves kortól) térítés ellenében: 
klasszikus kozmetikai arc- és testkezelések, külön-
böző masszázsok (thaiföldi termékekkel).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Hideg snack-ételek a 
főétkezések között. Főszezonban 15.00 és 18.00 
óra között hamburger és hot-dog a pool-bárban. 
Délutánonként 15.00 és 17.00 óra között fagylalt, 
kávé és sütemények a Ragtime bárban.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-

vezmény a szállás díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 5% kedvez-
mény a szállás díjából.   

 IBEROSTAR ALBUFERA PLAYA    
JOKER-

SZOBA

   ALCUDIA 

1 hét félpanzióval

már 729,-€/fő ártól
 (233.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 11119

A4F -+
2-6 év
-100%
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Kellemes környezetben fekvő, barátságos 
létesítmény, mely ideális kiindulópontja a 
tengerparton tett sétáknak.

Fekvése: Közvetlen a széles, hosszú, homokos
strandon fekszik. Alcudia központja kb. 5 km-re,
Ca’n Picafort kb. 6,5 km-re (menetrend szerinti bu-
szok). A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége: A komfortszállodában 447 szo-
ba található 3 emeleten és liftek. A vendégek ren-
delkezésére áll recepció, internetkávézó (WIFI té-
rítés ellenében), szalon SAT-TV-vel, bárok, kávézó,
snack-étterem, további éttermek, üzletek és bevá-
sárlóközpont. A kertben 2 édesvizű úszómedence 
valamint napozóterasz. Napágyak és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében. Törölközők kaució ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: B1D/B2D: Telefon, bérelhető széf,
légkondicionálás, SAT-TV, zenecsatorna, minibár,
fürdőszoba, zuhanyozó, WC, hajszárító és oldalról
tengerre néző balkon.
B1B - Egyágyas szobák: Nem oldalról tenger-
re nézők.
B1V/B2V: Medencére néző szobák.
B2F: Tengerre néző szobák zuhanyozóval és bal-
konnal vagy terasszal.
B2C - Junior-suitek:   Tágasabbak, kiegészítve 
ülősarokkal.
A2D/A3D- Családi szobák:   A tágasabb szobák-
ban kombinált nappali/hálószoba 2 heverővel, 1
külön hálószoba, főzősarok mikrosütővel és nem
oldalról tengerre néző balkon vagy terasz.
Foglalható nem oldalról tengerre néző Joker-szo-
ba B2S is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben.
Sport: Fitneszterem, spinning-terem és asztalite-
nisz. Térítés ellenében: teniszpálya, biliárd és ke-
rékpárok.
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.
Szórakozás:   Változatos animációs programok. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1D, B1V).  
 WELLNESS tipp  Félolimpiai fedett meden-
ce, szauna, törökfürdő, pezsgőfürdő (15.00 órá-
tól belépés csak felnőtteknek). Térítés ellenében 
a thai-stílusban berendezett SPA Sensation THAI 
ZEN wellness-központ szolgáltatásai (nyitva na-
ponta 10.00 és 19.00 óra között, angolul beszé-
lő személyzet): különböző masszázsok, klasszikus 
kozmetikai arc- és testkezelések. A helyszínen kü-
lönböző csomagok foglalhatók. 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. A főszezonban (július, augusztus) kontinen-
tális reggeli későn kelőknek 12.30 óráig. Helyi és 
egyes import alkoholos és alkoholmentes italok 
09.00 és 24.00 óra között. A főétkezések között 
snack-ételek. A főszezonban a vacsora után hideg 
snack-ételek 22.00 és 24.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-

vezmény a szállás díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 5% kedvez-
mény a szállás díjából.   

 IBEROSTAR PLAYA DE MURO    
JOKER-

SZOBA

   ALCUDIA 

1 hét félpanzióval

már 806,-€/fő ártól
 (257.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 11562

A2D -+
2-6 év
-100%
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TENERIFE

ÜDÜLŐHELYEK

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

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
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Az Iberostar Anthelia közvetlen a parti sé-
tány mellett fekszik, és rendkívül sokszínű
luxusszolgáltatásokkal várja a családosokat
és párokat egyaránt: SPA Sensation THAI
ZEN wellness-központ, hatalmas kert és
úszómedencék, változatos sportprogramok,
szépen kialakított étterem és kulináris spe-
cialitások. A szállodában a pihenés és a szó-
rakozás egyszerre garantált.

Fekvése:   Közvetlen a tengerpart felett, Costa
Adeje elegáns negyedében fekszik, a Playa del 
Duque és a Playa de Fanabe homokos főstran-
dok között. A kb. 50 m-re lévő, homokos strand-
tól csak a parti sétány választja el. A busztranszfer 
a repülőtérről kb. 35 perc.  
Felszereltsége:   A kényelmesen berendezett,
reprezentatív létesítményben 365 szoba található
5 különálló, max. 5 emeletes épületben liftekkel.
A szállodából csodálatos kilátás nyílik az Atlanti-
óceánra. A főépületben elegáns hall recepcióval, 
hangulatos szalonok, bárok és internetsarok (térí-
tés ellenében). A főépülettel szemben büféétte-
rem, 3 a’la carte-étterem (Beach Club Barbacoa, 
Portofi no olasz étterem, Poseidon gourmet-étte-
rem), piano-bár és bárok. A hatalmas kertben egy 
édesvizű és egy nagy, tengervizes medence, na-
pozóteraszok napágyakkal, matracokkal és naper-
nyőkkel valamint törölközők.

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1F/A2F:   Az ízlésesen berendezett,
tágas szobákban telefon, LCD SAT-TV, zenecsator-
na, minibár, széf, WIFI ingyenesen, légkondicio-
nálás, fürdőköpeny, hajszárító, fürdőszoba, zu-
hanyozó, WC és kertre néző, bútorozott balkon
vagy terasz. 
A1B/A2B: Oldalról tengerre néző szobák.
A1A/A2A: Tengerre néző szobák. 
A2C - Superior-szobák:   Közvetlen tengerre né-
ző szobák.
A2D - Duplex-suitek: Maisonette stílusban
épült, kétszintes suitek, külön nappali/hálószobá-
val és 2 fürdőszobával.
A2N/A3N - Családi szobák: 2 kétágyas szo-
ba összekötő ajtóval. Kertre vagy oldalról tenger-
re nézők. 
A2M/A3M - Superior-családi szobák: Tenger-
re néző családi szobák.  
Ellátás: Reggeli  ,   félpanzió vagy All Inklusive.
Büféreggeli és büfé- vagy a’la carte-ebéd és -va-
csora (3 féle menü).   
Flexibilis félpanzió (15469A - 4 vacsora, 
15469B - 6 vacsora): A szállodában egy új típusú
ellátás is igénybe vehető felár ellenében, melynek 
tartalma: heti min. 4x vacsora és naponta regge-
li. Ennek a megoldásnak köszönhetően a hét töb-
bi napján a szállodán kívüli étkezések alkalmával
megismerhetik Tenerife jellegzetes éttermeit. Kér-
jük, megérkezéskor jelezzék, hogy melyik nap va-
csoráznak a szállodában! 

Sport:   Darts, fi tneszterem, tenisz (felszerelés té-
rítés ellenében) és vízigimnasztika. Térítés ellené-
ben: biliárd és a közelben golf. 
Gyerekek: 2 külön gyermekmedence és mini-
klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Animációs és szórakoztató progra-
mok, show-műsorok és élőzene.
Fontos foglalási információ: A kétágyas szobák 
csak egy pótággyal foglalhatók, további bébiágy 
foglalása sem lehetséges. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1F, A1B, A1A).
• Félpanziós foglalás esetén a vendégeknek lehe-
tőségük van   a vacsorát (3 fogásos menü) felár 
nélkül az a’la carte-éttermek egyikében   el-
fogyasztani (előzetes foglalás szükséges).
• Superior-szoba foglalása esetén ingyenes be-
lépés a wellness-részlegbe  .
 WELLNESS tipp    Térítés ellenében: (belépés 16 
éves kortól) a SPA Sensation THAI ZEN wellness-
központban különböző masszázsok, arc- és test-
kezelések.
 ALL inklusive  Büféreggeli és büfé- vagy a’la 
carte-ebéd és -vacsora. A vendégek a vacsorát tar-
tózkodásonként 1x a Portofi no vagy a Poseidon 
a’la carte-étteremben is elfogyaszthatják (18.30 
és 22.30 óra között, előzetes foglalás szükséges). 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
éjjel 01.00 óra között. Délutánonként sütemények 
és szendvicsek 16.00 és 18.00 óra között. A mini-
bárba naponta vizet és üdítőket készítenek be.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 5% kedvez-
mény a szállás díjából.   

 IBEROSTAR ANTHELIA       COSTA ADEJE 

1 hét reggelivel

már 972,-€/fő ártól
 (311.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 15155

A2N
A3N  
A2M  
A3M

+

2-6 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Gyönyörű trópusi kerttel rendelkező, ex-
kluzív fekvésű, elegáns szálloda a kényel-
met, pihenést és szép környezetet kedve-
lők számára.

Fekvése:   Costa Adeje határában fekszik, közvet-
len a tengernél és a parti sétánynál, ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílik a La Enramada öbölre. Ho-
mokos/kavicsos strand a szálloda mellett. Playa
de las Americasra naponta többször az ingyenes
hotelbusszal juthatunk el. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 35 perc.  
Felszereltsége:   A mediterrán hangulatú, szín-
vonalas, több épületből álló komplexumban ösz-
szesen 467 szoba található. Rendelkezésre áll vi-
lágos hall recepcióval és ülőgarnitúrával, piano-
bár, liftek, internetsarok (térítés ellenében), büfé-
étterem látványkonyhával, a’la carte-étterem, La
Choza bár, játékszoba, butik és fodrászat. A ha-
talmas, gondozott, pálmákkal övezett kertben 3
édesvizű úszómedence, pezsgőfürdő, napozóte-
rasz napágyakkal, napernyőkkel és törölközőkkel

valamint pool-/snack-bár és chill-out bár. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: Az ízlésesen berendezett
szobákban telefon, SAT-TV, minibár (térítés elle-
nében), bérelhető széf, légkondicionálás, hajszá-
rító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, bidé és oldalról
tengerre néző, bútorozott balkon vagy terasz. 
A1G/A2G: Tengerre néző szobák.
A2B/A3B- Junior-suitek:   Tágasabbak és ten-
gerre nézők.
A2D - Családi szobák: Tágasabb és kertre, me-
dencére vagy tengerre nézők.
A2M - Privilege-szobák:   Medencére vagy ten-
gerre nézők. Extra szolgáltatások: Üdvözlőaján-
dék, egyéni check-in és check-out (a helyek függ-
vényében), ingyenes WIFI és széf, fürdőköpeny 
és papucs, napilapok, kávéfőző, párnák a’la carte,
strandtörölközők, belépés a Privilege-Lounge-ba,
belépés a wellness-központba és kedvezmény a
szolgáltatások árából.
Foglalható nem oldalról tengerre néző Joker-szo-
ba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy  All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Látványkonyha.   
Sport: Minigolf, fi tneszterem, boccia, sakk és asz-
talitenisz. Térítés ellenében: tenisz és biliárd.  

Wellness: A Despacio SPA Központban térítés el-
lenében (belépés 16 éves kortól): fedett medence, 
pezsgőfürdő, szauna, törökfürdő, masszázs vala-
mint különböző kozmetikai és szépségkezelések.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-10 éveseknek).
Szórakozás:   Animációs és szórakoztató progra-
mok, esténként alkalmanként élőzene, heti 1-2x 
show-műsorok és diszkó éjfélig.
Fontos foglalási információ: A kétágyas szobák 
csak egy pótággyal foglalhatók, további bébiágy 
foglalása sem lehetséges.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1G). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok a 
főétkezésekhez illetve 11.00 és 24.00 óra között 
a különböző bárokban az All Inklusive itallap sze-
rint. Snack-ételek a pool-bárban 11.00 és 17.00 
óra között. Heti 1x a vacsorát a vendégek az a’la 
carte-étteremben is elfogyaszthatják (előzetes 
foglalás szükséges). Italszerviz az éttermekben és 
a bárokban. Késői check-out 18.00 óráig (a helyek 
függvényében). 

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

 H10 COSTA ADEJE PALACE    
JOKER-

SZOBA

   COSTA ADEJE 

1 hét félpanzióval

már 725,-€/fő ártól
 (232.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 15253

A2B -
A2D -
+

2-6 év
-100%

20-23_NAHES14_Deluxe.indd   2220-23_NAHES14_Deluxe.indd   22 2013.11.17.   16:12:052013.11.17.   16:12:05



23SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

Gyönyörű környezetben fekvő, 5 csillagos 
szálloda La Caleta központjának közelé-
ben.

Fekvése:   A szálloda közvetlenül a parti sétánynál
és az érintetlen öbölnél fekszik. A szép Playa del
Duque strand kb. 500 m-re. Bevásárlási és szóra-
kozási lehetőségek kb. 200 m-re, La Caleta köz-
pontja kb. 1 km-re található. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 35 perc.  
Felszereltsége: Az igényesen kialakított szállo-
dában 284 szoba található 5 emeleten. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall ülőgarnitúrákkal, liftek,
businesscenter internetcsatlakozással és WIFI-vel
(ingyenesen), főétterem, 2 a’la carte-étterem
(spanyol és japán), lobby-bár, fodrászat és aján-
déküzlet. A trópusi kertben 2 édesvizű úszóme-
dence, 1 tengervizes medence pezsgőfürdőszi-
gettel, napozóterasz, étterem a medencénél és
pool-bár. Napágyak, matracok, napernyők és tö-
rölközők a medencénél ingyenesen.

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A - De Luxe-szobák:
Sheraton Sweet Sleeper ágyak, tea-/kávéfőző,
minibár, vasaló/vasalódeszka, légkondicionálás,
széf, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), telefon, für-
dőszoba, zuhanyozó, WC, hajszárító és kertre né-
ző balkon vagy terasz.
A1E/A2E - Superior-szobák: Oldalról kertre 
vagy medencére vagy tengerre nézők.
A1D/A2D - Premium-szobák: Kertre vagy me-
dencére vagy tengerre nézők. 
A1B/A2B - Club-szobák:   Napilapok a szobá-
ban és tengerre nézők.
A2C/A3C - De Luxe-suitek:   Kiegészítve külön
nappalival, napilapok és tengerre nézők. 
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. Minden étke-
zés büférendszerben. A vacsorát a vendégek a La
Venta vagy a Kamakura a’la carte-étteremben is
elfogyaszthatják 36,-€ értékben ingyenesen (ki-
véve italok), a további fogyasztás és az italok té-
rítés ellenében. 

Sport:   Fitneszterem és minigolf. Térítés ellené-
ben: tenisz. A közelben 5 golfpálya található 20 
km-es távolságban.  
Wellness:   Térítés ellenében: a jól felszerelt 
wellness-részlegben szépségközpont, spa vitality-
medence, lifestyle-zuhanyok, gőzfürdő, szauna és 
jégbarlang.
Gyerekek: A mini-klubban (3-12 éveseknek) mi-
nifoci, mászófal, külön gyermekmedence, játszó-
tér, a tini-klubban (8 éves kortól) mozivászon, in-
ternetcsatlakozás, play station és dj-pult.  
Szórakozás: Hetente többször élőzene. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1E, A1D, A1B).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-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=18/14=12/7=6   05.01.-
07.14, 08.27.-10.30. közötti tartózkodás esetén.   

 SHERATON LA CALETA RESORT & SPA   ÚJ     COSTA ADEJE 

7=6
kedvezmény

Szállás példa

1 hét reggelivel

már 803,-€/fő ártól
 (256.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 15116

2-6 év
-100%



KANÁRI-SZIGETEK

  • Tenerife
  • Gran Canaria
  • Fuerteventura
  • Lanzarote
 
BALEÁRI-SZIGETEK

  • Mallorca
  • Ibiza
 
  • Costa del Sol
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26 PORTUGÁLIA · MADEIRA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

(

●
Porto
Santo

MADEIRA

ÜDÜLŐHELYEK

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · MADEIRA
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
FUNCHAL
Nappali átlaghőmérséklet °C 20 21 22 24 25 25 24
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 14 15 18 19 20 19 18
Víz átlaghőmérséklet °C 17 18 20 21 22 23 22
Napos órák száma naponta 7 8 9 9 9 7 6
Esős napok száma havonta 4 2 1 0 1 2 7
Levegő páratartalom % 71 73 73 69 72 76 77

Úti cél: FUNCHAL (FNC)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - menetrendi járatokon Indulási időpontok
PÉNTEK 2014. május 2. - október 31.*
Útvonal: BUD-LIS-FNC-LIS-BUD * = további időpontok a Neckermann Tél 2014/15 kiadványában

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Minimális létszám: 126 fő
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27PORTUGÁLIA · MADEIRA

Lenyűgöző, elegánsan kialakított, kiug-
ró sziklára épült luxusszálloda bámula-
tos panorámával és barátságos légkörrel. 
A gyönyörű, nyugodt kert és a fényűző 
wellness-központ valódi kikapcsolódást 
biztosítanak.

Fekvése:   Egy sziklaszirten, közvetlen a tenger fe-
lett fekszik. Funchal központja kb. 2 km-re talál-
ható, ahova az ingyenes hotelbusszal lehet eljut-
ni. A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   Az igényesen berendezett szál-
lodában rendelkezésre áll 200 szoba, liftek, hall
recepcióval, bár, ingyenes internetsarok, könyv-
tár, főétterem, a’la carte-étterem, koktélbár és
fodrászat. A tengerig nyúló, teraszos kertben
több napozóterasz is található illetve édesvizű
úszómedence, amely összeköttetésben áll a fe-
dett medencével. Közvetlen a tengernél tengervi-
zes úszómedence, pezsgőfürdő és étterem várja
a vendégeket (ahova lifttel lehet eljutni). Nap-
ágyak, matracok, napernyők és törölközők ingye-
nesen vehetők igénybe a medencénél. 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Ízlésesen berendezett
szobákban kávé-/teafőző, minibár, légkondi-
cionálás, széf, kábel-TV, DVD-lejátszó, ingyenes
WIFI, telefon, hajszárító, fürdőköpeny, fürdőszoba,

zuhanyozó, WC és balkon.
A1E/A2E: Oldalról tengerre néző szobák.
A1B/A2B: Tengerre néző szobák. 
A2F - Superior-szobák: A felső 4 emeleten ta-
lálhatók és tengerre nézők.
A2C - Junior-suitek:   Tágasabbak és tengerre 
nézők.
A2D - Suitek:   Kiegészítve külön hálószobával és
pezsgőfürdős káddal. Tengerre nézők.
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió. Minden étke-
zés büférendszerben (félpanzió foglalása esetén
a’la carte-vacsora felár ellenében). Foglalható
fl exibilis félpanzió S21562D/B   is (további in-
formáció a www.neckermann.hu oldalon).  
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: kemény-
borítású teniszpálya, asztalitenisz és búváriskola
(helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszószoba va-
lamint gyermekfelügyelet (térítés ellenében).  
Szórakozás:   Változatos esti szórakoztató prog-
ramok.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1E, A1B).
• A     tartózkodás ideje alatt egy alkalommal   1 óra 
tenisz/szoba ingyenesen. 
• 2013.12.31-ig történő foglalás esetén 15,- € ér-
tékű étkezési vagy italutalvány/szoba/éj.yy
• 2013.12.31-ig történő foglalás esetén 1x 35 per-
ces masszázs  /teljes árat fi zető fő/tartózkodás.s

•   25,- € értékű spa utalvány/teljes árat fi ze-yy
tő fő/tartózkodás (csak 07.01-07.15. közötti érke-
zés esetén).
• Dine Around:   Félpanziós foglalás esetén a 
vendégeknek lehetőségük van arra, hogy a va-
csorát 4 este a foglalt szállodában illetve 3 este 
bármely, a Porto Bay Hotels & Resorts szálloda-
lánchoz tartozó hotelben vegyék igénybe (előze-
tes foglalás szükséges). Amennyiben Ön a Hotel 
The Cliff Bay vendégeként a 4 csillagos szállodák 
egyikében veszi igénybe a vacsorát, kb. 10,- € ér-
tékben italutalványt is kap.
• Superior-szoba, Junior-suite valamint 
suite foglalása esetén extra szolgáltatások  : 
üdítők, gyümölcslevek és víz bekészítés a mini-
bárban, párnák a’la carte, a’la carte-reggelizési le-
hetőség a Gallo D’Oro étteremben, virágok, gyü-
mölcs és házi bor a szobában érkezéskor valamint 
széles választék klasszikus zenei CD-ből.
 WELLNESS tipp    A 470 m²-es, modern The Spa 
at The Cliff Bay wellness-központ     (nyitva: naponta 
9.00 és 20.00 óra között, belépés 16 éves kortól) 
szolgáltatásai: fedett medence, gőzfürdő, pezsgő-
fürdő és szauna. Térítés ellenében: beautyshop, 
kozmetikai kezelések, különböző masszázsok, 
manikűr és pedikűr. Spa-suite páros masszázsok-
hoz.
 GOLF tipp 30% green fee-kedvezmény a y
Palheiro Golf és Santo da Serra Golf golfpályákon 
(ingyenes transzfer az igények függvényében). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig törté-
nő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás dí-
jából (csak A1A, A2A szobatípusok foglalása ese-
tén). 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.07.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 09.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).

 THE CLIFF BAY       FUNCHAL 

1 hét reggelivel

már 654,-€/fő ártól
 (209.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 21266

2-5 év
-100%



28 PORTUGÁLIA · MADEIRA

A Neckermann valóra váltja... már 20 éve! A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

 PORTO MARE & THE RESIDENCE PORTO MARE    
JOKER-

SZOBA
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29PORTUGÁLIA · MADEIRA

Modern, igényesen kialakított komfortszál-
loda fényűző wellness-központtal és kiváló 
éttermekkel. A barátságos létesítmény tö-
kéletes légkört biztosít a pihenéshez és ki-
kapcsolódáshoz.

Fekvése:   Csak a parti sétány választja el a szik-
lás tengerparttól. Funchal központja kb. 2,5 km-
re található, ahova az ingyenes hotelbusszal (na-
ponta, az igények függvényében) lehet eljutni. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   A vendégek rendelkezésére áll
198 szoba 6 emeleten, liftek, hall recepcióval
és ingyenes internetsarok. A szálloda a Vila Por-
to Mare üdülőtelep része, amelynek szolgáltatá-
sai szintén rendelkezésre állnak: 4 étterem, bárok, 
hatalmas, gyönyörű kert, 2 nagy, édesvizű úszó-
medence, napozóteraszok és 2 pool-bár. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők ingyenesen ve-
hetők igénybe a medencénél.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: Porto Mare (21125):
A2A: A kényelmes és ízléses berendezésű szo-
bákban vízforraló, minibár, légkondicionálás, bé-
relhető széf, síkképernyős kábel-TV, WIFI (térítés
ellenében), DVD-lejátszó, iPod-dokkoló, telefon,
hajszárító, fürdőszoba, WC és kertre néző balkon.
A1B/A2B: Tengerre néző szobák. 
A2C/A3C - Superior-szobák:   Tágasabb szobák,
tengerre néző balkonnal rendelkeznek.
A2D   - Junior-suitek:   Tolóajtóval leválasztható
hálószoba és nappali-rész, konyhasarok valamint

tengerre néző balkon.
Foglalható nem kertre néző Joker-szoba   A2S   is.
The Residence Porto Mare (21126):
A1C/A2C - Stúdiók:   Kombinált nappali/háló-
szoba, konyhasarok (hűtőszekrény, mikrohullámú
sütő), légkondicionálás, bérelhető széf, kábel-TV,
WIFI (térítés ellenében), DVD-lejátszó, telefon,
fürdőköpeny, hajszárító, fürdőszoba, WC és ten-
gerre néző balkon.
A2B - Apartmanok: Tágasak, kiegészítve 1 kü-
lön hálószobával, az optikailag elválasztott kony-
hában elektromos tűzhely, sütő, mosogatógép és
kenyérpirító.
A2A/A3A/A4A - Apartmanok: Tágasak, kiegé-
szítve 2 külön hálószobával, az optikailag elválasz-
tott konyhában elektromos tűzhely, sütő, moso-
gatógép és kenyérpirító.
Ellátás: Porto Mare (21125):
Reggeli vagy   félpanzió  . Minden étkezés büfé-
rendszerben (félpanzió esetén a’la carte-vacsora
felár ellenében). Diétás ételek külön kérésre. Fog-
lalható fl exibilis félpanzió S21029C/D   is (továb-
bi információ a www.neckermann.hu oldalon).   
The Residence Porto Mare (21126):
Önellátás ,   reggeli vagy félpanzió. Minden ét-
kezés büférendszerben (félpanzió esetén a’la
carte-vacsora felár ellenében). Diétás ételek külön
kérésre.  
Sport: Modern fi tneszterem és alkalmanként
aerobic vagy vízigimnasztika. Térítés ellenében:
asztalitenisz, minigolf, tenisz és golf (Putting
Green, gyakorlóhálóval). 
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszótér, játszó-
szoba és gyermekfelügyelet (térítés ellenében).
Szórakozás: Animációs programok.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1C).
• 2013.12.31-ig történő foglalás esetén 10,- € ér-
tékű étkezési vagy italutalvány/szoba/éj.yy
• Hetente 1x ingyenes belépés a szaunába  .
• 15,- € értékű spa utalvány/teljes árat fi ze-yy
tő fő/tartózkodás (csak 09.01-09.30. közötti érke-
zés esetén).
• 2013.12.31-ig történő foglalás esetén   1x 35 per-
ces masszázs  /teljes árat fi zető fő/tartózkodás.s
• Dine Around:   Félpanziós foglalás esetén a 
vendégeknek lehetőségük van arra, hogy a va-
csorát 4 este a foglalt szállodában illetve 3 este 
bármely, a Porto Bay Hotels & Resorts szálloda-
lánchoz tartozó hotelben vegyék igénybe (előze-
tes foglalás szükséges). Amennyiben Ön a Hotel 
The Cliff Bay szállodában veszi igénybe a vacso-
rát, a helyszínen kb. 10,- € felár fi zetendő.
 WELLNESS tipp  Az 540 m²-es The Spa at Vila 
Porto Mare wellness-központ (belépés 16 éves 
kortól) szolgáltatásai: pezsgőfürdő és 2 fedett me-
dence. Térítés ellenében: 2 gőzfürdő, 2 szauna, kü-
lönböző kezelések és masszázsok, Vichy-zuhany 
valamint hidroterápiás fürdő. 
 GOLF tipp 30% green fee-kedvezmény a y
Palheiro Golf és Santo da Serra Golf golfpályákon 
(ingyenes transzfer az igények függvényében). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
  2013.12.31-ig történő foglalás esetén 20% kedvez-
mény a szállás díjából (csak Porto Mare (21125) 
A2A szobatípus foglalása esetén). 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.07.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 09.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
Árkedvezmény: Porto Mare (21125):
21=18/14=12/7=6   10.03.-10.27. közötti érkezés
esetén.   

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 557,-€/fő ártól
 (178.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 21125

A2D -+
2-5 év
-100%

         FUNCHAL 

Szálláskód: HLUX 21126

2-5 év
-100%

A2B -
A2A

+



30 GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

KRÉTA

ÜDÜLŐHELYEK

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

Rethymnon

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
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31GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

A kényelmesen kialakított szálloda elsősor-
ban pároknak ideális választás. A modern
környezet kellemes légkört biztosít, ahol
csodálatos pihenésben lehet részük.

Fekvése:   A jó vízminőség alapján Kék Zászló díj-
jal kitüntetett, hosszú, homokos/kavicsos strand-
tól csak a kis, parti út választja el. Rethymnon
központja kb. 2 km-re. Éttermek, bárok és üzle-
tek a közelben. A menetrend szerinti busz meg-
állója kb. 150 m-re. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 2 óra. 
Felszereltsége: A szállodában összesen 112 szo-
ba található. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, liftek, SAT-TV-szoba, ingyenes WIFI
a hallban, internetsarok (térítés ellenében), te-
raszos büféétterem és teraszos a’la carte-étterem
(térítés ellenében). 2 édesvizű úszómedence, na-
pozóterasz és pool-/snack-bár (esténként koktél-
bár). Napágyak és napernyők a medencénél és a
strandon is ingyenesen vehetők igénybe. Törölkö-
zők kaució ellenében.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: Kávé-/teafőző, minibár 
(térítés ellenében), légkondicionálás, széf, SAT-TV 
DVD-lejátszóval, rádió/CD-lejátszó, ingyenes in-
ternetcsatlakozás, telefon, hajszárító, fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz.
A2C:   Tengerre néző szobák.

A2B/A3B/A4B - Maisonette-szobák: 2 háló-
szoba és 2 fürdőszoba (az egyik zuhanyozóval, a 
másik fürdőkáddal vagy zuhanyozóval).
A2D/A3D/A4D - Maisonette-szobák:   Tenger-
re nézők.  
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben. A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi ak-
nak hosszúnadrág) ajánlott.  
Sport:   Fitneszterem (a SENTIDO Pearl Beach 
testvérszállodában). Térítés ellenében: mountain-
bike-ok és a strandon vízi sportolási lehetőségek 
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness: A SENTIDO Pearl Beach testvérszál-
loda szolgáltatásai: fedett medence (az elő-/utó-
szezonban fűtött) és pezsgőfürdő, térítés ellené-
ben: gőzfürdő, masszázs, szauna valamint arc- és 
testkezelések.  
Szórakozás:   Esti szórakoztató programok (pl. 
élőzene DJ-vel vagy keleti/folklór-show) és heten-
te 1x ingyenes, félnapos kirándulás a természetbe 
a szálloda szervezésében.  
  Foglalható SENTIDO „Feel Good”-csomag 
  (további információ a www.neckermann.hu ol-
dalon).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
• Korai check-in   és késői check-out (a helyek 
függvényében). 

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: 14=12/7=6 05.19.-05.26.,
09.12.-09.18. közötti érkezés esetén.   

 SENTIDO AEGEAN PEARL       RETHYMNON VÁROS 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 443,-€/fő ártól
 (141.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 53431

                   Nyaralás
  és még
     ennél is több!

Szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára
Holiday Plus program (pl. Aqua
Fit és SENTIDO Daybreak)

•
•

•

•

•
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Nagy területen elhelyezkedő, családbarát 
szálloda csodálatos kilátással a tengerre. A
kényelmes és elegáns légkör mellett széles-
körű gasztronómiai kínálat biztosít ideális
feltételeket a nyugalomra és kikapcsoló-
dásra vágyók számára.

Fekvése:   Nyugodt helyen, közvetlenül három,
fürdésre alkalmas, homokos/kavicsos öböl felett
fekszik. Panormo kb. 3 km-re, Rethymnon kb. 18
km-re. A menetrend szerinti busz megállója a szál-
loda előtt. A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége:   A minden igényt kielégítő léte-
sítményben összesen 359 szoba található a négy-
szintes főépületben és több bungalóépületben. 
A vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval,
liftek, WIFI és internetsarok (térítés ellenében),
lobby-bár SAT-TV-sarokkal, büféétterem krétai
specialitásokkal, mexikói étterem (júniustól szep-
temberig, menüvacsora előzetes foglalással), a’la
carte-étterem (mediterrán konyha, térítés ellené-
ben), kis szupermarket, ékszerüzlet, könyvesbolt
és ajándéküzlet. A hatalmas, szép kertben 3 ten-
gervizes úszómedence és különböző bárok (pl. a
medencénél és a strandnál). Napágyak és naper-
nyők a medencénél ingyenesen, a strandon té-
rítés ellenében vehetők igénybe. Törölközők ka-
ució ellenében. 
Helyi besorolás: A.  

Elhelyezés: A2A/A3A: A főépületben található
szobákban hűtőszekrény, légkondicionálás, bérel-
hető széf, SAT-TV (zenecsatornával), telefon, haj-
szárító, fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz. 
A1B/A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
C2A - Családi szobák: A főépületben vagy a
bungalóépületekben találhatók, kombinált nap-
pali/hálószoba és 1 külön hálószoba.
C2C - Seafront-családi szobák:   A tengerpart
és a strand közelében találhatók, tengerre nézők.
C2B - Junior-suitek: Kombinált nappali/háló-
szoba és 1 külön hálószoba, tengerre nézők.
A2C - Seafront-suitek:   A tengerpart és a strand
közelében találhatók, kombinált nappali/hálószo-
ba és 1 külön hálószoba, tengerre nézők.
B2D/B3D - Bungalószobák:   Hasonló berende-
zéssel, mint a főépületben lévő szobák. 
B2A/B3A - Bungalószobák:   Tengerre nézők.
B2B/B3B - Seafront-bungalószobák: A ten-
gerpart és a strand közelében találhatók, tenger-
re nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive  . Minden
étkezés büférendszerben. Kéthetente barbecue 
(felár ellenében). A vacsoránál megfelelő öltözet
(férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.
Sport:   Aerobic, gimnasztika, jóga, boccia, darts,
íjászat, légpuskalövészet, asztalitenisz, 2 kemény-
borítású teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében),
röplabda, vízilabda és strandröplabda. Térítés el-
lenében: biliárd, fi tneszterem, teniszoktatás vala-
mint kerékpárok és vízi sportok a közelben (helyi
szolgáltatóknál).

Wellness:   A kis spa-részleg szolgáltatásai: fedett 
medence (fűthető), térítés ellenében: arc- és test-
kezelések, manikűr, pedikűr, masszázs, szauna, 
hidroterápia, thalasso-terápia és pezsgőfürdő.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este, hetente 3x diszkó és tánc, hetente 1x tánc 
élőzenével, hetente 5x különböző show-műsorok 
és rendezvények.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B).
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence (édes-
vizű), mini-klub (4-7 éveseknek), maxi-klub (8-12 
éveseknek), tini-klub (13-18 éveseknek, júliusban 
és augusztusban), játszótér, gyerekmenü (a fő-
szezonban) és gyermekfelügyelet estére (külön 
kérésre, térítés ellenében, 2-12 éveseknek). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi és import alkoholos és alkoholmentes 
italok valamint koktélok a különböző bárokban 
10.00 és 23.45 óra között, a diszkóban éjjel 01.00 
óráig. Reggeli korán kelőknek (05.00 és 07.00 óra 
között) és későn kelőknek (10.00 és 11.00 óra kö-
zött). Snack-ételek 10.00 és 17.30 óra között. Dél-
utánonként kávé, tea és sütemény. Hetente és 
személyenként 1x az ebéd a snack-bárban, a va-
csora az a’la carte-étteremben is elfogyasztható 
(mindkettő előzetes foglalással). Érkezéskor feltöl-
tött hűtőszekrény: 2 üdítő/fő, 2 üveg víz, 2 sör, 1 
gyümölcskosár és 1 üveg bor. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 18% kedvezmény a szállás
díjából (csak a 04.15.-07.11., 08.24.-10.31. közötti
tartózkodásoknál).
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.12.-08.23. kö-
zötti tartózkodásoknál).
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.  

 IBEROSTAR CRETA MARINE    
JOKER-

SZOBA

   PANORMO 

1 hét félpanzióval

már 366,-€/fő ártól
 (117.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 18%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: HLUX 53197

C2A -
C2C -
C2B -
A2C -

+

2-6 év
-80%
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 www.neckermann.hu  & 06 40 200 776További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt, minden igényt kielégítő szálloda 
csodálatos kilátással az Égei-tengerre. Ide-
ális választás a pihentető nyaraláshoz nyu-
godt környezetben.

Fekvése: A tengerpart felett, egy földnyelven
fekszik. A kb. 80 m-re található, kis öböl homo-
kos/kavicsos strandja lépcsőkön/liftekkel érhető
el (fürdőcipő viselete ajánlott). További strand
valamint Agia Pelagia központja kb. 2 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 248 szoba talál-
ható a főépületben és több melléképületben. A
vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval, lif-
tek, SAT-TV-szoba, internetcsatlakozás (ingyenes
WIFI), főétterem, 2 étterem specialitásokkal, fő-
bár, snack-bár és kis szupermarket. 1 édesvizű
animációs medence pezsgőfürdővel, 1 tengervi-
zes relax-medence és 2 pool-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen, a stran-
don térítés ellenében vehetők igénybe.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:
Kávé-/teafőző, minibár, légkondicionálás, széf,
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC és tengerre néző balkon vagy te-
rasz. 

A2C/A3C - Superior-szobák: Kiegészítve kijá-
rattal a külön medencéhez, mely több szobához 
tartozik.
A2E - Superior-szobák:   Kiegészítve ülősarok-
kal, CD-/DVD-lejátszóval és privát medencével a
teraszon.
A2B/A3B - Junior-suitek: Tágasabbak, nem
tengerre nézők.
A2D/A3D - Junior-suitek:   Tágasabbak, kiegé-
szítve ülősarokkal.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák:   Kiegészítve 1
külön hálórésszel, oldalról tengerre nézők.
A2H/A3H/A4H - Családi szobák:   2 külön há-
lószobával rendelkeznek, kiegészítve CD-/DVD-
lejátszóval, fürdőköpennyel, papuccsal és privát
medencével a teraszon.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba A2S
is.  
Sport:   Fitneszterem, aerobic, darts, asztalitenisz,
tenisz, röplabda, kosárlabda és vízilabda. Térítés
ellenében: biliárd és PADI-búváriskola (helyi szol-
gáltatóknál). 18 lyukú golfpálya kb. 35 km-re.
Wellness: A kis spa-központ (kb. 150 m²) szol-
gáltatásai térítés ellenében: fedett medence (fűt-
hető), pezsgőfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs
és arckezelések.  
Szórakozás:   Könnyed animációs és szórakozta-
tó programok (heti 6x).  
Figyelem! A szálloda sziklaszirten történő elhe-
lyezkedése miatt a szálloda egyes részeit és az 
épületeket lépcsők kötik össze.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, mini-
klub (4-12 éveseknek), mini-diszkó, játszótér és 
gyermekfelügyelet (külön kérésre, térítés ellené-
ben).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli és vacsora a főétteremben, tema-
tikus estek, kontinentális reggeli későn kelőknek 
11.00 óráig és ebéd a snack-bárban. Vacsorázni 
a tartózkodás ideje alatt 1x a kínai specialitásokat 
kínáló étteremben is lehet (előzetes foglalással). 
Snack-ételek 11.00 és 17.30 óra között, fagylalt 
11.00 és 17.00 óra között, kávé, tea és sütemény 
15.00 és 17.00 óra között. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 23.00 óra között. A 
minibárba kétnaponta vizet és üdítőket készíte-
nek be. A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi ak-
nak hosszúnadrág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 18% ked-
vezmény a szállás díjából.
Senior-kedvezmény: 60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.     

 CHC SEA SIDE RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

   AGIA PELAGIA 

1 hét All Inklusive

már 469,-€/fő ártól
 (150.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 53571

A2F -
A2H -
+

2-14 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.  

Extra szolgáltatások:

WIFI – Hotspot Plusz

Pihenő részleg – felnőttek számára

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

A kb. 100.000 m²-en elterülő, exkluzív szál-
lodában elsőosztályú kényelem, 6 különbö-
ző étterem magas színvonalú, nemzetközi 
konyhával és luxus kialakítású spa-részleg 
gondoskodik a felejthetetlen nyaralásról.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, csak egy kis,
parti út választja el a homokos/kavicsos strandtól
(helyenként sziklás, fürdőcipő viselete ajánlott).
Éttermek, bárok és üzletek kb. 2 km-re. Cherso-
nissos központja kb. 3 km-re. Az időjárástól füg-
gően a repülőgépek zaja enyhén zavaró lehet. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 50 perc.  
Felszereltsége: A 2011-ben megnyitott, modern
létesítményben összesen 349 szoba található a 3
szintes főépületben és több, 1-2 emeletes mellék-
épületben. A vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval, liftek, WIFI és internetsarok (mindkettő
térítés ellenében), SAT-TV-sarok, bridzsszoba, fő-
étterem, 5 étterem specialitásokkal (olasz, ázsiai, 
görög taverna, mexikói, sushi), crêperie fagylalt-
tal, több bár (pl. pezsgőbár, csak felnőtteknek),
kis szupermarket, ékszerüzlet, ajándéküzlet és

fodrászat. A kertben 3 tengervizes úszómedence,
lagúna és 2 pool-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Törölközők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben ta-
lálható, ízlésesen berendezett szobákban mini-
bár, légkondicionálás, széf, LCD SAT-TV, internet-
csatlakozás (térítés ellenében), telefon, hajszárító,
fürdőköpeny, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és bal-
kon vagy terasz a hegy felőli oldalon.
A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
A2C/A3C - Bungalószobák: A melléképületek-
ben találhatók, hasonló berendezéssel, mint a fő-
épületi szobák. 
A2D/A3D - Bungalószobák:   Tengerre nézők.
A2F/A3F/A4F - Családi bungalószobák: Kom-
binált nappali/hálószoba és 1 optikailag elválasztott
hálószoba.
Foglalható balkonos Joker-szoba   A2S is.  
Sport: Biliárd, asztalitenisz, tenisz, kispályás fo-
ci, strandröplabda, kenuk, vízibiciklik és szörf. Té-
rítés ellenében: fi tneszterem (előzetes foglalás a
spa-ban, nyitva 10.00 és 19.00 óra között), kerék-
párok, motorizált vízi sportok (pl. jetski, vízisí) és
búvárkodás (helyi szolgáltatóknál).

Gyerekek: Mitsis Wonderland:   gyermekme-
dence csúszdával, mini-klub (4-12 éveseknek), 
játszótér, játszószoba és gyerekdiszkó.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este. Esténként show-műsorok, karaoke vagy 
élőzene.  
Figyelem!   Korai check-in/késői check-out a he-
lyek függvényében és térítés ellenében. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 WELLNESS tipp    A spa-központ szolgáltatásai té-
rítés ellenében: tengervizes, fedett medence, ele-
mis-terápia, különböző arc- és testkezelések, ha-
mam, masszázs és thalasso-terápia. 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi és import alkoholos és alkoholmen-
tes italok valamint koktélok 10.00 és éjjel 01.00 
óra között. Kontinentális reggeli későn kelőknek 
10.00 és 10.30 óra között. 5 étterem specialitá-
sokkal (előzetes foglalással). A vacsoránál meg-
felelő öltözet (férfi aknak hosszúnadrág, zárt cipő) 
ajánlott. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 MITSIS LAGUNA EXCLUSIVE RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

   CHERSONISSOS-ANISSARAS 

1 hét All Inklusive

már 496,-€/fő ártól
 (158.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 53511

A2C -
A2D -
A2F -

+

2-12 év
-100%
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A Creta Maris Beach Resort fi lozófi ája a ki-
váló, minőségi All Inklusive kínálat bizto-
sítása, melyet tipikus görög konyhával és 
vendégszeretettel kombinál egy zöld-orien-
tált környezetben.

Fekvése: Közvetlen egy homokos/kavicsos, rész-
ben sziklás öbölnél fekszik. Chersonissos köz-
pontja kb. 500 m-re. A menetrend szerinti busz 
megállója a szálloda előtt. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 50 perc.
Felszereltsége: A nagy területen elhelyezkedő
létesítményben összesen 675 szoba található a
főépületben és a bungalóépületekben. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek, in-
gyenes WIFI a hallban és a közös helyiségekben,
ingyenes internetsarok, SAT-TV-sarok, büféétte-
rem, 4 a’la carte-étterem, 7 bár, kis szupermarket,
üzletek és fodrászat. A hatalmas kertben 6 édes-
vizű úszómedence, napozóteraszok és pool-bár.
Strandbár. Napágyak, napernyők és törölközők a
medencénél és a strandon is ingyenesen.
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben ta-
lálható, igényes berendezésű szobákban kis hű-
tőszekrény, légkondicionálás, széf, SAT-TV, ingye-
nes WIFI, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és
balkon.
A1B/A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A2D/A3D/A4D - Suitek: A főépületben vagy a
bungalóépületekben találhatók, tágasabbak, ten-
gerre néző balkonnal vagy terasszal rendelkez-
nek.
B2E/B3E - Bungalószobák: Balkonnal vagy te-
rasszal rendelkeznek.
B2C/B3C - Bungalószobák:   Tengerre nézők.
B2F/B3F - De Luxe-bungalószobák:   Felújítot-
tak, balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
B2H/B3H - De Luxe-bungalószobák: Tenger-
re nézők.
B2G/B3G - Waterfront De Luxe-bungaló-
szobák: A tengerpart közelében találhatók, és te-
rasszal rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  
Sport: Darts, asztalitenisz, minigolf, kispályás fo-
ci, 3 kivilágítható, műfüves teniszpálya, vízigim-
nasztika és strandröplabda. Térítés ellenében: fi t-
neszterem, biliárd, teniszoktatás és a strandon vízi
sportok (pl. kenu, vízibicikli, jetski, helyi szolgálta-
tóknál). 18 lyukú golfpálya kb. 7 km-re.

Gyerekek: 7 külön gyermekmedence, csúszdák, 
mini-klub (4-11 éveseknek, heti 6x), mini-diszkó, 
játszótér és gyermekfelügyelet (térítés ellenében).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este, görög est élőzenével valamint diszkó.  
Fontos foglalási információ:   Az A2A/A2B/
B2E/B2C/B2F/B2H/B2G szobatípusok max. 3 fő 
részére foglalhatók: 2 felnőtt és 1 gyermek vagy 
2 felnőtt és egy 2 év alatti gyermek! Az A2D szo-
batípus max. 4 fő részére foglalható: 2 felnőtt és 2 
gyermek! A max. létszám egy 2 év alatti gyermek-
kel sem léphető túl!  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).   
 WELLNESS tipp    A szállodához tartozó wellness-
központ és Hammam Spa szolgáltatásai térítés 
ellenében: fedett medence, gőzfürdő, masszázs, 
szauna, pezsgőfürdő és wellness-kezelések.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek 11.00 óráig. Snack-
ételek 10.00 és 18.30 óra között. Helyi és import 
italok valamint egyes alkoholos italok 10.00 és éj-
jel 01.00 óra között. A vacsoránál megfelelő öltö-
zet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

 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.   

 CRETA MARIS BEACH RESORT    
JOKER-

SZOBA

   CHERSONISSOS 

1 hét All Inklusive

már 506,-€/fő ártól
 (161.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 53551

A2D -+
2-13 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

(

RODOSZ

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 8. - 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

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

Rodosz város
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Élvezze a lélegzetelállító esti hangulatot a 
fényárban úszó medencéknél, és kényez-
tesse magát az elsőosztályú wellness-köz-
pontban!

Fekvése:   A homokos/kavicsos strandtól csak 
kb. 50 m-re fekszik. Kolymbia központja né-
hány perc gyalog. Rodosz város kb. 28 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A főépületből és bungalókból 
álló, elegáns létesítményben összesen 202 szo-
ba található. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, ingyenes WIFI a hallban, internet-

sarok (térítés ellenében), főétterem, 2 a’la carte-
étterem és 3 bár. A szép kertben 2 édesvizű úszó-
medence és pool-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehe-
tők igénybe.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Bungalók:   Ízlé-
ses és modern berendezéssel, minibár (térítés el-
lenében), légkondicionálás, széf, SAT-TV, telefon,
WIFI (térítés ellenében), hajszárító, fürdőköpeny,
fürdőszoba, zuhanyozó, WC és kertre vagy me-
dencére néző balkon vagy terasz.
A2B/A3B - Bungalók: Tengerre nézők.
A2C/A3C - Seafront-bungalók:   A strand köze-
lében, a tenger oldalán találhatók.
A2F/A3F/A4F - Bungaló-suitek:   Kiegészítve 
külön hálószobával és tengerre nézők.
A2G/A3G/A4G - Bungaló-suitek: Tágasabbak.
A2D/A3D/A4D - Seafront bungaló-suitek:   A
strand közelében, a tenger oldalán találhatók, tá-
gasabbak és privát medencével rendelkeznek.
Foglalható nem kertre vagy medencére néző
Joker-bungaló A2S/A3S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.
Sport:   Aerobic, asztalitenisz és minigolf. Térítés
ellenében: fi tneszterem, biliárd és tenisz.

Wellness:   A wellness-központ szolgáltatásai térí-
tés ellenében: gőzfürdő, szauna, masszázs, hidro-
terápia, manikűr és kozmetikai kezelések.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.
Fontos foglalási információ: A szálloda 16 
éven aluli vendégeket nem fogad.
  Foglalható SENTIDO „Feel Good”-csomag 
  (további információ a www.neckermann.hu ol-
dalon).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Kontinentális reggeli későn kelőknek 11.30 
óráig. Snack-ételek 10.00 és 12.00 óra, 14.00 és 
18.00 óra valamint 21.00 és 23.00 óra között. Ká-
vé, tea és sütemény 17.00 és 18.00 óra között. A 
főétkezéseknél üdítők, sör, asztali bor és víz. Helyi 
és import alkoholos és alkoholmentes italok vala-
mint koktélok 10.00 és 23.00 óra között. A mini-
bárba naponta vizet készítenek be. Tenisz. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.12.31-ig történő, All 
Inklusive foglalás esetén 5,- €/teljes árat fi zet fő/
éjszaka kedvezmény.  

Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig törté-
nő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás dí-
jából (az All Inklusive felárra nem vonatkozik).
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 09.15.-10.31.
közötti érkezéseknél).  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 04.11.-05.16. kö-
zötti érkezéseknél.   

 SENTIDO PORT ROYAL VILLAS & SPA    
JOKER-

SZOBA

   KOLYMBIA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 428,-€/fő ártól
 (136.960,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: HLUX 54110

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
Vízbekészítés a szobában
Pihenő részleg – felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek

•
•
•
•

Legyen több 
ideje Önmagára!

Holiday Plus program pároknak 
és egyedül utazóknak – csak 16
éven felüliek számára:

Culture & People (pl. borkóstoló)
Body & Mind (pl. háterősítő 
fi tneszprogram)
Kávé-/teafőző a szobában

SENTIDO Service 
szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára

•
•

•

•
•

•

•
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Ideális választás az antik kor nyomait ke-
reső vendégeknek: a mínoszi építészeti stí-
lushoz hasonlóan kialakított, magas szín-
vonalú szálloda kiváló lehetőségeket kínál
a víz szerelmeseinek.

Fekvése: Közvetlen a hosszú, homokos/kavicsos
strandnál fekszik, nyugodt környezetben. Faliraki
központja éttermekkel, bárokkal, vásárlási és szó-
rakozási lehetőségekkel kb. 500 m-re, Rodosz vá-
ros kb. 14 km-re. A menetrend szerinti busz meg-
állója a közelben. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 60 perc. 
Felszereltsége:   A modern létesítményben ösz-
szesen 150 szoba található 3 emeleten. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek,
társalgó, SAT-TV-sarok, ingyenes WIFI a hallban,
internetsarok (térítés ellenében), főétterem, a’la
carte-étterem, bárok, kávézó, ajándéküzlet és

fodrászat (a szomszédos Hotel Apollo Beach szál-
lodában). A kertben szép, édesvizű úszómeden-
ce, napozóterasz és pool-bár. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében vehetők igénybe. Törölközők ka-
ució ellenében.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Az ízlésesen be-
rendezett szobákban kávé-/teafőző, hűtőszek-
rény, légkondicionálás, széf, SAT-TV, internetcsat-
lakozás (térítés ellenében), telefon, hajszárító,
fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz 
a kert oldalán.
A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szobák.
A2D/A3D - Junior-suitek:   Az 1. vagy a 2. eme-
leten találhatók, tágasabbak és tengerre nézők. A
Junior-suitekhez külön, közös medence tartozik.
A2E/A3E - Junior-suitek: A földszinten találha-
tók, tágasabbak, a kert oldalán lévő terasszal és
privát medencével rendelkeznek.
A2F/A3F - Superior Junior-suitek:   A 2. eme-
leten találhatók, tágasabbak és tengerre nézők. A
Superior Junior-suitekhez külön, közös medence 
tartozik.
A2G/A3G/A4G - Suitek:   Tágasabbak, nappali-
val és tolóajtóval elválasztott hálószobával, a kert
oldalán lévő terasszal és privát medencével ren-
delkeznek.
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Hetente 1x vacsora spe-
cialitásokkal. A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi -
aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés el-
lenében: biliárd, 2 keményborítású teniszpálya a 
szomszédos Hotel Apollo Beach szállodában és 
vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszószo-
ba és közös játszótér a Hotel Apollo Beach szál-
lodával.  
Szórakozás: Hetente 3-4x esti show-műsorok 
vagy élőzene.
  Foglalható   SENTIDO „Plus”-csomag (további 
információ a www.neckermann.hu oldalon).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 WELLNESS tipp  Az Apollo Blue spa-központ 
szolgáltatásai térítés ellenében: fedett medence, 
gőzfürdő, szauna, pezsgőfürdő és masszázs.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezéseknél üdítők, víz (üvegkancsóban 
felszolgálva), asztali bor és csapolt sör. Helyi alko-
holos és alkoholmentes italok 10.00 és 24.00 óra 
között a bárokban. Snack-ételek 11.00 és 12.00 
óra, 16.00 és 18.00 óra valamint 22.30 és 23.30 
óra között. Fagylalt, kávé, tea és sütemény 12.00 
és 21.00 óra között. A tartózkodás ideje alatt 1x a 
vacsora az a’la carte-étteremben is elfogyasztható 
(előzetes foglalással). A hűtőszekénybe érkezés-
kor 1 alkalommal vizet és üdítőket készítenek be. 
A tartózkodás ideje alatt 1x szauna vagy hamam.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-

ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 SENTIDO APOLLO BLUE       FALIRAKI 

1 hét félpanzióval

már 423,-€/fő ártól
 (135.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 52079

A2A/A2B/ -
A2D/A2E/ -

A2F -
A2G

+

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

•
•

                   Élvezze
  nyugodt
        nyaralását!

Tudatos pihenésre vagy aktív 
feltöltődésre vágyik a Body & 
Mind programmal? 
A döntés az Öné:

SENTIDO Daybreak
Jóga, pilates, meditáció és
relaxációs gyakorlatok
Aqua Fit
Wellness-részleg

SENTIDO Service 
szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára

•
•

•
•

•
•

•

•

Apollo Blue spa-központ
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Kb. 120.000 m²-en elterülő, minden igényt 
kielégítő luxusszálloda elsőoszályú szol-
gáltatásokkal és csodálatos wellness-köz-
ponttal.

Fekvése:   Faliraki peremén fekszik, a homokos/
kavicsos strandtól csak egy gyalogos aluljáró vá-
lasztja el. Ingyenes transzfer a strandra 15 per-
cenként. Faliraki központja kb. 3,5 km-re, Rodosz 
város kb. 10 km-re. A menetrend szerinti busz 
megállója a közelben. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 60 perc.  
Felszereltsége: Az igényesen kialakított szállo-
dában összesen 386 szoba várja a vendégeket.
Rendelkezésre áll elegáns, tágas hall recepcióval, 
ingyenes WIFI minden közös helyiségben, tera-
szos étterem, 2 a’la carte-étterem (mediterrán és
gourmet, előzetes foglalással), bárok, üzletek és
fodrászat. A hatalmas kertben 4 édesvizű úszó-
medence és 3 pool-bár. Napágyak, napernyők és
törölközők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2A/A3A - Superior-szobák:   Ülő-
sarok, kávé-/teafőző, hűtőszekrény, légkondicio-
nálás, széf, síkképernyős SAT-TV, ingyenes inter-
netcsatlakozás, telefon, hajszárító, fürdőköpeny,
fürdőszoba, WC és kertre néző balkon vagy te-
rasz.

A1B/A2B/A3B - Superior-szobák:   Medencé-
re vagy tengerre nézők.
A2D - Junior-suitek: Tágasabbak, kiegészítve 
külön zuhanyozóval. Tengerre nézők.
A2E - Bungalók: Tágasabbak, fürdőszoba külön
WC-vel és külön zuhanyozóval, kiegészítve privát
medencével a teraszon.
A2C/A3C/A4C - Családi suitek:   Tágasabbak,
külön hálószoba és gyerekszoba 2 ággyal, 2 sík-
képernyős SAT-TV. Medencére vagy tengerre né-
zők.
A2F/A3F/A4F - Panoramic-suitek:   Tágasab-
bak, maisonette-stílusúak, a földszinten nappali/
hálószoba, zuhanyozó, WC, terasz és privát me-
dence, az emeleten hálószoba ülősarokkal, fürdő-
szoba külön esőzuhannyal, WC és tengerre né-
ző balkon.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.
Sport:   Fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, mini-
golf, kosárlabda, 2 teniszpálya és strandröplabda.
Térítés ellenében: biliárd, kerékpárok, kajak, vízi-
biciklik és vízi sportok a strandon (helyi szolgál-
tatóknál).  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, mini-klub
(4-12 éveseknek, heti 6x), junior-klub (13 éves
kortól) és játszótér.  
Szórakozás: Könnyed animációs programok

Fontos foglalási információ:   A bungalók (A2E) 
csak 16 éves kor felett vehetők igénybe, a létesít-
ményen belül egy exkluzív területen találhatók, és 
külön recepció tartozik hozzájuk.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B).
• A tartózkodás ideje alatt és személyenként 1x 
ingyenes hamam és szauna  .
• Érkezéskor 1 üveg víz   a szobában.
• Junior-suite, bungaló és Panoramic-suite fogla-
lása esetén a vacsora az a’la carte-étterem-
ben   is elfogyasztható (előzetes foglalással 1 nap-
pal korábban).
 WELLNESS tipp  A kb. 1.200 m²-es wellness-
részleg szolgáltatásai térítés ellenében: fedett 
medence külső medencével, gőzfürdő, masszázs, 
szauna és pezsgőfürdő.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.30 és 
24.00 óra között (kivéve strandbár). Reggeli ké-
sőn kelőknek 11.00 óráig. Fagylalt 11.00 és 18.00 
óra között. Snack-ételek, kávé, tea és sütemény 
16.00 és 18.00 óra között. Hetente 4x büfévacso-
ra specialitásokkal. A tartózkodás ideje alatt 1x a 
vacsora az a’la carte-étteremben is elfogyasztható 
(menüválasztásos, 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.   

 LA MARQUISE       FALIRAKI 

1 hét félpanzióval

már 516,-€/fő ártól
 (165.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 52037

A2C -
A2F -
+

2-12 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Kényelmesen kialakított, közvetlen tenger-
parti luxusszálloda kiváló konyhával és szé-
leskörű wellness-kínálattal.

Fekvése:   Közvetlen a homokos/kavicsos stran-
don fekszik. Faliraki központja bárokkal, éttermek-
kel és számos vásárlási lehetőséggel kb. 4 km-re.
Rodosz város kb. 8 km-re. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 314
szoba található 8 emeleten. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, társalgó,
TV-szoba, ingyenes WIFI a recepció területén,
főétterem, 8 étterem specialitásokkal, 5 bár (pl.
pezsgőbár és borbár), bridzsszoba, kis szuper-
market és fodrászat. A kertben 1 nagy, tengervi-
zes úszómedence és pool-/strandbár. Napágyak 
és napernyők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen vehetők igénybe. Törölközők kaució
ellenében.
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár, légkondi-
cionálás, széf, LCD SAT-TV nemzetközi csatornák-
kal és zenecsatornákkal, internetcsatlakozás (té-
rítés ellenében), telefon, hajszárító, fürdőszoba,
zuhanyozó, WC és balkon a hegy felőli oldalon.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
A2C/A3C:   Tengerre néző terasszal és külön, kö-
zös medencével rendelkező szobák.
A2G/A3G/A4G - Családi szobák: Tágasabbak,
kiegészítve tolóajtóval elválasztott hálórésszel.
A2D/A3D/A4D - Suitek: Kiegészítve külön há-
lószobával és 2. SAT-TV-vel a nappali-részben, ten-
gerre néző balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Sport:   Aerobic, darts, asztalitenisz, strandröplab-
da és szörf (csak engedéllyel). Térítés ellenében:
fi tneszterem, gimnasztika és vízi sportok a stran-
don (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: A wellness-részleg szolgáltatásai té-
rítés ellenében: tengervizes, fedett medence,
arc- és testkezelések, manikűr, pedikűr, hamam,
masszázs és pezsgőfürdő.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence (tengervi-
zes) vízicsúszdákkal, mini-klub (10.00-12.00 óra
és 15.00-17.00 óra között), játszótér, játékterem,
gyerekdiszkó és gyermekfelügyelet (külön kérés-
re, térítés ellenében).  

Szórakozás:   Animációs programok valamint kü-
lönböző musicalek és tematikus, zenés estek.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben 
vagy az a’la carte-éttermekben. A főétkezéseknél 
üdítők, asztali bor és csapolt sör. Helyi és import 
alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és éjjel 
01.00 óra között a bárokban. Kontinentális regge-
li későn kelőknek 10.30 óráig. Késői vacsora éjjel 
00.30 óráig (külön kérésre) vagy a crèperie-ben 
éjjel 02.00 óráig. A minibárba naponta üdítőket, 
sört és vizet készítenek be.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

 MITSIS ALILA RESORT & SPA   ÚJ     FALIRAKI 

1 hét All Inklusive

már 349,-€/fő ártól
 (111.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 52151

A2A -
A2B -
A2C -
A2G -
A2D -

+

2-12 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.  

Extra szolgáltatások:

WIFI – Hotspot Plusz

Vízbekészítés a szobában

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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Elsőosztályú, design-központú szálloda, ahol
vendégeink élvezhetik a nyugati part frissí-
tő szellőjét, és megcsodálhatják a gyönyörű
naplementéket.

Fekvése: Közvetlen a lassan mélyülő, kavicsos
strandon fekszik. Trianta/Ixia központja kb. 1 km-
re. Rodosz város kb. 6 km-re, a repülőtér kb. 7 
km-re. A menetrend szerinti busz megállója kb.
300 m-re. Különböző vásárlási lehetőségek, tipi-
kus tavernák és éttermek a közvetlen közelben. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége:   A szállodában összesen 211 szo-
ba található a főépületben és több melléképület-
ben. A vendégek rendelkezésére áll hall recepció-
val, liftek, internetsarok, ingyenes WIFI a hallban,
főétterem, a’la carte-étterem, bár és kis szuper-
market. A kertben 1 tengervizes és 1 édesvizű
úszómedence (pezsgőfürdővel). Strandbár. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők a medencénél és
a strandon is ingyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben ta-
lálható szobákban minibár, légkondicionálás (má-

justól októberig), széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, 
fürdőköpeny, zuhanyozó, WC és balkon.
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
Sport: Fitneszterem, asztalitenisz és vízigimnasz-
tika. Térítés ellenében: biliárd és vízi sportok a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).   
Wellness: Térítés ellenében: masszázs és szauna. 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás: Esténként szórakoztató programok.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben. 
Vacsora specialitásokkal és élőzenével (előzetes 
foglalással 1 nappal korábban). A tartózkodás ide-
je alatt 1x a vacsora a Degu7 a’la carte-étterem-
ben is elfogyasztható. A főétkezéseknél üdítők, 
víz, asztali bor és sör. Helyi és import alkoholos 
italok 18.00 és 23.30 óra között. Üdítők, aszta-
li bor, víz, gyümölcslevek, kávé, tea és fagylalt a 
strandbárban. Snack-ételek és sütemény 16.00 és 
17.00 óra között. A vacsoránál megfelelő öltözet 
(férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

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

 SENTIDO IXIAN GRAND   ÚJ     TRIANTA/IXIA 

1 hét All Inklusive

már 432,-€/fő ártól
 (138.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 52512

A2A -
A2B -
+

2-14 év
-50%

                   Élvezze
  nyugodt
        nyaralását!

Tudatos pihenésre vagy aktív 
feltöltődésre vágyik a Body & 
Mind programmal? 
A döntés az Öné:

SENTIDO Daybreak
Jóga, pilates, meditáció és
relaxációs gyakorlatok
Aqua Fit
Wellness-részleg

SENTIDO Service 
szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára

•
•

•
•

•
•

•

•
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Valódi privátszféra távol a mindennapi ro-
hanástól. A suitek egy része saját medencé-
vel rendelkezik, nyugalmat és teljes kikap-
csolódást nyújtva vendégeinknek.

Fekvése: Közvetlen a lassan mélyülő, kavicsos 
strandon fekszik. Trianta/Ixia központja kb. 1 km-
re. Rodosz város kb. 6 km-re, a repülőtér kb. 7 
km-re. A menetrend szerinti busz megállója kb.
300 m-re. Különböző vásárlási lehetőségek, tipi-
kus tavernák és éttermek a közvetlen közelben. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A létesítmény exkluzív suite-
részlegében összesen 69 szoba, külön hall és re-
cepció valamint exkluzív VIP-étterem található. A
vendégek igénybe vehetik a főépületből és több
melléképületből álló SENTIDO Ixian Grand szál-
loda szolgáltatásait is: hall recepcióval, liftek, in-
ternetsarok, ingyenes WIFI a hallban, főétterem,
a’la carte-étterem, bár, kis szupermarket, a kert-
ben 1 tengervizes és 1 édesvizű úszómedence 
(pezsgőfürdővel), strandbár. Napágyak, naper-
nyők és törölközők a medencénél és a strandon
is ingyenesen.  

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2A/A3A - Junior-suitek:   A kü-
lönálló suite-részlegben találhatók, tágasak, king-
size-ágy, ülősarok, minibár, légkondicionálás
(májustól októberig), széf, SAT-TV, CD-/DVD-le-
játszó, telefon, hajszárító, fürdőköpeny, zuhanyo-
zó, pezsgőfürdős kád, WC és tengerre néző bal-
kon vagy terasz. A Junior-suitekhez külön, közös
medence tartozik.
A2C/A3C - Junior-suitek:   A kert oldalán talál-
ható, privát medencével rendelkeznek.
A2E/A3E - Maisonettek: Kétszintesek, a kert ol-
dalán található, privát medencével rendelkeznek.  
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Min-
den étkezés bőséges büférendszerben az exkluzív
A la Zonia VIP-étteremben vagy választás szerint
a suitekben felszolgálva (az étterem nyitvatartási
ideje alatt). A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi -
aknak hosszúnadrág) ajánlott.  
Sport: Fitneszterem, asztalitenisz és vízigimnasz-
tika. Térítés ellenében: biliárd és vízi sportok a
strandon (helyi szolgáltatóknál).   
Wellness: Térítés ellenében: masszázs és szauna.  
Szórakozás: Esténként szórakoztató programok.

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

 EXTRA tipp 
  • Félpanziós foglalás esetén a tartózkodás ideje 
alatt 1x, All Inklusive foglalás esetén a tartózkodás 
ideje alatt 2x a  vacsora a tematikus étterem-
ben   is elfogyasztható.
• Korai check-in és késői check-out (a helyek 
függvényében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsora specialitásokkal és élőzenével (elő-
zetes foglalással 1 nappal korábban). A főétke-
zéseknél üdítők, víz, asztali bor és sör. Helyi és 
import alkoholos italok 18.00 és 23.30 óra között. 
Üdítők, asztali bor, víz, gyümölcslevek, kávé, tea 
és fagylalt a strandbárban. Snack-ételek és süte-
mény 16.00 és 17.00 óra között.

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

 SENTIDO IXIAN ALL SUITES   ÚJ     TRIANTA/IXIA 

1 hét félpanzióval

már 578,-€/fő ártól
 (184.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 52409

LTS

ONLY

16

Legyen több 
ideje Önmagára!

Holiday Plus program pároknak 
és egyedül utazóknak – csak 16
éven felüliek számára:

Culture & People (pl. borkóstoló)
Body & Mind (pl. háterősítő 
fi tneszprogram)
Kávé-/teafőző a szobában

SENTIDO Service 
szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára

•
•

•

•
•

•

•
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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

ÜDÜLŐHELYEK

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

(

Kardamena

KOS

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Kos város
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Nyugodt fekvés, gyönyörű kilátás az azúr-
kék Égei-tengerre és elegáns környezet ga-
rantálják a pihenést, és teszik felejthetet-
lenné a nyaralást!

Fekvése: Csak a parti út választja el a kb. 250 m-
re lévő, kavicsos strandtól. A szálloda egyes részei
a domboldalban találhatók. Kos város kb. 3 km-
re. A menetrend szerinti busz megállója a közel-
ben. A busztranszfer a repülőtérről kb. 60 perc.
Felszereltsége:   Az igényesen kialakított, modern
létesítményben összesen 292 szoba várja a ven-
dégeket. Rendelkezésre áll hall recepcióval, liftek,
internetsarok és WIFI (térítés ellenében), TV-sarok,
büféétterem, Triton a’la carte-étterem (ázsiai vagy 
olasz specialitások, a’la carte-menü térítés ellené-
ben), lobby-bár, teraszos Red Loft bár a 7. eme-
leten csodálatos panorámával, kis szupermarket,
ékszerüzlet és fodrászat. A szép kertben 2 édes-
vizű úszómedence, napozóteraszok és pool-bár.
Napágyak, matracok és napernyők a medencé-
nél ingyenesen, a strandon térítés ellenében ve-
hetők igénybe. Törölközők a medencénél kaució
ellenében.  
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A kényelmesen
berendezett szobákban hűtőszekrény (minibár 
külön kérésre, térítés ellenében), légkondicioná-
lás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, für-
dőköpeny, zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz. 
A2B/A3B: Tengerre néző, balkonos szobák.
A2C/A3C - Junior-suitek:   Tágasabbak, kiegé-
szítve ülősarokkal, és tengerre néző balkonnal
rendelkeznek.
A2D/A3D/A4D - Suitek: Tágasabbak, kiegészít-
ve nappali/hálószobával, és tengerre néző bal-
konnal rendelkeznek.
Foglalható balkonos Joker-szoba   A2S/A3S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz (ütők kaució
ellenében). Térítés ellenében: biliárd, 2 kemény-
borítású teniszpálya (ütők kaució ellenében), ke-
rékpárok és a strandon vízi sportok (helyi szol-
gáltatóknál).
Wellness: A modern wellness-központ szolgál-
tatásai térítés ellenében: fedett medence pezs-
gőfürdővel, szauna, különböző masszázsok vala-
mint arc- és testkezelések.  

Szórakozás:   Alkalmanként este élőzene a lobby-
bár teraszán.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A). 
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, Play-
land játszópark valamint a Kipriotis Panorama 
Aqualand szállodában mini-klub és aquapark (té-
rítés ellenében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezéseknél üdítők, asztali bor és sör. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok, kávé és 
tea 10.00 és 23.00 óra között. Kontinentális regge-
li későn kelőknek 11.30 óráig. Snack-ételek 11.00 
és 12.00 óra között, sütemény 16.30 és 17.30 óra 
között, éjféli snack 23.00 és 24.00 óra között. A 
vacsora az a’la carte-étteremben is elfogyasztható 
(ázsiai vagy olasz specialitások, előzetes foglalás-
sal). Napágyak és napernyők a strandon.

 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 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak az A2A,
A2B, A2C, A2D szobatípusok foglalása esetén ér-
vényes, amennyiben mindkét fő betöltötte a 60.
életévét).

 KIPRIOTIS PANORAMA & SUITES    
JOKER-

SZOBA

   PSALIDI 

1 hét félpanzióval

már 428,-€/fő ártól
 (136.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 54167

A2C -
A2D -
+

2-12 év
-50%
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Elegáns, közvetlen tengerparti szálloda cso-
dálatos medencékkel és gyönyörű kilátás-
sal az Égei-tengerre. A luxus kialakítású 
létesítmény széleskörű szórakozási lehető-
ségeket kínál az egész család számára.

Fekvése:   Közvetlen a homokos/kavicsos strand-
nál fekszik. Tigaki kb. 4 km-re. Kos város nyüzs-
gő központja számos étteremmel, bárral, vásár-
lási és szórakozási lehetőséggel kb. 5 km-re. A
menetrend szerinti busz megállója a közelben. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A 2009-ben épült luxusszállodá-
ban összesen 267 szoba található több épületben.
A vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval, 
ingyenes  WIFI a hallban, internetsarok (térítés
ellenében), főétterem, a’la carte-étterem (Grill &
Steak House), lobby-bár és kis szupermarket. A
kertben 2 nagy, édesvizű úszómedence, pool-bár 
és taverna a strandnál. Napágyak és napernyők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Törölközők a medencénél és a strandon
is kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az elegáns beren-
dezésű szobákban kávé-/teafőző, minibár, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, internet-
csatlakozás, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és
balkon vagy terasz.
A1H/A2H/A3H: Medencére néző szobák.
A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
A2E/A3E: Teraszos szobák, melyekhez külön, kö-
zös medence tartozik.
A2F/A3F - Seafront-szobák:   A strand és a ten-
gerpart közelében találhatók.
A2C/A3C - Junior-suitek: Tágasabbak.
A2D/A3D - Suitek: Kiegészítve 1 külön hálószo-
bával, és terasszal rendelkeznek.
A2J/A3J - Maisonettek:   Kiegészítve 1 külön há-
lószobával, 2 fürdőszobával és külön, közös me-
dencével rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  
Ellátás: Félpanzió   vagy    All Inklusive  . Minden
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.
Sport:   Fitneszterem, boccia, darts, asztalitenisz,
tenisz, vízigimnasztika és strandröplabda. Térítés
ellenében: tenisz kivilágítással.  

Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
a spa- és wellness-részlegben szauna, hamam, 
pezsgőfürdő és masszázs.
Gyerekek:   2 külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás: Könnyed animációs programok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1H).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek 10.30 és 11.00 óra 
között. A főétkezéseknél üdítők, asztali bor és sör. 
Helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között (az egyes bárok külön-
böző nyitva tartása szerint). Snack-ételek 11.30 és 
12.30 óra valamint 16.00 és 18.00 óra között, fi l-
teres kávé és sütemény 16.30 és 17.30 óra között, 
éjféli snack 23.00 és 24.00 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 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 ASTIR ODYSSEUS    
JOKER-

SZOBA

   TIGAKI 

1 hét félpanzióval

már 516,-€/fő ártól
 (165.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 54060

A2C -
A2D -
A2J
A3J -

+

2-12 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

A Mitsis Hotels szállodalánchoz tartozó, 
modern létesítmény magas színvonalú szol-
gáltatásokkal biztosítja a pihenést.

Fekvése: Közvetlen a homokos/kavicsos stran-
don fekszik. Kardamena kb. 5 km-re, Kos város
éttermekkel, bárokkal és üzletekkel kb. 32 km-re.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A nagy területen elhelyezkedő,
lépcsőzetesen kialakított létesítményben össze-
sen 499 szoba található több épületben. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall recepcióval, TV-szoba,
internetsarok, büféétterem, 10 étterem speciali-
tásokkal, 2 bár, üzletek és fodrászat. A hatalmas,
szép kertben 650 m hosszú, folyó mintájára ki-
alakított, tengervizes úszómedencék, napozótera-
szok és 2 pool-bár. Strandbár. Napágyak és naper-
nyők a medencénél és a strandon is ingyenesen
vehetők igénybe. Törölközők kaució ellenében.
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár, légkondi-
cionálás, széf, SAT-TV, internetcsatlakozás (térítés
ellenében), telefon, hajszárító, fürdőköpeny, für-
dőszoba, WC és tengerre néző balkon.
A2B/A3B: Teraszos, nem tengerre néző szobák,
melyekhez kb. 5 m-re lévő, külön, közös meden-
ce tartozik.
A2C/A3C/A4C - Bungalók:   Tágasabbak, bal-
konnal vagy terasszal rendelkeznek. Nem ten-
gerre nézők.
A2F/A3F/A4F - Családi bungalók:   2 hálórész 
üvegfallal és ajtóval elválasztva, balkon vagy te-
rasz. Nem tengerre nézők.
A2G/A3G/A4G - Maisonette-szobák: 2 szin-
tesek, a földszinten nappali 2 heverővel, a nyitott
galérián hálórész, 2 fürdőszoba és terasz. Nem
tengerre nézők.
A2V/A3V/A4V - Villák:   Nappali, 2 hálószoba, 2 
fürdőszoba, terasz és privát medence.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba   A2S/
A3S is.  
Sport: Aerobic, darts, asztalitenisz, tenisz, kispá-
lyás foci, strandröplabda, vízibiciklik és szörf (csak 
engedéllyel). Térítés ellenében: fi tneszterem, ke-
rékpárok, vitorlázás és búvárkodás.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este, szabadtéri színpad bárral.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 WELLNESS tipp  A spa-részleg szolgáltatásai té-
rítés ellenében: fedett medence, hamam, arc- és 
testkezelések, kozmetikai kezelések (pl. manikűr, 
pedikűr) és masszázs.  
 CSALÁDI tipp Mitsis Wonderland (csak gye-
rekeknek): édesvizű gyermekmedence, vízicsúsz-
dák, mini-klub (4-7 éveseknek), maxi-klub (8-12 
éveseknek), tini-klub (13-16 éveseknek, júliusban 
és augusztusban) és játszótér.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Kontinentális reggeli későn kelőknek 10.30 
óráig. Ebéd 12.30 és 14.30 között a főétteremben 
vagy 8 tematikus étterem egyikében (olasz, Elli-
nadiko taverna előzetes foglalással, Biraria, Bur-
ger, Ouzeri, crêperie, pita-sarok, sushi előzetes 
foglalás nélkül). Vacsora 19.00 és 21.30 óra kö-
zött a főétteremben vagy 4 tematikus étterem 
egyikében (ázsiai, olasz, mexikói, Ellinadiko taver-
na előzetes foglalással) vagy a crêperie-ben éjjel 
02.00 óráig. Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok 10.00 és éjjel 01.00 óra között. A minibárba 
naponta sört, vizet és üdítőket készítenek be. A 
vacsoránál megfelelő öltözet (férfi aknak hosszú-
nadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

   KARDAMENA 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 54011

A2C -
A2F -

A2G/A2V/

+

2-12 év
-100%
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A modern, igényesen kialakított létesítmény 
ideális a kikapcsolódásra és az aktív pihe-
nésre vágyó vendégeknek egyaránt.

Fekvése: A kb. 60 m-re található, természetes
strandtól egy kis út választja el. Kardamena köz-
pontja vásárlási és szórakozási lehetőségekkel kb.
750 m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 45
perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 200
szoba várja a vendégeket 2 szintes fő- és mel-
léképületekben. Rendelkezésre áll hall recepció-
val, SAT-TV-sarok, internetsarok, ingyenes WIFI,
büféétterem, 2 a’la carte-étterem, bár és kis szu-
permarket. A kertben 2 édesvizű úszómedence,
napozóterasz és pool-/snack-bár. Napágyak, nap-
ernyők és törölközők a medencénél és a strandon
is ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben ta-
lálható, ízlésesen berendezett szobákban kávé-/
teafőző, minibár, légkondicionálás, széf, SAT-TV,
WIFI (térítés ellenében), telefon, hajszárító, für-
dőköpeny, papucs, zuhanyozó, WC és balkon a
kert oldalán. 
A1B/A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A2C/A3C - Suitek:   Tágasabbak és tengerre né-
zők. 

A2D/A3D - Suitek: Tengerre nézők, kiegészítve 
külön medencével, amely több suite-hez tartozik.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport:   Fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, tenisz, 
röplabda, kajak és vízibiciklik. Térítés ellenében: 
biliárd, kerékpárok, vezetett kerékpártúrák, szörf 
és búvárkodás.
Wellness:   Fedett medence (nem fűtött), gőzfür-
dő, szauna (előzetes foglalással) és pezsgőfürdő. 
Térítés ellenében: masszázsok és kozmetikai ke-
zelések.
Fontos foglalási információ: A szálloda 16 
éven aluli vendégeket nem fogad.
  Foglalható SENTIDO „Plus”-   és SENTIDO „Feel 
Good”-csomag (további információ a www.g
neckermann.hu oldalon).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Reggeli későn kelőknek 10.30 és 12.00 óra kö-
zött a pool-bárban. A vacsora az egyik a’la carte-
étteremben is elfogyasztható (előzetes fogalás-
sal). Fagylalt 14.00 és 16.00 óra között, snack-éte-
lek 14.30 és 18.00 óra között a pool-bárban. Helyi 
alkoholos és alkoholmentes italok 10.30 és 23.00 
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.       

 SENTIDO CARDA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   KARDAMENA 

1 hét All Inklusive

már 544,-€/fő ártól
 (174.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 54025

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
Pihenő részleg – felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•
•

Legyen több 
ideje Önmagára!

Holiday Plus program pároknak 
és egyedül utazóknak – csak 16
éven felüliek számára:

Culture & People (pl. borkóstoló)
Body & Mind (pl. háterősítő 
fi tneszprogram)
Kávé-/teafőző a szobában

SENTIDO Service 
szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára

•
•

•

•
•

•

•
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

d

Pelekas

KORFU

ÜDÜLŐHELYEK

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

Acharavi - Roda

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

tippWEB
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Egy olajfaligetben található, mediterrán stí-
lusban épült szálloda, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílik a Jón-tengerre.

Fekvése:   Egy domboldalon fekszik, kb. 17 km-
re délre Korfu várostól. Moraitika kb. 2 km-re. A
homokos/kavicsos strandot a szállodához tartozó
aluljárón át érhetjük el. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   Az igényes szállodában 6 épület-
ben összesen 393 szoba található. Rendelkezésre 
áll főétterem, a’la carte-étterem, bárok, liftek, TV-
sarok, ingyenes WIFI és internetsarok, fodrászat és
kis üzlet. A hatalmas kertben 3 úszómedence (2 
tengervizes és 1 édesvizű), pool-bár és snack-bár 
a strandon. Napágyak, törölközők és napernyők a
medencéknél és a strandon is ingyenesen.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: C1A/C2A:  T elefon, SAT-TV, széf,
minibár, légkondicionálás, ingyenes WIFI, hajszá-
rító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és kertre né-
ző balkon vagy terasz.
C1B/C2B    : Tengerre néző szobák.
C1C/C2C   - Superior-szobák:   Tágasabbak, kert-
re nézők.

C1D/C2D   -   Superior-szobák: Tágasabbak, ten-
gerre nézők.
A2E/A3E - Családi szobák:   Kombinált nappali/
hálószoba és ülősarok.
A2F/A3F - Családi szobák  : Tengerre nézők.
C2E/C3E - Superior-családi szobák:   Kombi-
nált nappali/hálószoba és ülősarok. Kertre nézők.
C2F/C3F - Superior-családi szobák:   Tenger-
re nézők.
C2H - Suitek:   Kombinált nappali/hálószoba.
Tengerre nézők.
C2G/C3G - Családi-suitek: Nappali, 1 külön
hálószoba és 2 fürdőszoba. Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Látványkonyha.  
Sport: Asztalitenisz, aerobic, vízigimnasztika,
boccia, röplabda, kosárlabda, keményborítású te-
niszpálya (kivilágítás térítés ellenében) és fi tnesz-
terem. Térítés ellenében: különböző vízi sportok a
strandon (helyi szolgáltatóknál).   
Wellness: Térítés ellenében: masszázs, szauna
és hamam.
Gyerekek: Külön gyermekmedence, játszótér,
mini-klub (4-12 éveseknek, időszakos üzemelte-

téssel) és gyermekfelügyelet (térítés ellenében).
Szórakozás: Animációs programok és heti 6x 
témaeste.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (C1A, C1B, C1C, C1D).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Alkalmanként va-
csora specialitásokkal. Snack-ételek 12.30 és 16.30 
óra között. Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok különböző bárokban 10.00 és 22.00 óra kö-
zött. Naponta 30 perc kenu vagy vízibicikli/szoba 
ingyenesen (a szabad helyek függvényében). Va-
csorázni hetente 1x az olasz a’la carte-étteremben 
is lehet (előzetes foglalással).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig törté-
nő foglalás esetén 30% kedvezmény a szállás dí-
jából (az All Inklusive felárra nem vonatkozik). 
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (az All Inklusive felárra 
nem vonatkozik).  

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

 HOTEL MARBELLA CORFU    
JOKER-

SZOBA

   AGIOS JOANNIS 

1 hét félpanzióval

már 447,-€/fő ártól
 (143.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 30%

Szálláskód: HLUX 54127

A2E -
A2F -
C2E -
C2F -
C2H -
C2G

+

2-11 év
-100%



50 GÖRÖGORSZÁG · KORFU

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Családbarát szálloda hatalmas kerttel. 
A vendégek számos sport- és wellness-
ajánlat közül választhatnak.

Fekvése: Közvetlen a sekély, homokos strandon
fekszik, Roda, számos szórakozási és bevásárlá-
si lehetőséggel kb. 1 km-re. Korfu város kb. 40
km-re, ahova menetrend szerinti buszokkal lehet
eljutni (megálló a szállodánál). A busztranszfer a
repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége: A kedvelt, nagy területen elhe-
lyezkedő létesítmény főépületében rendelkezésre 
áll hall recepcióval, bárok, TV-sarok, büféétterem,
3 a’la-carte étterem (olasz, görög, kínai), internet-
sarok és WIFI (térítés ellenében), ajándékbolt, kis
szupermarket és lift. A kertben tengervizes úszó-
medence csúszdákkal, napozóterasz, pool-/snack-
bár és strandbár. Napágyak és napernyők a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen. Összesen
474 szoba a főépületben és a bungalókban.   
Helyi besorolás: A.  

Elhelyezés: C1C/C2C/C3C - Superior-szobák: 
  Igényes berendezéssel, bennük hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, für-
dőszoba, WC, hajszárító és balkon vagy terasz.
C2E/C3E - Superior-szobák: Tengerre néző
szobák.
C2H/C3H     -   Superior-szobák:   Külön, közös
medencével rendelkező szobák.
C2F/C3F/C4F     -   Superior-családi szobák: 1 tá-
gasabb szoba, leválasztható gyermek és felnőtt
hálórész, emeletes ággyal valamint külön, közös
medencével rendelkeznek.
C2G/C3G/C4G -   Superior-családi szobák:
Közös medencével nem rendelkező, tengerre né-
ző szobák.
Foglalható Joker-szoba C2S   is.
Sport:   2 teniszpálya és asztalitenisz (ütők kaució
ellenében), aerobic, strandröplabda, boccia és
vízigimnasztika. Térítés ellenében: mountainbike-
kölcsönzés és lovaglási lehetőség a közelben illet-
ve a strandon különböző vízi sportolási lehetősé-
gek (helyi szolgáltatóknál).   
Szórakozás:   Nemzetközi animációs programok 
napközben és este, szórakoztató programok és
hetente 1x görög est.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (C1C).
 WELLNESS tipp    A wellness-részben (belépés 
18 éves kortól): édesvizű, fedett medence (előze-
tes foglalással). Térítés ellenében: arc- és testkeze-
lések, hidroterápia, különböző masszázsok vala-
mint manikűr és pedikűr.  
 CSALÁDI tipp    Tengervizes gyermekmedence 
és játszótér, mini-klub (4-10 éveseknek), junior-
klub (11-15 éveseknek) valamint az étteremben 
este gyermekbüfé. Térítés ellenében: gyermek-
felügyelet.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.30 és 
24.00 óra között. Kávé, tea és sütemény 16.00 és 
18.00 óra között. Snack-ételek 11.00 és 23.00 óra 
között. Vacsoránál megfelelő öltözet ajánlott (fér-
fi aknak hosszúnadrág). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából. 

2014.03.31-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából. 

 MITSIS RODA BEACH RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

   ACHARAVI-RODA 

1 hét All Inklusive

már 361,-€/fő ártól
 (115.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 54649

C2F -
C2G -
+

2-12 év
-100%
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51GÖRÖGORSZÁG · KORFU

A gyönyörű környezetben, egy fákkal bo-
rított félszigeten található szálloda ideális 
helyszíne egy pihentető nyaralásnak.

Fekvése: Két homokos strand között fekszik (lift-
tel közelíthetők meg). Korfu város kb. 6 km-re (na-
ponta 1x ingyenes hotelbusz), tavernák a gyalog
kb. 10 percre fekvő Kontokaliban. A busztranszfer 
a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A kényelmes, sorbungalókból 
és az 5 szintes főépületből álló szállodában ösz-
szesen 261 szoba várja a vendégeket. Rendelke-
zésükre áll hall recepcióval, lift, társalgók, bár, TV-
szoba, ingyenes internetsarok és WIFI, klimatizált
főétterem és üzletek. A szépen gondozott kertben
tengervizes úszómedence és napozóterasz. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők a strandon és a
medencénél is ingyenesen. A’la carte-étterem,
bár és strandtaverna (naponta grillételekkel, nyit-
va az időjárástól függően). 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízlésesen be-
rendezett, főépületben található szobákban te-
lefon, ingyenes WIFI, minibár, kávé-/teafőző,
SAT-TV, széf, légkondicionálás, hajszárító, fürdő-
köpeny, papucs, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és kertre néző balkon vagy terasz.

A1B/A2B/A3B:   A Kontokali-öbölre néző szobák.
A1C/A2C/A3C: Tengerre néző szobák.
A2D/A3D   - Seafront-szobák:   Közvetlenül a
tengerparton találhatók. Tengerre nézők.
A2F/A3F   -   Superior Seafront-szobák:   A fő-
épületben találhatók, kiegészítve ülősarokkal.
Tengerre nézők.
A2E/A3E/A4E   -   Családi szobák: A főépület-
ben találhatók, kiegészítve tolóajtóval leválasztha-
tó hálórésszel. Kertre nézők.
B1A/B2A/B3A   - Bungalószobák: A bungaló-
részben találhatók és 2013 tavaszán felújítottak.
B1B/B2B/B3B - Bungalószobák: A Kontokali-
öbölre nézők.
B2C/B3C - Bungalószobák:   Tengerre nézők.
B2D/B3D   -   Seafront-bungalószobák: Köz-
vetlenül a tengerparton találhatók és tengerre 
nézők.
B2E   -   Seafront Junior-suitek:   Közvetlenül a
tengerparton találhatók, tengerre néző terasszal
és privát medencével rendelkeznek.
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy   teljes pan-
zió  . Amerikai büféreggeli, büféebéd és büféva-
csora. Választható reggeli vagy vacsora az a’la
carte-étteremben (térítés ellenében, Junior-suite 
vendégek részére ingyenes) is. Alkalmanként va-
csora specialitásokkal.

Sport:   Teniszpálya (kivilágítás térítés ellené-
ben), fi tneszterem, boccia, strandröplabda, vízi-
gimnasztika és asztalitenisz. Térítés ellenében: bi-
liárd, lovaglás, mountainbike-kölcsönzés, a közel-
ben golfpálya (kb. 4 ill. 13 km-re) és vízi sportok a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Az Kontokali Bay spa- és wellness-
központban (belépés 16 éves kortól) pezsgőfür-
dő, szauna, fedett medence és gőzfürdő. Térítés 
ellenében: különböző szépségcsomagok.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, külön in-
ternetsarok, mini-klub (4-12 éveseknek, 10.00 és 
12.00 valamint 16.00 és 18.00 óra között) és ját-
szótér. Térítés ellenében: gyermekfelügyelet.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelye-
zés kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C, B1A, 
B1B).
•   1 üveg bor és 1 üveg víz   a szobában érke-
zéskor.
• Seafront-szobák, családi szobák és Junior-suitek 
foglalása esetén  1 gyümölcskosár is a szobában 
érkezéskor. 

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

 KONTOKALI BAY RESORT & SPA       KONTOKALI 

1 hét reggelivel

már 451,-€/fő ártól
 (144.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 54361

A2E -
B2A -
B2B -
B2C -

+

2-12 év
-80%

Szállás példa



52 GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

ZAKYNTHOS

ÜDÜLŐHELYEK

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 06.*
Útvonal: BUD-ZTH-BUD // DEB-ZTH-DEB * = utolsó visszaút

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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53GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

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

Helyi stílusban berendezett, ízléses szállo-
da, amely kitűnő helyszínül szolgálhat egy 
pihentető nyaraláshoz.

Fekvése: Nyugodt környezetben fekszik, köz-
vetlen a sekély, kavicsos strandon (egy kőlép-
csőn keresztül, fürdőcipő ajánlott). Zakynthos
város kb. 12 km-re, Tsilivi kb. 5 km-re. Planos
számos bevásárlási és szórakozási lehetőség-
gel kb. 4 km-re. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 45 perc. 
Felszereltsége:   A szállodában összesen 73
szoba található a kétszintes főépületben és több
kétszintes melléképületben. A vendégek rendel-
kezésére áll hall recepcióval, lift, társalgó, SAT-
TV-sarok, internetsarok és WIFI a hallban (mind-
kettő térítés ellenében), teraszos büféétterem és
kávézó. A szépen gondozott kertben 2 édesvizű
úszómedence, napozóterasz és pool-/snack-bár.
Napágyak és napernyők a strandon és a meden-

cénél is ingyenesen vehetők igénybe. Törölkö-
zők a medencénél térítés ellenében. 
Helyi besorolás: A.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A modern beren-
dezésű szobákban légkondicionálás, SAT-TV, te-
lefon, minibár, bérelhető széf, WIFI (térítés el-
lenében), hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon 
vagy terasz.
A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szobák.
A2C/A3C   -   Superior-szobák: Tágasabb szo-
bák, tengerre néző balkonnal.
A2D/A3D/A4D   - Családi szobák :   Egy nagy 
szoba optikailag két részre osztva. Oldalról vagy 
közvetlenül tengerre nézők. 
Ellátás: Félpanzió   vagy All Inklusive  . Min-
den étkezés büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: biliárd 
és kerékpárok valamint vízi sportok a strandon 
(helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   A wellness-részlegben térítés elle-

nében: gőzfürdő, masszázs, szauna és pezsgő-
fürdő.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszó-
tér. 
Szórakozás:   Számos szórakozási lehetőség 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 23.00 óra között. Napközben snack-
ételek valamint fagylalt a gyerekeknek 12.00 és 
18.00 óra között.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szál-
lás díjából. 

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

 TSAMIS ZANTE RESORT & SPA       PLANOS-STRAND 

1 hét félpanzióval

már 415,-€/fő ártól
 (132.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 33375

A2D -+
2-12 év
-100%
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54 GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Modern stílusban épült szálloda egy hatal-
mas, gondozott kert szívében.

Fekvése: Nyugodt környezetben fekszik, közvet-
len a sekély, homokos strandon. Vásárlási lehető-
ségek, éttermek és bárok kb. 400 m-re, Vasilikos
központja kb. 1,5 km-re található. Zakynthos város
kb. 14 km-re, ahova menetrend szerinti buszok-
kal lehet eljutni (buszmegálló kb. 300 m-re). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A hangulatos létesítményben
112 szoba található több, kétszintes épületben.
A vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval
és ülőgarnitúrákkal, SAT-TV-sarok, internetsarok 
(térítés ellenében), ingyenes WIFI (a közös helyi-
ségekben), bár, étterem és kis szupermarket. A
szép kertben édesvizű úszómedence, napozóte-
rasz és pool-/snack-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Törölközők kaució ellenében.  

Helyi besorolás: A.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az igényesen be-
rendezett szobákban légkondicionálás, LCD SAT-
TV, telefon, széf, kis hűtőszekrény, vízforraló, für-
dőszoba vagy zuhanyozó, hajszárító, WC és kertre 
néző balkon vagy terasz. 
A2B/A3B: Tengerre néző szobák. 
A2D/A3D - Junior-suitek: Kombinált nappa-
li/hálószoba, kiegészítve 1 LCD SAT-TV-vel, DVD-
lejátszóval (külön kérésre), kávé-/teafőzővel, für-
dőköpennyel és papuccsal. Tengerre nézők.
A2C/A3C/A4C - Suitek: Kombinált nappali/há-
lószoba és 1 külön hálószoba, kiegészítve 1 LCD
SAT-TV-vel, DVD-lejátszóval (külön kérésre), ká-
vé-/teafőzővel, fürdőköpennyel és papuccsal.
Tengerre nézők.  
Ellátás: Félpanzió  . Minden étkezés büférend-
szerben. 
Sport:   Fitneszterem és tenisz. Vízigimnasztika és
strandröplabda az animációs program keretein

belül. Térítés ellenében: vízi sportok a strandon 
(helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Térítés ellenében: manikűr, pedikűr, 
masszázs, szauna és pezsgőfürdő.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, 2 játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek, 10.30 és 12.30 vala-
mint 14.00 és 16.00 óra között).
Szórakozás: Animációs programok. A közelben 
számos taverna és bár.

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából. 

 THE BAY HOTEL & SUITES       VASILIKOS-STRAND 

Szállás példa

1 hét félpanzióval

már 534,-€/fő ártól
 (170.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 33235

A2D -
A2C -
+

2-6 év
-100%
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Legyen körültekintő indulás előtt, kösse meg
utasbiztosítását Magyarország egyetlen,
utasbiztosításokra szakosodott biztosítójánál!

Nem biztos, hogy malaca lesz!
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56 TUNÉZIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

NabeulTunisz

Hammamet

Port El Kantaoui

Sousse

Monastir
Mahdia

(

Tabarka

Enfidha

TUNÉZIA

ÜDÜLŐHELYEK

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

Hammamet

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!

Modern létesítmény hatalmas kerttel, ide-
ális az aktív pihenést kedvelőknek és a
golfozás szerelmeseinek.

Fekvése: Közvetlen a saját, széles, lassan mé-
lyülő, homokos strandján fekszik. Hammamet 
központja kb. 5 km-re. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége: A szállodában 391 szoba talál-
ható három 2-4 emeletes épületben. A vendé-
gek rendelkezésére áll recepció, WIFI (a szálloda
egész területén ingyenesen), liftek, internetsarok 
(térítés ellenében), reggelizőétterem, nemdo-
hányzó étterem, 2 a’la carte-étterem, mór kávé-

zó, bárok és kis szupermarket. A kertben 2 édes-
vizű úszómedence, napozóterasz és pool-bár. A
strandon SENTIDO Blue-bár. Napágyak, matracok 
és napernyők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen, törölközők térítés és kaució ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Kis hűtőszekrény,
légkondicionálás (06.15.-09.15. között), bérelhe-
tő széf, SAT-TV, WIFI ingyenesen, telefon, fürdő-
szoba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon vagy 
terasz.
A1B/A2B/A3B:   Tengerre nézők.
A1D/A2D/A3D - Superior-szobák: Felújítot-
tak.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   2 kétágyas
szoba összekötő ajtóval. 
Foglalható balkon vagy terasz nélküli Joker-szoba
A2S/A3S   is.   
Wellness: Fedett medence kijárattal a külső me-
dencéhez. Térítés ellenében: hamam és masz-
százs.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és
mini-klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).  

 • Tartózkodásonként 1x   1 óra tenisz/szoba (elő-
zetes foglalással, kivilágítás térítés ellenében).
 AKTÍV tipp  Íjászat, boccia, strandfoci, asztali-
tenisz, minigolf, vízibicikli és szörf. Térítés ellené-
ben: biliárd, fi tneszterem, tenisz és lovaglás. Kb. 5 
km-re golfpálya (ingyenes transzfer).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között. Snack-ételek, kávé, sütemény és 
a gyerekeknek fagylalt 14.30 és 17.30 óra között. 
Éjféli snack (előzetes foglalással). Vacsorázni a 
tartózkodás ideje alatt 1x a mediterrán a’la carte-
étteremben is lehet (előzetes foglalással). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.01.-08.31. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 04.01.-06.30., 
07.01.-08.31. közötti érkezéseknél).  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.04.-
05.11., 10.05.-10.12. közötti érkezés esetén.   
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1B=A2B/A1D=A2D 04.30.-05.30. közötti tar-
tózkodás esetén.         

 SENTIDO PHENICIA    
JOKER-

SZOBA

   HAMMAMET 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 403,-€/fő ártól
 (128.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

HLUX 55521

A2C
A3C -
+

2-6 év
-100%

                   Nyaralás
  és még
     ennél is több!

Szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára
Holiday Plus program (pl. Aqua
Fit és SENTIDO Daybreak)

•
•

•

•

•

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

•
•
•
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58 TUNÉZIA

Igényes szálloda kitűnő szolgáltatásokkal
és szépen kialakított kerttel.íí

Fekvése:   Közvetlenül a fi nomhomokos stran-
don fekszik. Hammamet központja számos vá-
sárlási és szórakozási lehetőséggel kb. 3 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A kellemes légkörű szállodá-
ban 215 szoba található 4 emeleten. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek, inter-
netsarok (térítés ellenében), WIFI a hallban (in-
gyenesen), főétterem, a’la carte-étterem (elő-
zetes foglalással, térítés ellenében), lounge-bár,
mór kávézó (péntekenként zárva tart), söröző és
ajándéküzlet. A szépen kialakított kertben úszó-
medence, napozóterasz és pool-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen, törölközők térítés ellenében. Strandbár.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: Minibár, széf, LCD SAT-
TV, WIFI ingyenesen, légkondicionálás, fürdőszo-
ba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon.
A1B/A2B:   Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive  . Büfé-
reggeli, büféebéd, este büfé- vagy menüválasz-
tásos vacsora.  
Sport:   Aerobic, strandröplabda, boccia, darts,
fi tneszterem, minigolf, asztalitenisz, vízigimnasz-

tika, transzfer a közeli Citrus és Yasmine golfpá-
lyákhoz (kivéve július és augusztus) valamint ka-
tamarán és kajak (helyi szolgáltatóknál). Térítés 
ellenében: biliárd.
Szórakozás: Hetente többször animációs prog-
ramok.
Fontos foglalási információ: A szálloda 16 
éven aluli vendégeket nem fogad.
  Foglalható SENTIDO „Feel Good”-csomag
(további információ a www.neckermann.hu ol-
dalon).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 WELLNESS tipp    Fedett medence. Térítés ellené-
ben: A spa-részlegben szépség- és wellness-keze-
lések, gőzfürdő, szauna és pezsgőfürdő.  
 ALL inklusive    Büféreggeli és büféebéd, este bü-
fé- vagy menüválasztásos vacsora. Egyes helyi al-
koholos és alkoholmentes italok 10.00 és 24.00 
óra között az egyes bárok, kávézók és éttermek 
nyitva tartása szerint. Snack-ételek 14.30 és 17.00 
óra között. A minibárba naponta ásványvizet ké-
szítenek be.
 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 (csak a 04.01. után történő
foglalásoknál): 21=18/14=12/7=6   05.07.-05.21.
közötti érkezés esetén.        

 SENTIDO AZIZA BEACH GOLF & SPA    
JOKER-

SZOBA

   HAMMAMET 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 362,-€/fő ártól
 (115.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 55128

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
Pihenő részleg – felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•
•

Legyen több 
ideje Önmagára!

Holiday Plus program pároknak 
és egyedül utazóknak – csak 16
éven felüliek számára:

Culture & People (pl. borkóstoló)
Body & Mind (pl. háterősítő 
fi tneszprogram)
Kávé-/teafőző a szobában

SENTIDO Service 
szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára

•
•

•

•
•

•

•
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59TUNÉZIA

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

Elegáns szálloda Hammamet-Yasmine par-
ti sétányának elején.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, hosz-
szú, sekély, homokos strandon fekszik. Az arab
stílusú új medina kb. 600 m-re. A busztranszfer 
a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége: A létesítményben 266 szoba ta-
lálható 4 emeleten és liftek. A vendégek rendel-
kezésére áll hall recepcióval és ingyenes WIFI-
vel, nemdohányzó étterem, olasz a’la carte-étte-
rem, snack-bár, bárok, mór kávézó és üzletek. A
szép, gondozott kertben édesvizű úszómedence, 
napozóterasz és pool-bár. Napágyak, matracok 
és napernyők a strandon és a medencénél is in-
gyenesen, törölközők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A kényelmes,
barátságos szobákban légkondicionálás (06.15.-
09.15.), bérelhető széf, telefon, SAT-TV, hűtőszek-
rény, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, külön
WC és balkon vagy terasz.
A1D/A2D/A3D: Oldalról tengerre néző szobák.

A1B/A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A1E/A2E/A3E - Superior-szobák: Felújítottak. 
A1G/A2G/A3G - Superior-szobák: Tengerre 
nézők.
A2C/A3C - Junior-suitek: Kiegészítve ülősarok-
kal és tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is. 
Sport:   Aerobic, asztalitenisz és strandröplabda.
Térítés ellenében: biliárd, fi tneszterem, tenisz, vi-
torlázás és vízisí.
Wellness:   Fedett medence. Térítés ellenében:
szauna, hamam és masszázs.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence és mini-
klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás:   Animációs programok, esti rendez-
vények sportvetélkedőkkel és játékokkal valamint
folklórműsorok, élőzene és kabaré előadások.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelye-
zés kétágyas szobában   (A1A, A1D, A1B, A1E,
A1G). 
• Dine Around - A tartózkodás ideje alatt 1x a
vacsorát az Iberostar Saphir Palace valamint az 
Iberostar Chich Khan a’la carte-éttermeiben is el
lehet fogyasztani (előzetes foglalás a recepción
keresztül szükséges).

• Naponta 1 óra tenisz, kajak, szörf   és vízi-
bicikli   (előzetes foglalással, az időjárás és az igé-
nyek függvényében).
• A tartózkodás ideje alatt 1x hamam (elő-
zetes foglalással).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között a szálloda bizonyos bárjaiban, ét-
termeiben. Reggeli későn kelőknek 10.00 és 11.30 
óra között. Snack-ételek, kávé, tea és sütemény 
15.00 és 17.00 óra között. Éjféli snack-ételek 22.00 
és 24.00 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.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

 IBEROSTAR AVERROES    
JOKER-

SZOBA

   HAMMAMET-YASMINE 

1 hét All Inklusive

már 411,-€/fő ártól
 (131.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 55186

2-6 év
-75%

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

Extra szolgáltatások:

WIFI – Hotspot Plusz

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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60 EGYIPTOM · HURGHADA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

EGYIPTOM

ÜDÜLŐHELYEK

KLÍMA · EGYIPTOM
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
HURGHADA/SHARM EL SHEIKH
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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Makadi Bay
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61EGYIPTOM · HURGHADA

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

A modern, luxus kialakítású szálloda ma-
gas színvonalú szolgáltatásokkal garantálja
a kellemes nyaralást pároknak és családok-
nak egyaránt. A homokos stranddal rendel-
kező, védett, fürdésre alkalmas lagúna ide-
ális feltételeket biztosít a pihenéshez.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos strandon fekszik, egy lagúnánál. Bevá-
sárlóközpont kb. 300 m-re. Hurghada központja
éttermekkel, bárokkal és vásárlási lehetőségekkel
kb. 20 km-re (naponta 2x ingyenes hotelbusz). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   Az igényesen kialakított létesít-
ményben összesen 364 szoba található több, 2-3
szintes épületben. Rendelkezésre áll hall recepci-
óval, WIFI (a hallban térítés ellenében, egyes kö-
zös helyiségekben ingyenesen), főétterem, 3 a’la
carte-étterem (indiai, mediterrán és térítés ellené-
ben halétterem), bárok, keleti kávézó, üzletek és
orvosi ügyelet. A közös helyiségek (a diszkó/pub
kivételével) nemdohányzók. A kertben 2 édesvizű
úszómedence, pezsgőfürdő és pool-/snack-bár.
Strandbár. Napágyak, napernyők és törölközők a
medencénél és a strandon is ingyenesen (napi 1
törölköző, csere térítés ellenében).
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szo-
bák: Ülősarok, minibár, légkondicionálás, széf,
LCD SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, zu-
hanyozó, WC és balkon vagy terasz.
A1C/A2C/A3C - Junior-suitek: Tágasabbak és
oldalról tengerre nézők.
A2F/A3F - Master-suitek:   2 hálószoba, 2 zu-
hanyozó, pezsgőfürdő és tengerre néző balkon.
A2D/A3D - Master-suitek:   2 hálószoba, 2 zu-
hanyozó, privát medence és tengerre néző terasz.
A2G - Családi szobák: Nappali/hálószoba 1 he-
verővel, külön hálószoba queensize-ággyal és 1
zuhanyozó. Oldalról tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A1S/A2S/A3S   is.
Sport:   Fitneszterem (16 éves kortól), biliárd (12 
éves kortól), aerobic, darts, asztalitenisz, tenisz és
strandröplabda. Térítés ellenében: szörf és búvár-
kodás (a szomszédos szállodánál, helyi szolgálta-
tóknál).  
Wellness:   Gőzfürdő, szauna és pezsgőfürdő
(16 éves kortól, előzetes foglalással). Térítés elle-
nében: masszázs (16 éves kortól, előzetes fogla-
lással). 
Gyerekek: Külön gyermekmedence, mini-klub
(3-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este valamint diszkó.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1C, A1S).

•   Dine Around:   A vendégek igénybe vehetik a 
SENTIDO Mamlouk Palace Resort és a SUNRISE 
Select Garden Beach Resort szállodák étterme-
it és bárjait is (az a’la carte-éttermeket a helyek 
függvényében, előzetes foglalással).
• SUNRISE Select Service:   közvetlen transzfer a 
repülőtérről a szállodába.
• A tartózkodás ideje alatt 1x kedvezményku-
pon   a spa- és szépségápolási kezelésekre (előze-
tes foglalással, 16 éves kortól).
• A tartózkodás ideje alatt   1x búvároktatás a 
medencénél.
• Junior-suitet és Master-suitet foglaló vendégek 
számára   „Royal Breakfast”   exkluzív reggeli 
(további információ a www.neckermann.hu ol-
dalon).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között. 24 órás italszerviz a lobby-bár-
ban (06.00 és 10.00 óra között nem szolgálnak 
fel alkoholos italokat). Snack-ételek és fagylalt 
12.00 és 17.00 óra között, kávé, tea és sütemény 
15.00 és 17.00 óra között, éjféli snack 22.30 és éj-
jel 01.00 óra között. Vacsorázni a mediterrán és 
az indiai a’la carte-étteremben is lehet (előzetes 
foglalással). A minibárba érkezéskor üdítőket ké-
szítenek be (naponta vízzel, 4 naponta üdítőkkel 
újra feltöltik). Az éttermekben megfelelő öltözet 
(férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6   05.15.-06.30.,
08.28.-09.11. közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.   

 SUNRISE GRAND SELECT CRYSTAL BAY    
JOKER-

SZOBA

   HURGHADA 

1 hét All Inklusive

már 497,-€/fő ártól
 (159.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 38273

A2G
+

2-14 év
-100%

7=6
kedvezmény
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62 EGYIPTOM · HURGHADA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Kedvelt, közvetlen tengerparti szálloda tá-
gas családi szobákkal, nagy úszómedencék-
kel, vízicsúszdákkal és vonzó All Inklusive
szolgáltatásokkal.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos strandon fekszik, a SENTIDO Mamlouk 
Palace Resort mellett. Fürdési lehetőség egy stég-
ről (fürdőcipő viselete ajánlott). Bevásárlóközpont
kb. 300 m-re. Hurghada központja éttermekkel,
bárokkal és vásárlási lehetőségekkel kb. 20 km-
re (naponta 2x hotelbusz térítés ellenében). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   A nagy területen elhelyezke-
dő létesítményben összesen 480 szoba található
több, 3 szintes épületben. A főépületben a ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, WIFI (a
főétterem teraszán ingyenesen), főétterem, 2 a’la
carte-étterem (olasz és keleti, előzetes foglalással),
lobby-bár, angol pub, üzletek és orvosi ügyelet. A
közös helyiségek (a pub kivételével) nemdohány-
zók. A hatalmas kertben 3 édesvizű úszómeden-
ce, napozóteraszok és 2 pool-bár. Strandbár. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők a medencénél és
a strandon is ingyenesen (napi 1 törölköző, cse-
re térítés ellenében). A vendégek igénybe vehetik 
a szomszédos SENTIDO Mamlouk Palace Resort
szolgáltatásait is.  
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   Ülősarok, mini-
bár, légkondicionálás, széf, SAT-TV, telefon, haj-
szárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon
vagy terasz. 
A1A/A2A/A3A: Oldalról tengerre néző szobák.
A1D/A2D/A3D - Beachfront-szobák: A strand
közelében találhatók és oldalról tengerre nézők. 
A2C - Suitek:   Nappali/hálószoba és 1 külön há-
lószoba.
A2F - Családi szobák:   2 hálószoba (az egyik 
ablak nélkül, folyosóval elválasztva) és 2 fürdő-
szoba (az egyik zuhanyozóval, a másik fürdőkád-
dal).
Foglalható Joker-szoba A1S/A2S/A3S   is.
Sport:   Nagyon jól felszerelt fi tneszterem külső
résszel (16 éves kortól), aerobic, darts, asztalite-
nisz, 2 teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében),
kerti sakk, vízigimnasztika és strandröplabda. Térí-
tés ellenében:     biliárd (12 éves kortól), szörf-, bú-
vár- és vízisport-központ.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1B, A1A, A1D, A1S).
•   SUNRISE Select Service:   közvetlen transzfer a
repülőtérről a szállodába.
• A tartózkodás ideje alatt 1x kedvezményku-
pon   a spa- és szépségápolási kezelésekre (előze-
tes foglalással, 16 éves kortól).
• A tartózkodás ideje alatt 1x búvároktatás   a
medencénél.

• Beachfront-szobát és suitet foglaló vendégek 
számára   „Royal Breakfast”   exkluzív reggeli 
(további információ a www.neckermann.hu ol-
dalon). 
 WELLNESS tipp    A kb. 1.300 m²-es, keleti stí-
lusban berendezett Senses Spa wellness-központ 
(belépés 16 éves kortól, előzetes foglalással) szol-
gáltatásai:     gőzfürdő, szauna és pezsgőfürdő. Térí-
tés ellenében: törökfürdő, szépségápolási kezelé-
sek és masszázs.
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, vízi-
csúszdák, teddy-klub (3-5 éveseknek), mini-klub 
(6-8 éveseknek), tini-klub (9-12 éveseknek), ját-
szótér, gyerekbüfé a főétteremben és gyerekdisz-
kó.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos italok, koktélok és üdítők 
10.00 és 24.00 óra között (06.00 és 10.00 óra kö-
zött nem szolgálnak fel alkoholos italokat). Snack-
ételek és fagylalt 12.00 és 17.00 óra között, kávé, 
tea és sütemény 15.00 és 17.00 óra között, éjféli 
snack 22.30 és éjjel 01.00 óra között. Vacsorázni a 
2 a’la carte-étteremben és a SENTIDO Mamlouk 
Palace Resort további 2 a’la carte-éttermében is 
lehet (menü, előzetes foglalással). A minibárba 
érkezéskor üdítőket készítenek be (1 hét múlva 
üdítőkkel, naponta vízzel újra feltöltik). Az ebéd-
nél és a vacsoránál megfelelő öltözet (férfi aknak 
hosszúnadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2014.01.31-ig történő fog-
lalás esetén 4,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény.  
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 7=6   05.15.-06.30., 08.28.-09.11.
közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.  

 SUNRISE SELECT GARDEN BEACH RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

   HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 433,-€/fő ártól
 (138.560,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: HLUX 38471

A2C -
A2F

+
2-14 év
-100%

60-63_NAHES14_Deluxe.indd   6260-63_NAHES14_Deluxe.indd   62 2013.11.17.   17:15:482013.11.17.   17:15:48



63EGYIPTOM · HURGHADA

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

A 4 km hosszú Makadi Bay egyik legszebb 
partszakaszán fekvő, impozáns, modern 
létesítmény vonzerejét a különleges kele-y
ti hangulat adja. Változatos sportolási le-
hetőségek és széleskörű All Inklusive szol-
gáltatások várják vendégeinket.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos strandon fekszik. A közelben található
egy korallzátony. Hurghada központja kb. 35
km-re (naponta 2x hotelbusz térítés ellenében).
A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A nagy területen elhelyezkedő
létesítményben összesen 698 szoba (ebből 150
családi szoba) található több, 1-3 szintes épület-
ben. Rendelkezésre áll hall recepcióval, internet-
kávézó (térítés ellenében), WIFI (egy adott közös
helyiségben ingyenesen), büféétterem, 7 a’la
carte-étterem (pl. olasz, mexikói, keleti, ázsiai),
bárok, keleti kávézó (italok ingyenesen, vízipipa
térítés ellenében), üzletek, fodrászat és orvosi
ügyelet. A közös helyiségek (a diszkó és a sport-
bár kivételével) nemdohányzók. A szép kertben
5 édesvizű úszómedence, 1 relax-medence fel-
nőtteknek (csak a Junior-suitet és Master-suitet
foglaló vendégeknek) és 3 pool-bár. Strandbár.
Napágyak, matracok, napernyők és törölközők a

medencénél és a strandon is ingyenesen (napi 1
törölköző, csere térítés ellenében).  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár, légkondi-
cionálás, széf, SAT-TV, internet (térítés ellenében),
telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és oldalról ten-
gerre néző balkon vagy terasz.
A1B/A2B/A3B:   Fürdőszobával vagy zuhanyozó-
val rendelkező, közvetlen tengerre néző szobák.
A2C/A3C - Junior-suitek:   A strand közvetlen
közelében, a földszinten találhatók, tágasabbak,
fürdőszobával, zuhanyozóval és tengerre néző te-
rasszal rendelkeznek.
A2D - Master-suitek:   2 hálószobával és 2 te-
rasszal rendelkeznek, egyébként hasonló beren-
dezéssel, mint a Junior-suitek.
A2G - Családi szobák: 2 hálószoba és 1 zuha-
nyozó. Nem oldalról tengerre nézők.    
Foglalható fürdőszobával vagy zuhanyozóval ren-
delkező, nem oldalról tengerre néző Joker-szoba
A1S/A2S/A3S is.  
Sport:   Fitneszterem (16 éves kortól, sportcipő
viselete kötelező), boccia, asztalitenisz, kosárlab-
da, 4 teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében) és
strandröplabda. Térítés ellenében: szörf, búvárko-
dás és különböző vízi sportok.  
Wellness:   A     kb. 1.160 m²-es, modern, keleti stí-
lusban berendezett Senses Spa wellness-központ
(belépés 16 éves kortól, előzetes foglalással) szol-
gáltatásai térítés ellenében: gőzfürdő, hamam,
szauna, pezsgőfürdő, szépségápolási kezelések 

és masszázs.
Szórakozás: Animációs programok, esti show-
műsorok és diszkó. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1S).
• SUNRISE Select Service:   közvetlen transzfer a 
repülőtérről a szállodába.
• A tartózkodás ideje alatt 1x kedvezményku-
pon   a spa- és szépségápolási kezelésekre (előze-
tes foglalással, 16 éves kortól).
• A tartózkodás ideje alatt   1x búvároktatás a 
medencénél.
• Közvetlen tengerre néző szobát, Junior-suitet és 
Master-suitet foglaló vendégek számára „Royal 
Breakfast”   exkluzív reggeli (további információ 
a www.neckermann.hu oldalon).
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, vízi-
csúszdák a családi medencénél, teddy-klub (3-5 
éveseknek), mini-klub (6-8 éveseknek), maxi-klub 
(9-12 éveseknek), játszótér, gyerekbüfé a főétte-
remben, gyerekdiszkó és gyermekfelügyelet (té-
rítés ellenében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos (koktélok is) és alkohol-
mentes italok 10.00 és 24.00 óra között (06.00 és 
10.00 óra között nem szolgálnak fel alkoholos ita-
lokat). Snack-ételek és fagylalt 12.00 és 17.00 óra 
között, kávé, tea és sütemény 15.00 és 17.00 óra 
között, éjféli snack 22.30 és éjjel 01.00 óra között. 

Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is lehet
(a helyek függvényében, előzetes foglalással).
A minibárba érkezéskor üdítőket készítenek be 
(1 hét múlva üdítőkkel, naponta vízzel újra feltöl-
tik). Az ebédnél és a vacsoránál megfelelő öltö-
zet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2014.01.31-ig történő fog-
lalás esetén 4,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka
kedvezmény.
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szál-
lás díjából.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6 05.15.-06.30.,
08.28.-09.11. közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (Junior-suite,
Master-suite és családi szoba foglalása esetén
nem érvényes).

 SUNRISE SELECT ROYAL MAKADI RESORT    
JOKER-

SZOBA

   MAKADI BAY 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 477,-€/fő ártól
 (152.640,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: HLUX 38625

A2D
A2G

+
2-14 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.  

Extra szolgáltatások:

Vízbekészítés a szobában

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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64 CIPRUS

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

CIPRUS

ÜDÜLŐHELYEK

KLÍMA · CIPRUS
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
LARNACA
Nappali átlaghőmérséklet °C 23 28 32 35 35 33 29
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 11 14 18 21 22 19 15
Víz átlaghőmérséklet °C 20 21 24 26 27 26 24
Napos órák száma naponta 9 11 12 13 12 11 9
Esős napok száma havonta 3 2 1 0 0 1 3
Levegő páratartalom % 64 57 52 54 56 56 61

Larnaca

Ayia Napa

Úti cél: CIPRUS - LARNACA (LCA)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - menetrendi járatokon Indulási időpontok
SZOMBAT 2014. június 14. - október 25.*
Útvonal: BUD-LCA-BUD * = utolsó visszaút

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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65CIPRUS

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

Ízlésesen berendezett, nyugodt légkörű 
szálloda hatalmas, egzotikus kerttel, pál-
mafákkal körülvéve.

Fekvése:   Közvetlen a sekély, homokos strandnál
és a parti sétánynál fekszik. Éttermek, bárok és üz-
letek kb. 200 m-re. Larnaca központja kb. 6 km-re,
ahova menetrend szerinti buszokkal lehet eljutni,
megálló a szálloda előtt. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége:   A törzsvendégek által kedvelt
szállodában 228 szoba található a négyemeletes
főépületben és a különálló bungaló-rész 2 eme-
letes épületeiben. Rendelkezésre áll hall recep-
cióval, liftek, ingyenes WIFI a hallban, internetsa-
rok (térítés ellenében), SAT-TV-szoba, büféétte-
rem, 2 teraszos a’la carte-étterem (nemzetközi,
mediterrán és ciprusi konyha, térítés ellené-
ben), taverna (térítés ellenében), bárok, kávé-
zó, fodrászat, ékszerüzlet és üzletek. A rendkívül
szép kertben 2 édesvizű úszómedence (az egyik 
a bungaló-részben, lagúnaformában kialakított),
napozóterasz, 2 pool-bár és strandbár. Napágyak,

napernyők és törölközők a medencéknél és a
strandon is ingyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben ta-
lálható szobákban minibár (térítés ellenében),
légkondicionálás, széf, internetcsatlakozás (térítés
ellenében), SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszo-
ba, zuhanyozó, WC és balkon. 
A1C/A2C/A3C: Tengerre néző szobák. 
A2E/A3E   -   Bungaló-suitek:   Tágasabb szobák,
kiegészítve ülősarokkal és kávé-/teafőzővel vala-
mint balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és menüválasz-
tásos vagy büfévacsora (a szálloda telítettségétől
függően). A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi ak-
nak hosszúnadrág) ajánlott.
Sport:   Fitneszterem, asztalitenisz, 2 műfüves
teniszpálya (felszerelés és kivilágítás térítés el-
lenében) és strandröplabda. Térítés ellenében:
squash, kerékpárok és vízi sportolási lehetőségek 
a strandon (helyi szolgáltatóknál). 

Gyerekek:   2 külön gyermekmedence (az egyik 
kis csúszdával), mini-klub (4-12 éveseknek) és 
játszótér valamint gyermekfelügyelet (térítés el-
lenében).  
Szórakozás: Nemzetközi animációs programok 
napközben és alkalmanként este élőzene. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C).
 WELLNESS tipp    A kb. 190 m²-es Leisure Club 
wellness-központ (belépés 18 éves kortól) szol-
gáltatásai: fedett medence. Térítés ellenében: 
gőzfürdő, arc- és testkezelések, teljestest-pakolá-
sok, hidroterápiás fürdő, masszázs, manikűr, pe-
dikűr, 2 szauna, szolárium és pezsgőfürdő. Alkal-
mazott termékek: Thalgo.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából. 
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  

Árkedvezmény: 14=12/7=6 06.24.-07.01.,
08.23.-08.30., 10.13.-10.31. közötti érkezés ese-
tén.

 PALM BEACH HOTEL & BUNGALOWS    
JOKER-

SZOBA

   LARNACA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 532,-€/fő ártól
 (170.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 27326

2-14 év
-100%
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66 CIPRUS

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Családbarát, nagy területen elhelyezke-
dő létesítmény ízléses berendezéssel. Att-
raktív animációs programok valamint szép
úszómedencék gondoskodnak a változatos
és aktív nyaralásról. 

Fekvése:   Nyugodt helyen, 2 hosszú, fi nomho-
mokos strandszakasznál fekszik. Éttermek és üz-
letek kb. 500 m-re, Ayia Napa központja kb. 3,5
km-re található. A menetrend szerinti busz meg-
állója a szálloda előtt. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A teljesen felújított, főépület-
ből és több bungalóépületből álló létesítmény-
ben 205 szoba várja a vendégeket. Rendelkezés-
re áll hall recepcióval, liftek, internetsarok (térítés
ellenében), ingyenes WIFI a hallban, SAT-TV-
szoba, büféétterem, 4 a’la carte-étterem (olasz,
görög, japán és nemzetközi), 4 bár és fodrászat. A
szép kertben 2 édesvizű úszómedence (az egyik 2 
csúszdával és 2 pezsgőfürdővel), 1 relax-medence,
pool-bár és pool-/snack-bár. Napágyak, napernyők 

és törölközők a medencéknél ingyenesen, a stran-
don térítés ellenében vehetők igénybe. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben ta-
lálható, ízlésesen berendezett szobákban hűtő-
szekrény, minibár (mindkettő külön kérésre, térí-
tés ellenében), légkondicionálás, bérelhető széf,
SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), telefon, hajszárí-
tó, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
A2C/A3C: Oldalról tengerre néző szobák.
A2E/A3E: Tengerre néző szobák.
A2H/A3H/A4H   -   Családi szobák:   Tágasabb
szobák, a tenger oldalán lévő balkonnal. 
A2I/A3I/A4I - Családi szobák:   Tágasabb és
tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba A2S is.   
Sport: Kosárlabda, röplabda, fi tneszterem, aszta-
litenisz, kispályás foci, darts, íjászat, kezdő búvár-
leckék, squash és 4 teniszpálya (kivilágítás térítés
ellenében). Térítés ellenében: biliárd és snooker.
Mountainbike-kölcsönző és vízi sportolási lehető-
ségek a strandon (mindkettő helyi szolgáltatók-
nál).  
Wellness: Pezsgőfürdő, szauna és gőzfürdő (he-
tente 1x 30 perc ingyenesen). Térítés ellenében:
masszázs az exkluzív spa-részlegben.

Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek), játszótér, játszószoba és a va-
csoránál gyerekbüfé.  
Szórakozás: Nemzetközi animációs programok 
napközben és este. Alkalmanként élőzene vagy 
folklórest.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Kontinentális reggeli későn kelőknek 10.00 
és 11.00 óra között. Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok 10.00 és 24.00 óra között. A főét-
kezések alatt helyi sör, asztali bor, víz, gyümölcs-
levek és üdítők. A főétkezések között büfé meleg 
snack-ételekkel (10.00 és 18.00 óra között) és éj-
féli snack-ételekkel (22.00 és 24.00 óra között). 
Fagylalt gyerekeknek 11.00 és 12.00 óra valamint 
16.00 és 17.00 óra között, felnőtteknek 11.00 és 
12.00 óra között. Kávé, tea és sütemény 16.30 
és 17.30 óra között. Vacsorázni hetente 1x az a’la 
carte-éttermek egyikében is lehet (előzetes fog-
lalással).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 12% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából. 
Árkedvezmény: 14=12/7=6   10.10.-10.31. kö-
zötti érkezés esetén.

 THE DOME BEACH HOTEL & RESORT    
JOKER-

SZOBA

   AYIA NAPA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 613,-€/fő ártól
 (196.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 12%

Szálláskód: HLUX 27317

A2H -
A2I -
+

2-14 év
-100%
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67CIPRUS

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

Szépen gondozott szálloda, hatalmas kert-
tel és lenyűgöző lagúnát képező medencés 
résszel, amely egyben a létesítmény köz-
pontját jelenti.

Fekvése:   A kb. 150 m-re fekvő, hosszú homo-
kos strandtól csak a parti út választja el. Ayia
Napa kb. 3,5 km-re, buszmegálló a szálloda előtt.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 301 szo-
ba található a főépületben, bungalókban illetve az 
Olimpic Bay-ben (az út másik oldalán, közvetle-
nül a tengerparton). A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, liftek, ingyenes WIFI a hallban,
SAT-TV-sarok, 2 bár, 4 étterem, lagunás medencés
rész vízeséssel, pezsgőfürdő valamint kis, mester-
ségesen kialakított homokos strand, pihenőrész-
leg felnőtteknek és pool-/snack-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében vehetők igénybe. 
Helyi besorolás: 4*. 
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben ta-
lálható szobákban kis hűtőszekrény, légkondicio-

nálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon.
A2C/A3C:   Tengerre néző szobák.
A2D/A3D/A4D - Suitek:   A melléképületben,
bennük optikailag leválasztott nappali- és hálórész 
valamint kávé-/teafőző.
A2N/A3N - Családi szobák:   A melléképület-
ben, bennük nappali- és hálórész. Terasszal ren-
delkeznek.
A2G/A3G/A4G - Családi szobák: A melléképü-
letben, bennük nappali- és hálórész. Terasszal és
privát kerttel rendelkeznek és kertre vagy meden-
cére nézők.
A2H/A3H/A4H - Superior-bungalószobák:   A
melléképületben optikailag leválasztott nappali- és
hálórész, kávé-/teafőző valamint privát kerttel és
terasszal rendelkeznek.
A2L/A3L/A4L - Superior-bungalószobák: A
melléképületben, bennük optikailag leválasztott
nappali- és hálórész és kávé-/teafőző valamint pri-
vát kerttel, terasszal és privát medencével rendel-
keznek.
A2M - Master-suitek:   Az új Fishermann’s Village 
melléképületben találhatók, terasszal rendelkez-
nek valamint medencére és tengerre nézők.
Foglalható kisebb alapterületű Joker-szoba A2S is.

Sport: Kosárlabda, fi tneszterem, kispályás foci, 
tenisz (kivilágítás térítés ellenében) és asztalite-
nisz. 
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
gőzfürdő, arc- és testkezelések, masszázs, szauna 
és pezsgőfürdő.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszótér, mini-
klub (3-12 éveseknek) és tini-klub (9-18 évesek-
nek).  
Szórakozás: Nemzetközi animációs programok, 
esténként show-műsorok és élőzene. 
Fontos foglalási információ: A Master-
suitek csak 18 éven felüli vendégek részére 
foglalhatók.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben. 
Reggeli későn kelőknek. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 10.30 és 23.30 óra között. Az ét-
kezések alatt asztali bor, helyi sör, víz, narancslé 
és üdítők. Snack-ételek 11.00 és 22.00 óra között. 
Fagylalt 11.30 és 22.30 óra között. A hűtőszekrény-
be érkezéskor 2 üveg vizet, 2 üdítőt és 2 gyümölcs-
levet készítenek be. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig történő
foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 12% kedvez-
mény a szállás díjából. 
Árkedvezmény: 14=12/7=6   10.17.-10.31. között
történő érkezés esetén.  

 OLYMPIC LAGOON RESORT   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   AYIA NAPA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 594,-€/fő ártól
 (190.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 27347

A2D
A2G
A2H
A2L

+

2-13 év
-100%
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68 MÁLTA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

(

COMINOCOMINO

MÁLTA

ÜDÜLŐHELYEK

KLÍMA · MÁLTA
HÓNAP Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt.
MÁLTA
Nappali átlaghőmérséklet °C 18 22 26 29 29 27 24
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 13 16 19 22 23 22 19
Víz átlaghőmérséklet °C 16 18 21 24 25 24 22
Napos órák száma naponta 9 10 11 9 11 9 7
Esős napok száma havonta 2 2 0 0 1 3 6
Levegő páratartalom % 71 69 66 65 69 68 71

Gozo

Úti cél: MÁLTA (MLA)
Indulási repülőterek, repülési napok
Budapest - menetrendi járatokon Indulási időpontok
KEDD 2014. június 3. - szeptember 30.*
PÉNTEK 2014. május 2. - október 31.*
Útvonal: BUD-MLA-BUD * = utolsó visszaút

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Sliema
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69MÁLTA

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

St. Julian’s központjában fekvő, kényelme-
sen berendezett szálloda szép belső udvar-
ral és terasszal valamint elsőosztályú szol-
gáltatásokkal.

Fekvése: A szálloda saját, homokos strandja
kb. 150 m-re, a St. George’s Bay-ben található. A
Paceville szórakozónegyed számos vásárlási lehe-
tőséggel, hangulatos bárokkal, pubokkal és disz-
kókkal kb. 100 m-re. A menetrend szerinti busz 
megállója a közelben (jó közlekedés Sliema és
Valletta irányába). A busztranszfer a repülőtérről
kb. 35 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 451
felújított szoba várja a vendégeket 15 emeleten.
Rendelkezésre áll tágas hall recepcióval és ülő-
garnitúrákkal, liftek, ingyenes WIFI, büféétterem,
6 a’la carte-étterem és 3 bár. A szép kertben nagy,
édesvizű úszómedence, pool-bár és napozóte-
rasz. Napágyak, napernyők és törölközők a me-

dencénél és a szálloda saját strandszakaszán is
ingyenesen vehetők igénybe. 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - De Luxe-
szobák: A tágas és kényelmesen berendezett
szobákban minibár, kávé-/teafőző, légkondicio-
nálás, széf, SAT-TV, telefon, ingyenes WIFI, hajszá-
rító, fürdőköpeny, papucs, fürdőszoba, zuhanyo-
zó, WC és balkon. 
A1D/A2D/A3D - Superior-szobák:   Panorá-
makilátással rendelkeznek.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák: Egy tága-
sabb szoba.
A2C/A3C/A4C - Leisure-szobák: Kiegészítve 
privát kerttel valamint extra szolgáltatásokkal: be-
lépés a Carissa Lounge-ba privát reggelivel, alko-
holmentes italokkal, délutánonként teával és ape-
retif italokkal a vacsora előtt.
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. Minden étke-
zés büférendszerben.

Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: aerobic, 
bowling és squash.  
Gyerekek:   Mini-klub (2-7 éveseknek) és gyer-
mekfelügyelet (térítés ellenében).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1D).  
 WELLNESS tipp    Fedett medence, hamam, sza-
una és gőzfürdő. Térítés ellenében: masszázs, 
aromaterápia, ayurveda-kúrák és lávaköves--
terápiák.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.10-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  

 INTERCONTINENTAL MALTA       ST. JULIAN’S 

1 hét reggelivel

már 578,-€/fő ártól
 (184.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 48531

A2B -
A2C -
+

2-13 év
-100%
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70 MÁLTA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Elegáns luxusszálloda igényesen berende-
zett, kényelmes szobákkal, különböző ét-
termekkel, kiváló szolgáltatásokkal vala-
mint gyönyörű kilátással a tengerre.

Fekvése:   Nyugodt helyen, a szállodához tartozó
félszigeten fekszik, közvetlen kijárattal a tenger-
hez. St. George’s Bay homokos strandja kb. 200
m-re. A kaszinó és St. Julian’s központja éttermek-
kel, bárokkal és vásárlási lehetőségekkel pár per-
ces sétával elérhető. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 35 perc.  
Felszereltsége:   A színvonalas szállodában 340
szoba várja a vendégeket 8 emeleten. Rendelke-
zésre áll elegáns hall recepcióval, liftek, ingyenes
WIFI a hallban, internetsarok (térítés ellenében),
étterem, 2 a’la carte-étterem, bárok, üzletsor és
fodrászat. A kertben 2 édesvizű úszómedence.
Napágyak és napernyők ingyenesen vehetők 
igénybe a medencénél és a strandon, törölközők 
kaució ellenében.  

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A felújított és tá-
gas, ízlésesen berendezett szobákban ülősarok,
minibár, légkondicionálás (időszakos üzemelte-
téssel), széf, kábel-TV, internetcsatlakozás (térítés
ellenében), telefon, hajszárító, fürdőköpeny, für-
dőszoba, WC és oldalról tengerre néző balkon.
A1C/A2C/A3C - Superior-szobák:   Tágasabbak 
és tengerre nézők.
A2E/A3E   - Torony-szobák: Nagy balkonnal
(20 m²) és gyönyörű kilátással a tengerre.
A2B/A3B/A4B - Junior-suitek: Elegánsabb
berendezéssel, kiegészítve nappali-résszel és ten-
gerre néző balkonnal.
B2A/B3A - Executive Club-szobák:   Tengerre 
nézők. A vendégek igénybe vehetik az Executive 
Club Lounge szolgáltatásait (ingyenes WIFI, kü-
lön reggeli és vacsora előtti italok 18.00 és 20.00
óra között).  
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy   teljes panzió.
Büféreggeli és büfé- vagy menüválasztásos ebéd
vagy vacsora. Diétás ételek külön kérésre. A va-
csora elfogyasztható az a’la carte-éttermek egyi-
kében is (felár ellenében).  

Sport: Fitneszterem, asztalitenisz és keménybo-
rítású teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében). 
Térítés ellenében: aerobic valamint lovaglás, golf 
(kb. 8 km-re), horgászat, búvárkodás, kerékpár-
kölcsönzés és vízi sportolási lehetőségek a stran-
don (mindegyik helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Fedett medence, gőzfürdő, szauna és 
pezsgőfürdő. Térítés ellenében: masszázs.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér. 
Térítés ellenében: mini-klub (3-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Piano-bár és hetente többször esti 
szórakoztató programok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából. 
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából. 
Árkedvezmény (csak 04.01. után történő fog-
lalásoknál)  : 14=12/7=6 10.01.-10.31. közötti tar-
tózkodás esetén.  

Senior-kedvezmény: 65 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (10.07.-10.31.
közötti tartózkodás esetén nem érvényes).   

 THE WESTIN DRAGONARA RESORT       ST. JULIAN’S 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 635,-€/fő ártól
 (203.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 48212

A2A -
A2C -
A2E -
A2B -
B2A -

+

2-13 év
-100%
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Európa élményparkjai várják 
az egész családot!

Europa Park - Németország 

LEGOLAND® - Németország 

Disneyland® Paris - Franciaország

PortAventura - Spanyolország 

Center Parcs - Hollandia, 
Belgium, Németország 

│ │ │  

│ │ │ │ │

│ │

6

Keresse ajánlatainkat kiadványainkban és honlapunkon!
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72 BULGÁRIA · NAPOSPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

BULGÁRIA

ÜDÜLŐHELYEK

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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73BULGÁRIA · NAPOSPART

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

Igényesen kialakított, luxushangulatú szál-
loda egy parkszerű kertben.

Fekvése:   A szálloda Napospart északi részén fek-
szik, közvetlenül a sekély, homokos strandon. A
központ kb. 2,5 km-re. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 40 perc. 
Felszereltsége:   A szállodában a vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, főétterem, a’la
carte-halétterem, internetsarok (térítés ellené-
ben), bárok, ajándéküzlet és fodrászat. A szépen
gondozott, hatalmas kertben édesvizű úszóme-
dence, napozóterasz és pool-/snack-bár. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők a medencénél és
a strandon is ingyenesen (korlátozott számban).
Strandbár. Összesen 189 szoba és liftek.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Minibár, légkondi-
cionálás, széf, SAT-TV, telefon, fürdőszoba, zuha-
nyozó, WC, hajszárító és balkon.
A2B/A3B: Tengerre nézők. 

A2C/A3C - Junior-suitek:   Tágasabbak és ten-
gerre nézők.
A2D/A3D - Suitek:   Kiegészítve nappalival és
külön hálószobával.
A2E/A3E - Duplex-suitek:   Kétszintes apartma-
nok nappalival és külön hálószobával, fürdőszoba
hidromasszázskáddal.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben.
Sport: A Helena Resortban aerobic, strandröp-
labda, fi tneszterem és asztalitenisz. Térítés ellené-
ben: tenisz (a Helena Resortban) kivilágítással és
különböző vízi sportolási lehetőségek a strandon
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: fedett medence,
masszázs, gőzfürdő és szauna.
Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-klub (4-12 
éveseknek) és játszótér.
Szórakozás: Animációs programok a Helena
Resortban esti programokkal.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
• Érkezéskor  gyümölcs és 1 üveg pezsgő a szo-
bában. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Senior-kedvezmény: 60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (csak a 09.10.-
09.27. közötti érkezéseknél).  

 HOTEL HELENA SANDS   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

1 hét félpanzióval

már 397,-€/fő ártól
 (127.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 42900

A2C -
A2D -
A2E -

+

2-11 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

 KLUB OÁZIS SUNSET RESORT    
JOKER-

SZOBA
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75BULGÁRIA · NAPOSPART

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

A minden igényt kielégítő, öt épültrész-
ből álló Sunset Resort szállodakomplexum 
a Fekete-tenger partjának legexkluzívabb 
szállodái közé tartozik. Pomorie új, déli 
részén épült, közvetlenül a tengerparton. 
A hatalmas, gondozott területen pálmafák, 
virágok, medencék járulnak hozzá a szín-
vonalas elhelyezéshez. Az álomszerű hotel 
tágas apartmanjaival várja a Bulgáriába 
utazókat. Családoknak és fi ataloknak ide-
ális választás a Neckermann magyar nyel-
vű klubszállodája!

Fekvése:   A szálloda közvetlen Pomorie sekély,
homokos strandjánál fekszik. A város központ-
ja számos bevásárlási és szórakozási lehetőség-
gel kb. 3 km-re. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A létesítmény 6 szállodaépület-
ből áll, melyben összesen 770 lakóegység áll a
vendégek rendelkezésére. Továbbá hall recepci-
óval, liftek, több étterem és 4 a’la carte-étterem,
bárok, kávézó, fodrászat, üzletek, internetsarok 
(térítés ellenében) és ingyenes WIFI a hallban. A

kertben 4 édesvizű úszómedence (az elő- és utó-
szezonban nem mindegyik tart nyitva) és pool-
bár. Napágyak, napernyők (korlátozott számban)
és törölközők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen. Vízicsúszda (időszakos üzemeltetés-
sel). 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízléses apart-
manokban kombinált nappali/hálószoba heve-
rővel, 1 külön hálószoba, konyhasarok, minibár 
(lekérésre, térítés ellenében), bérelhető széf, lég-
kondicionálás, SAT-TV, telefon, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon vagy terasz.
A1C/A2C/A3C:   Tengerre néző apartmanok. 
A2D/A3D/A4D: 2 hálószobával rendelkeznek. 
A2F/A3F/A4F: 2 hálószobával rendelkeznek és
tengerre nézők.
A3G/A4G:   3 hálószobával rendelkeznek és a
Sigma épületben helyezkednek el.
Foglalható a szervizút túloldalán található, új
Family-épületben elhelyezkedő Joker-apartman
A2S is. 

Sport: Strandröplabda, boccia, vízigimnasztika, 
vízilabda, asztalitenisz és aerobic. Térítés ellené-
ben: fi tneszterem, bowling, biliárd, kerékpárköl-
csönzés és különböző vízi sportolási lehetőségek 
a strandon (helyi szolgáltatóknál).   
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este. Ingyenes felnőtt-, gyermek- és családi 
programok képzett animátorokkal magyar nyel-
ven is (a nyári iskolai szünet ideje alatt) és esti 
show-műsorok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C). 
 WELLNESS tipp    Fedett medence. Térítés ellené-
ben a 2000 m²-es wellness-részlegben: jégkút, él-
ményzuhanyok, gyógynövényes fürdő, thalasso-
szauna, „vitalis”-szauna hamammal, Kneipp-tapo-
sómedence, fi nn szauna, infraszauna, melegített 
ágyak, szolárium, laconium, szépségszalon, koz-
metika, manikűr és pedikűr. 
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, mini-
diszkó és mini-klub (4-12 éveseknek), játszótér és 
gyermekbüfé az étteremben.  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Kávé, tea és süte-
mény 15.00 és 17.00 óra között. Fagylalt 10.00
és 17.00 óra között. A helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok 09.00 és 23.45 óra között a külön-
böző bárokban. Éjfélkor snack-ételek. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szál-
lás díjából.
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.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 05.24.-06.25.,
08.31.-09.12. közötti érkezés esetén. 

        POMORIE 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 359,-€/fő ártól
 (114.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 42512

A2D -
A2F -
A3G
A4G -

2-14 év
-100%

+

LUB
ZIS

gyerekprogramok az egész hétre!

Jókedv, társaság és kaland kicsiknek és
nagyoknak egyaránt!

Béres Alexandra által képzett
magyar animátorok foglalkoznak 
a gyerekekkel minden nap!

Minden Klub Oázis program INGYENES!

Gyerekbarát szállodák közvetlenül
a tengerparton, All Inklusive ellátással!

•

•

•

•

Ingyen programok

Béres Alexandra

Animátoraival
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76 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

(

TÖRÖK RIVIÉRA 

ÜDÜLŐHELYEK

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

Pamukkale

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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77TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A szép komfortszálloda gyönyörű, nyugodt 
helyen fekszik, egy csodálatos, píneaerdő-
vel körülvett öbölben.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, lassan
mélyülő, kavicsos strandon fekszik. Tekirova né-
hány percre gyalog, Kemer központja kb. 17 km-re 
(taxi és olcsó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 80 perc.
Felszereltsége:   A nagy területen fekvő léte-
sítményben 600 szoba található 2 főépületben
és több, 2-3 szintes családi apartmanban. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek,
ingyenes WIFI a hallban, étterem, 4 a’la carte-
étterem (olasz és  francia szervizdíj ellenében, 12 
éves kortól valamint hal és grill előzetes foglalás-
sal), bárok, üzletek és fodrászat. A kertben 2 édes-
vizű úszómedence, vízicsúszdák és pool-/snack-bár.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencénél
és a strandon is ingyenesen. Strandbár.  

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1D/A2D/A3D: A „B” blokkban ta-
lálható, modernül berendezett szobákban ülősa-
rok, szőnyegpadló, telefon, SAT-TV, széf, minibár,
légkondicionálás (05.15.-09.30. között egyénileg,
egyébként időszakos üzemeltetéssel), hajszárító,
fürdőszoba, WC és balkon.
A1E/A2E/A3E:   Tengerre néző szobák.
A1A/A2A/A3A: Az „A” blokkban található, tága-
sabb szobák.
A1B/A2B/A3B:   Az „A” blokkban található, tága-
sabb, tengerre néző szobák.
A2C/A3C/A4C - Családi bungalók:   Az apart-
manépületekben, kombinált nappali/hálórész és
1 külön hálószoba.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport:   Aerobic, kosárlabda, strandröplabda, bi-
liárd, boccia, íjászat, fi tneszközpont, kenu, szörf 
(engedéllyel, kaució ellenében), 3 kivilágítható
teniszpálya (felszerelés térítés ellenében), asz-
talitenisz és vízigimnasztika. Térítés ellenében:
bowling és vízi sportok a strandon (helyi szol-
gáltatóknál). 
Wellness: Fedett medence, gőzfürdő, hamam

és szauna. Térítés ellenében: masszázs és kozme-
tikai kezelések.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás: Animációs programok, diszkó és já-
tékterem (térítés ellenében). 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1D, A1E, A1A, A1B)  
 ULTRA all inklusive    Minden étkezés változa-
tos büférendszerben. Helyi és egyes import alko-
holos és alkoholmentes italok egész nap. Délutá-
nonként snack-ételek, kávé, tea, sütemények és 
fagylalt. Éjféli snack. A minibárba naponta üdítő-
ket, sört és vizet készítenek be.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig történő 
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

Senior-kedvezmény: 65 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából.

 RIXOS TEKIROVA    
JOKER-

SZOBA

   KEMER/TEKIROVA 

1 hét Ultra All Inklusive

már 487,-€/fő ártól
 (155.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 40646

A2C -+
2-11 év
-100%
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78 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Píneaerdővel körülvett luxuskialakítású 
létesítmény változatos sport- és wellness-
kínálattal.

Fekvése: Közvetlenül a szállodához tartozó,
hosszú, homokos/kavicsos strandon fekszik.
Kemer kb. 18 km-re (taxi és olcsó gyűjtőtaxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 75 perc.
Felszereltsége:   A kényelmes létesítményben
347 szoba található az 5 emeletes főépületben és
2 szintes melléképületekben. A vendégek rendel-
kezésére áll hall recepcióval, liftek, ingyenes inter-
netsarok, ingyenes WIFI a hallban, étterem, 6 a’la
carte-étterem (nemzetközi, hal és török ingyene-
sen, ázsiai, steakhouse és mexikói térítés ellené-
ben), ír pub, bárok és üzletek. A gyönyörű kert-
ben 3 édesvizű úszómedence (az egyik relax),
napozóterasz és pool-bár. Napágyak, napernyők 
és törölközők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen. Strandpavilonok térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2A/A3A: A főépületben található,
elegánsan berendezett szobákban ülősarok, sző-
nyegpadló, légkondicionálás (szezontól függően
időszakos üzemeltetéssel), telefon, LCD SAT-TV,
minibár, ingyenes WIFI, kávé-/teafőző, széf, haj-

szárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Oldalról tengerre nézők.
A1M - Egyágyas szobák: Nem rendelkeznek 
zuhanyozóval.
A2G/A3G/A4G - Családi szobák összekötő 
ajtóval:   A főépületben találhatók, bennük kom-
binált nappali/hálószoba kanapéval és külön há-
lószoba.
A2J/A3J - Családi szobák összekötő ajtóval: 
  A kertben elhelyezkedő melléképületekben talál-
hatók, bennük kombinált nappali/hálószoba ka-
napéval és külön hálószoba.
A2E - Junior-suitek:   Tágasabbak és balkonnal
vagy terasszal rendelkeznek.
A2F - Junior-suitek: Tágasabbak és balkonnal
vagy terasszal rendelkeznek. Tengerre nézők.
A2H/A3H/A4H - Villák:   A kertben elhelyezke-
dő melléképületekben találhatók, bennük kombi-
nált nappali/hálószoba kanapéval, 2 hálószoba, 1
fürdőszoba és balkon vagy terasz.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Sport: Aerobic, kosárlabda, biliárd, boccia, fi t-
neszterem, 6 teniszpálya (felszerelés és kivilágítás
térítés ellenében), asztalitenisz, röplabda és vízi-
gimnasztika. Térítés ellenében: vízi sportolási le-
hetőségek a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Fedett medence, hamam és szauna
(csak a medencénél ingyenesen). Térítés ellené-
ben: a Harmonia Rebirth wellness-központ szolgál-
tatásai (belépés 16 éves kortól): gőzfürdő, szauna,

szolárium, különböző masszázsok (pl. antistressz, 
balinéz és indiai), kozmetikai kezelések. 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér, 
játszószoba, mini-diszkó és Polly Kids Club (4-12 
éveseknek).
Szórakozás: Animációs programok és élőzene.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi és egyes import alkoholos és alkoholmen-
tes italok különböző bárokban egész nap. Reg-
geli későn kelőknek. A reggelinél frissen facsart 
narancslé. A minibárba naponta üdítőket, sört és 
vizet készítenek be. Snack-ételek délután és éjfél-
kor. Délutánonként kávé, tea és sütemények. Va-
csorázni az a’la carte-éttermekben is lehet (rész-
ben térítés ellenében, előzetes foglalással). 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.12.31-ig történő fogla-
lás esetén 20,- €/teljes árat fi zető fő/tartózkodás 
kedvezmény.  
Előfoglalási kedvezmény:   2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 14=13   05.19.-05.26., 08.25.-
09.01., 10.06.-10.12. közötti érkezés esetén.

Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (egyágyas szo-
bák, családi szobák és villák foglalása esetén nem
érvényes).

 PALOMA RENAISSANCE BEACH RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

   KEMER 

kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 511,-€/fő ártól
 (163.520,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: HLUX 40160

A2A -
A2B -
A2G -
A2J -
A2H -

+

2-12 év
-100%
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79TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A professzionális spa-központtal és a hatal-
mas területen elhelyezkedő gyerekparadi-
csommal rendelkező szállodában kicsik és
nagyok egyaránt megtalálják mindazt, ami
egy kiváló nyaraláshoz szükséges.

Fekvése: Közvetlen a hosszú, széles, homokos/
kavicsos strandon fekszik, Kemer-Beldibiben. 
Kemer központja bárokkal, éttermekkel és vásár-
lási lehetőségekkel kb. 15 km-re. A busztranszfer 
a repülőtérről kb. 75 perc.
Felszereltsége: A 250.000 m²-en elterülő, igé-
nyes létesítményben 1094 szoba található. A ven-
dégek rendelkezésére áll 3 étterem, 9 a’la carte-
étterem (kínai, Sushi, hal, közel-keleti, Teppanyaki
szervizdíj ellenében, török-görög, kebab, olasz és
mexikói ingyenesen), bárok, üzletsor és fodrászat.
A szép kertben 10 medence és pool-/snack-bár.
Napágyak, napernyők és törölközők a meden-
céknél és a strandon is ingyenesen. Snack-bár a
strandon is.
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A főépületben
vagy a teraszos kialakítású melléképületekben ta-
lálható szobákban szőnyegpadló, telefon, ingye-
nes WIFI, SAT-TV, széf, minibár, légkondicionálás,
hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és
balkon vagy terasz.
A1C/A2C/A3C: Tengerre néző szobák.
A2B/A3B - Suitek:   Kiegészítve külön hálószo-
bával.
A2H/A3H - King-suitek: Tágasabbak, kiegészít-
ve külön hálószobával. Tengerre nézők.
A2D - Whirlpool-szobák: Pezsgőfürdővel ren-
delkeznek. Tengerre nézők.
A2E/A3E - Családi szobák:   2 hálószoba (az 
egyik dupla ággyal, a másik a gyerekek részére 1
ággyal és 1 heverővel) és 2 fürdőszoba. Terasszal
rendelkeznek.
Sport:   Aerobic, 5 teniszpálya (felszerelés térítés el-
lenében), kosárlabda, íjászat, minigolf, fi tneszterem,
asztalitenisz, strandröplabda, vízigimnasztika és
kenu. Térítés ellenében: bowling, biliárd és vízi spor-
tok a strandon (helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Fedett medence, hamam, szauna és
pezsgőfürdő. Térítés ellenében: a kb. 8.000 m²-es
wellness-központban masszázs valamint külön-
böző arc- és testkezelések.

Gyerekek: Külön gyermekmedencék, mini-klub 
(4-13 éveseknek), Kids Kingdom kb. 20.000 m²-
en labirintussal és aquaparkkal, gyermekétterem 
valamint térítés ellenében gyermekfelügyelet (kü-
lön kérésre).  
Szórakozás: Animációs programok, show-
műsorok, diszkó, tematikus partik és mozi.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C). 
 CSÚSZDA tipp     Nagy aquapark 10 vízicsúsz-
dával.  
 ULTRA all inklusive   Minden étkezés büférend-
szerben. Reggeli későn kelőknek 11.30 óráig. Dél-
utánonként snack-ételek, kávé, tea és sütemény 
valamint fagylalt. Éjféli snack. Helyi és egyes im-
port alkoholos és alkoholmentes italok egész nap 
(prémium márkák térítés ellenében). Vacsorázni 
tartózkodásonként 1x a 4 a’la carte-étterem egyi-
kében is lehet (előzetes foglalással). 

 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. 
Senior-kedvezmény: 65 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából.

 RIXOS SUNGATE       KEMER 

1 hét Ultra All Inklusive

már 577,-€/fő ártól
 (184.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 40496

A2B -
A2E -
+

2-11 év
-100%
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80 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Modern szálloda változatos sportkínálattal 
- ideális választás az aktív nyaralást kere-
sőknek.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, las-
san mélyülő, homokos strandon fekszik. Antalya
központja számos vásárlási és szórakozási lehető-
séggel kb. 15 km-re (taxik és olcsó gyűjtőtaxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   A modern szállodában 534
szoba található 5-8 emeleten. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, ingyenes
WIFI a hallban, étterem, 3 a’la carte-étterem (tö-
rök, ázsiai és olasz), kávé- és teaház, bárok, üzle-
tek és fodrászat. A kertben 2 édesvizű úszóme-
dence (az egyik csúszdákkal) és pool-/snack-bár.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen. Strandbár.
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A kényelmesen
berendezett szobákban szőnyegpadló, kanapé (a
3. fő részére), telefon, internetcsatlakozás (térítés
ellenében), SAT-TV, széf, minibár, légkondicioná-
lás (időszakos üzemeltetéssel), hajszárító, zuha-
nyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A1C/A2C/A3C - Superior-szobák:   Tágasabb
szobák.
A2E/A3E/A4E - De Luxe-szobák: Tágasabb,
tengerre néző szobák, 1 kihúzható kanapéval és
1 franciaággyal rendelkeznek.
A2G/A3G/A4G - Superior-családi szobák:
Nappali és 2 külön hálószoba valamint 2 fürdő-
szoba. Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is. 
Sport: Aerobic, strandröplabda, boccia, fi tneszte-
rem, 6 kivilágítható teniszpálya (felszerelés térítés
ellenében), asztalitenisz, vízigimnasztika és kenu.
Térítés ellenében: biliárd és vízi sportolási lehető-
ségek a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Fedett medence, szauna, gőzfürdő,
hamam és pezsgőfürdő (a külső medencében).

Térítés ellenében: a professzionális spa-központ 
szolgáltatásai, mint pl. masszázs és kozmetikai ke-
zelések.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este, mozi és diszkó.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).  
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, 3 vízi-
csúszda, mini-klub (4-12 éveseknek) és játszótér.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Délutánonként 
snack-ételek, kávé, tea és sütemény. Helyi és 
egyes import alkoholos és alkoholmentes italok 
egész nap. A minibárba naponta sört, üdítőket 
és vizet készítenek be. Vacsorázni az a’la carte-
éttermekben is lehet (előzetes foglalással). 

 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.   

 RIXOS LARES    
JOKER-

SZOBA

   LARA 

Szállás példa

1 hét All Inklusive

már 485,-€/fő ártól
 (155.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 40667

A2E -
A3E -
A2G -

+

2-11 év
-100%
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81TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Kényelmes, elegáns létesítmény, kitűnő vá-
lasztás párok és családok részére. 

Fekvése: Közvetlen Lara szép, hosszú, homo-
kos/kavicsos strandján fekszik. Antalya kb. 17 
km-re, ahova olcsó gyűjtőtaxikkal lehet eljutni. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   Az impozáns, nagy területen el-
helyezkedő létesítményben 467 szoba találha-
tó 10 emeleten. A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval, liftek, internetsarok (térítés elle-
nében), ingyenes WIFI a hallban, étterem, 4 a’la 
carte-étterem, bárok, fodrászat és üzletek. A szép
kertben hatalmas, édesvizű úszómedencés rész 9
csúszdával és pool-/snack-bár. Napágyak, naper-
nyők és törölközők a medencénél és a strandon 
is ingyenesen vehetők igénybe (törölközőcsere 
naponta, 2. csere térítés ellenében). Snack-bár a
strandon is.
Helyi besorolás: 5*. 
Elhelyezés: A1D/A2D/A3D - Superior-szobák:
Légkondicionálás (időszakos üzemeltetéssel), sző-
nyegpadló, széf, minibár, telefon, SAT-TV, hajszárí-
tó, fürdőszoba, WC és balkon. 

A1F/A2F/A3F - Superior-szobák:   Oldalról ten-
gerre néző szobák. 
A1B/A2B/A3B - Superior-szobák: Tengerre 
néző szobák.
A2C/A3C/A4C - Junior-suitek: Nappali és kü-
lön hálószoba, a fürdőszobában pezsgőfürdő. Ten-
gerre nézők.
A2E/A3E/A4E - Duplex-x családi szobák: 
Maisonette-stílusban kialakítottak, kétszintesek (há-
lórész a nyitott galérián), a felső szinten további zu-
hanyozó és WC.  
Sport: Aerobic, íjászat, darts, tenisz (kivilágítás
térítés ellenében), strandröplabda, asztalitenisz,
vízigimnasztika és fi tneszterem. Térítés ellenében:
biliárd, bowling és vízi sportok a strandon (helyi
szolgáltatóknál).  
Wellness:   Szauna, pezsgőfürdő, hamam és gőz-
fürdő. Térítés ellenében: a wellness-központ szol-
gáltatásai (kb. 600 m², belépés 14 éves kortól): kü-
lönböző masszázsok valamint kozmetikai arc- és
testkezelések. 
Gyerekek: Külön gyermekmedence, kis vidám-
park és mini-klub (4-12 éveseknek).  

Szórakozás:   Animációs programok, diszkó és já-
tékterem (térítés ellenében).   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1D, A1F, A1B).  
 CSÚSZDA tipp     Aquapark 6 felnőtt- és 3 gyer-
mekcsúszdával.  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi és egyes import alkoholos és alkoholmentes 
italok egész nap. A minibárba naponta sört, üdítő-
ket és vizet készítenek be. Reggeli későn kelőknek. 
Délutánonként kávé, tea, sütemények valamint 
fagylalt (bizonyos időpontokban). Vacsorázni heti 
1x a 4 a’la carte-étterem egyikében is lehet (előze-
tes foglalással). Éjféli büfé. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig történő 
foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás díjából 
(csak a 05.01.-05.31. közötti tartózkodások esetén). 
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 15% kedvez-
mény a szállás díjából (csak a 06.01.-10.31. közötti 
tartózkodások esetén).

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

 HOTEL ROYAL WINGS       LARA 

1 hét All Inklusive

már 658,-€/fő ártól
 (210.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 40285

A2D -
A2F -
A2B -
A2C -
A2E -

+

2-9 év
-100%
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82 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

A hatalmas területen elhelyezkedő, luxus
kialakítású szállodában tökéletes kikapcso-
lódás várja a vendégeket.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, las-
san mélyülő, homokos/kavicsos strandon fekszik.
Antalya központja számos vásárlási és szórakozási
lehetőséggel kb. 17 km-re (taxik és olcsó gyűjtőta-
xik). A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A modern, kényelmes szállodá-
ban 606 szoba található. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval, liftek, étterem, 5 a’la
carte-étterem (olasz, távol-keleti, grill, mexikói
és hal), bárok, internetsarok (térítés ellenében),
ingyenes WIFI a hallban, üzletek és fodrászat. A
nagy kertben úszómedence csúszdákkal és pool-
bár. Napágyak és napernyők a medencénél és a
strandon is ingyenesen, törölközők kaució ellené-
ben (naponta 2. csere térítés ellenében) vehetők 
igénybe.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Az elegánsan be-
rendezett szobákban légkondicionálás (időszakos

üzemeltetéssel), szőnyegpadló, telefon, SAT-TV,
széf, kávé-/teafőző, minibár, hajszárító, fürdőszo-
ba, WC és balkon. 
A1B/A2B/A3B   -   Superior-szobák:   Oldalról
tengerre néző szobák.
A1C/A2C/A3C     - Superior-szobák: Tengerre 
néző szobák.
A2E/A3E/A4E   - Családi szobák : 2 külön háló-
szoba és 1 fürdőszoba.
A2D/A3D/A4D   -   Duplex-  x családi szobák:   2 
hálószoba 2 szinten és 1 fürdőszoba.
A2G   - Junior-suitek:   Nappali és 1 külön háló-
szoba.  
Sport:   Fitneszterem, tenisz (kivilágítás térítés el-
lenében) és asztalitenisz. Térítés ellenében: bi-
liárd, bowling és különböző vízi sportok a stran-
don (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Hamam és szauna. Térítés ellenében:
a wellness-központban kozmetikai kezelések.
Gyerekek: Külön gyermekmedence, játszótér,
mini-klub (4-12 éveseknek) és mini-diszkó.  
Szórakozás: Animációs programok.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni heti 1x az a’la carte-éttermekben 
is lehet (előzetes foglalással). Reggeli későn ke-
lőknek. Délutánonként kávé, tea és sütemények. 
Éjféli büfé. Helyi és egyes import alkoholos és al-
koholmentes italok egész nap. A minibárba na-
ponta vizet, sört és üdítőket készítenek be.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig törté-
nő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás dí-
jából (csak a 05.01.-05.31. közötti tartózkodások 
esetén).
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 06.01.-10.31. kö-
zötti tartózkodások esetén). 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából. 

 ROYAL HOLIDAY PALACE       LARA 

1 hét All Inklusive

már 658,-€/fő ártól
 (210.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: HLUX 40588

A2A -
A2B -
A2C -
A2E -
A2D -

+

2-9 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

2013-ban újonnan nyílt, hatalmas területen 
elhelyezkedő luxuslétesítmény.

Fekvése:   Kb. 1,4 km-re fekszik a szállodához tar-
tozó, lassan mélyülő homokos/kavicsos strandtól, 
ahova kis hajóval vagy hotelbusszal lehet eljutni.
Belek központja kb. 6 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A 170.000 m²-es létesítmény-
ben összesen 551 szoba található a hatemeletes
főépületben és több villaépületben. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek, TV-
szoba, étterem nemdohányzó-résszel, 3 a’la
carte-étterem, bárok, üzletek és fodrászat. A
kertben hatalmas medencés rész, 3 édesvizű
úszómedence és aquapark vízicsúszdákkal. Nap-
ernyők, napágyak, matracok és törölközők a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. 
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben ta-
lálható szobákban minibár, légkondicionálás, széf,
SAT-TV, internetcsatlakozás (térítés ellenében),
telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B - Superior-szobák: Tágasabb
szobák.
A2D - De Luxe-szobák: Összekötő ajtóval ren-
delkeznek.
A2C/A3C/A4C - Családi-suitek:   2 hálószoba
összekötő ajtóval.
A2E/A3E/A4E - Családi Pool-suitek: A mel-
léképületben a főmedence mellett találhatók, 2 
hálószoba összekötő ajtóval és 2 fürdőszoba.
A2J/A3J/A4J - Családi Pool-suitek: A mellék-
épületben a földszinten találhatók, 2 hálószoba
összekötő ajtóval, fürdőszoba és zuhanyozó va-
lamint terasz. Közvetlen kijárattal rendelkeznek a
medencéhez.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba A2S/A3S
is.
Sport: Asztalitenisz, kosárlabda, strandröplabda,
tenisz, boccia, fi tneszterem, aerobic és vízigim-
nasztika. Térítés ellenében: biliárd, bowling és vízi
sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).

Wellness: A 12.000 m²-es wellness-központban 
gőzfürdő, szauna, török fürdő és pezsgőfürdő. Té-
rítés ellenében: masszázs.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér, 
gyermekanimáció és mini-klub (4-17 éveseknek).
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este valamint diszkó.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 ULTRA all inklusive  Minden étkezés büférend-
szerben. Reggelinél frissen facsart narancslé. Reg-
geli későn kelőknek. Helyi és import alkoholos és 
alkoholmentes italok egész nap különböző bá-
rokban. Délben snack-ételek. Délutánonként ká-
vé, tea és sütemények. Vacsorázni heti 1x az a’la 
carte-éttermek egyikében is lehet. A minibárba 
érkezéskor üdítőt, sört, tejet és snack-ételeket ké-
szítenek be. Éjféli-snack. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2014.02.28-ig történő fogla-
lás esetén 4,- €/teljes árat fi zető fő/éj kedvezmény.

Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 17,5% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 TITANIC DELUXE BELEK   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   BELEK 

Szállás példa

1 hét Ultra All Inklusive

már 600,-€/fő ártól
 (192.000,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: HLUX 79172

A2A/A2B/ -
A2C/A2E/A2J/ /
A3C/A3E/A3J/ /
A4C/A4E/A4J/ / -

+

2-11 év
-100%
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Kedvelt szálloda egy hatalmas pineaer-
dőben, amely elsősorban családoknak és
a sport szerelmeseinek kínál változatos-
ságot.

Fekvése: Közvetlenül Belek 300 m hosszú ho-
mokos/kavicsos strandján fekszik. Belek vagy 
Kadriye központja kb. 5 km-re (taxi és olcsó gyűj-
tőtaxik). Antalya kb. 40 km-re. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   Az 5 emeletes főépületből
illetve 2-3 szintes bungalóból álló szállodában 
371 szoba található. A vendégek rendelkezésé-
re áll hall recepcióval, liftek, ingyenes WIFI, ét-
terem terasszal, 5 a’la carte-étterem (térítés el-
lenében), bárok és üzletek. A hatalmas kertben
1 olimpiai méretű, édesvizű úszómedence (14

éves kortól illetve úszóversenyek, edzések alatt
az úszómedence csak időszakosan használható)
valamint további 1 úszómedence vízicsúszdákkal
és pool-/strandbár. Napágyak és törölközők a me-
dencénél, a strandon és a fürdőstégen ingyene-
sen vehetők igénybe.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A főépületben található
szobákban légkondicionálás (időszakos üzemel-
tetéssel), minibár, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító,
zuhanyozó, WC és balkon. 
A1C/A2C: Tengerre néző szobák. 
A2G/A3G - Családi szobák: A főépületben ta-
lálhatók, 2 szoba összekötő ajtóval. Fürdőszobával
rendelkeznek.
A2E/A3E   -   Családi suitek: 2 szoba összekötő
ajtóval és 2 fürdőszoba. Részben a főépületben
találhatók balkon nélkül vagy a bungalókban bal-
konnal.
B2A/B3A   -   Bungalószobák:   Tágasabb szobák.
B2C/B3C   -   Bungalószobák: Tágasabb, tenger-
re nézők szobák.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba A2S is  
Sport:   3 teniszpálya (oktatás, felszerelés és ki-
világítás térítés ellenében), fi tneszterem, darts,
nordic walking, kosárlabda, boccia, íjászat,
kenu, vízibicikli, szörf (csak engedéllyel), aerobic 
és asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd és vízi
sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Igényesen kialakított Sultans spa-
központ képzett személyzettel és egyedülálló lég-
körrel (a SENTIDO Zeynep Golf & Spa-ban): sza-
una, fedett medence, törökfürdő és gőzfürdő.

Térítés ellenében: különböző masszázsok és ke-
zelések.
Szórakozás: Animációs programok és szabad-
téri diszkó. Térítés ellenében: játékterem.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C).
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, aqua-
park 3 csúszdával, játszótér, mini-diszkó, a vacso-
ránál gyermekbüfé valamint vasárnapok kivételé-
vel mini-klub (4-12 éveseknek) és tini-klub (13-15 
éveseknek, 06.15.-09.15. között).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Reggeli későn kelőknek. Délutánonként snack-
ételek, kávé, tea és sütemények. Éjféli büfé. Helyi 
alkoholos és alkoholmentes italok egész nap. A 
minibárba érkezéskor üdítőket és vizet, majd na-
ponta vizet és gyümölcsleveket készítenek be. A 
szabadtéri diszkóban helyi sör és víz. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából (A1A, A2A, A2S szobák foglalása esetén 
nem érvényes).
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=19/14=13/7=6 05.12.-
05.19., 08.03.-08.10., 10.20.-10.31. közötti érke-
zés esetén.

Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasaink-
nak 5% kedvezmény a szállás díjából (A2G, A3G
szobatípusok foglalása esetén nem érvényes). 

 SENTIDO ZEYNEP RESORT    
JOKER-

SZOBA

   BELEK 

7=6
kedvezmény

Szállás példa

1 hét All Inklusive

már 460,-€/fő ártól
 (147.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 40366

A2G -
A2E -
B2A -
B2C -

+

2-11 év
-100%

                   Nyaralás
  és még
     ennél is több!

Szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára
Holiday Plus program (pl. Aqua
Fit és SENTIDO Daybreak)

•
•

•

•

•

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
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

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

Ebben az ötcsillagos szállodában a golf és 
wellness szerelmesei is megtalálják számí-
tásaikat.

Fekvése:   A szálloda a SENTIDO Zeynep Re-
sort és a golfpálya között fekszik, kb. 250 m-re 
Belek hosszú, homokos/kavicsos strandjától. Be-
lek és Kadriye központja kb. 5 km-re (taxi és ol-
csó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repülőtérről
kb. 45 perc.  
Felszereltsége: Az elegáns szállodában 180
szoba található 5 emeleten. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, lobby-bár 

ülősarokkal, ingyenes WIFI, étterem terasszal, a’la
carte-étterem (térítés ellenében, előzetes fogla-
lással), Golfers Lounge & Bar (05.01.-10.01. között
zárva) és üzletek. A hatalmas kertben édesvizű
úszómedence és napozóterasz. Napágyak, matra-
cok és törölközők a strandon ingyenesen. A ven-
dégek igénybe vehetik a SENTIDO Zeynep Resort
szálloda szolgáltatásait is.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Szőnyegpadló,
légkondicionálás (az időjárás függvényében, idő-
szakos üzemeltetéssel), WIFI, minibár, széf, SAT-
TV, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B   -   Superior-szobák:   Tágasabb
szobák.
A2E   - Terasz-  suitek: Tágasabb szobák, kiegé-
szítve fürdőszobával, pezsgőfürdős káddal és te-
rasszal. Tengerre nézők.
A2D/A3D/A4D   -   Superior Duplex-suitek: 2 
szintesek, terasz közvetlen kijárattal a medencé-
hez, a felső szinten balkon, az alsó szinten terasz 
napágyakkal továbbá kiegészítve fürdőszobával.  
Sport:   Fitneszterem és 3 teniszpálya (oktatás,
felszerelés és kivilágítás térítés ellenében). A Re-
sortban: aerobic, kosárlabda, boccia, íjászat, asz-
talitenisz, darts, kenu, vízibicikli és szörf (csak en-
gedéllyel). Térítés ellenében a Resortban: biliárd
és vízi sportolási lehetőségek a strandon (helyi
szolgáltatóknál).

Gyerekek: Külön gyermekmedence a szállodá-
ban, illetve a SENTIDO Zeynep Resortban: ját-
szótér valamint vasárnapok kivételével mini-klub 
(4-12 éveseknek) és tini-klub (13-15 éveseknek, 
06.15.-09.15. között). 
Szórakozás:    SENTIDO Zeynep Resortban: ani-
mációs programok és szabadtéri diszkó. Térítés 
ellenében: játékterem. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 WELLNESS tipp  Igényesen kialakított Sultans 
spa-központ képzett személyzettel és egyedülálló 
légkörrel. Szauna, fedett medence, törökfürdő és 
gőzfürdő. Térítés ellenében: különböző masszá-
zsok és arckezelések.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Reggeli későn kelőknek. Délben snack-ételek, dél-
utánonként kávé, tea és sütemények. Éjféli büfé. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok egész 
nap. A minibárba naponta vizet és üdítőket készí-
tenek be. A szabadtéri diszkóban helyi sör és víz.

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

Árkedvezmény: 21=19/14=13/7=6 05.12.-
05.19., 08.03.-08.10., 10.20.-10.31. közötti érke-
zés esetén.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából.  

 SENTIDO ZEYNEP GOLF & SPA       BELEK 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 493,-€/fő ártól
 (157.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 79193

A2A -
A2B -
+

2-6 év
-100%

                   Nyaralás
  és még
     ennél is több!

Szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára
Holiday Plus program (pl. Aqua
Fit és SENTIDO Daybreak)

•
•

•

•

•

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
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•
•
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 SPICE HOTEL & SPA    
JOKER-

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

Az elegáns, marokkói bútorokkal beren-
dezett komfortszálloda igazi keleti építé-
szettel és különleges hangulattal az 1001
éjszaka meséibe kalauzolja vendégeit.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos/kavicsos strandon fekszik. Belek központ-
ja kb. 2 km-re, Antalya kb. 40 km-re, ahova taxik-
kal és gyűjtőtaxikkal lehet eljutni. A busztranszfer 
a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   Az orientális stílusban épült lé-
tesítményben 546 szoba található a 4 emeletes 
főépületben és több melléképületben, amelyek 
a kertben elszórtan helyezkednek el. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek a
főépületben, internetsarok (térítés ellenében),
ingyenes WIFI a hallban, étterem, 4 a’la carte-
étterem (olasz, ázsiai valamint 06.01.-10.25 kö-
zött török és mediterrán, előzetes foglalással,
szervizdíj ellenében), bárok, üzletek és fod-
rászat. A szépen gondozott kertben édesvizű
úszómedence 7 vízicsúszdával és pool-bár. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők a medencénél
és a strandon is ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Keleti stílusban
berendezett szobákban légkondicionálás (idő-
szakos üzemeltetéssel), ingyenes WIFI, SAT-TV,
telefon, minibár, széf, hajszárító, fürdőszoba, WC 
és kertre néző balkon.
A1B/A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szo-
bák. 

A2C/A3C: Tengerre néző szobák.
A2F/A3F: Nemdohányzó, oldalról tengerre né-
ző szobák.
A2D  /  A3D - Pool-szobák:   A melléképületben
találhatók. Belépés a VIP medencéhez.
A2M/A3M/A4M   -   Családi szobák összekötő 
ajtóval:   A főépületben találhatók, bennük kom-
binált nappali/hálószoba és külön hálószoba vala-
mint 1 fürdőszoba.
A2O/A3O/A4O   - Duplex-suitek:   A főépület-
ben találhatók, 2 szintesek, bennük kombinált
nappali/hálószoba és hálórész a nyitott galérián
valamint fürdőszoba és zuhanyozó.
A2L/A3L/A4L - Duplex-villák:   A melléképület-
ben találhatók, 2 szintesek, az 1. emeleten háló-
szoba, fürdőszoba és zuhanyozó, nappali és me-
dencére néző terasz.
A2G/A3G/A4G - Duplex-villák: A melléképü-
letben találhatók, 2 szintesek, a felső emeleten
2 hálószoba, fürdőszoba, WC és balkon. Az alsó
szinten nappali, WC és privát kert valamint me-
dence.
Foglalható kisebb alapterületű Joker-szoba   A2S/
A3S is.  
Sport: Aerobic, fi tneszterem, tenisz (kivilágítás
térítés ellenében), boccia, darts, asztalitenisz, ko-
sárlabda, strandröplabda és szörf (engedéllyel).
Térítés ellenében: bowling, biliárd valamint golf 
és vízi sportolási lehetőségek a strandon (helyi
szolgáltatóknál).

Wellness:   A Spa-Ice Health Club wellness-
központ szolgáltatásai (kb. 3.500 m², 9.00-20.00 
óráig, belépés 10 éves kortól): gőzfürdő, fedett 
medence, hamam, szauna és pezsgőfürdő. Térí-
tés ellenében: szolárium, különböző masszázsok 
(bali-, shiatsu-masszázs) valamint kozmetikai ke-
zelések.
Szórakozás:   Animációs programok, amfi teát-
rum, mozi, diszkó és játékterem (térítés ellené-
ben).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).
• Duplex-villák foglalása esetén     VIP-transzfer   a 
repülőtérről és a repülőtérre,   VIP-rész a stran-
don  ,   gyümölcskosár és bor érkezéskor  ,   szo-
baszervíz  , gyorsított check-in   és check-out, 
étkezések a   Defne VIP Lounge-étteremben   il-
letve valamennyi   a’la carte-étteremben.  .  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, játszó-
tér, mini-klub (4-12 éveseknek), gyermekbüfé a 
főétteremben, etetőszék és tej a minibárban.  
 ULTRA all inklusive   Minden étkezés büférend-
szerben. Helyi és egyes import alkoholos és alko-
holmentes italok a szálloda bizonyos bárjaiban, 
éttermeiben egész nap, a diszkóban 23.00 és éj-
jel 03.00 óra között. A reggelinél frissen facsart 
narancslé. Reggeli későn kelőknek. Délutánon-
ként kávé, tea, sütemény, fagylalt és snack-ételek. 
A minibárba naponta sört és üdítőket készítenek 
be. Éjféli snack. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2014.01.31-ig történő fog-
lalás esetén 3,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka
kedvezmény.
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 23% kedvezmény a szál-
lás díjából. 
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 18% ked-
vezmény a szállás díjából. 
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 10.24.-
10.31. közötti érkezés esetén.
Senior-kedvezmény: 65 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (A2M, A3M, 
A4M, A2O, A3O, A4O szobatípusok foglalása
esetén nem érvényes).

        BELEK 

7=6
kedvezmény

1 hét Ultra All Inklusive

már 504,-€/fő ártól
 (161.280,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: HLUX 40523

A2M/A2O/A2LL/ /
A3M/A3O/A3LL/ / -

A2G
A3G
A4G -

+

2-12 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.  

Extra szolgáltatások:

WIFI – Hotspot Plusz

Vízbekészítés a szobában

Reggeli későn kelőknek

ÚJ
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

 RIXOS PREMIUM BELEK        

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

Az igényes, nagy területen fekvő létesít-
ményt egy festői szépségű tó szeli át. A me-
dencétől az aquaparkig és a delfi náriumig
gondolákkal lehet eljutni.

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, homo-
kos strandon fekszik. Belek központja kb. 5 km-re 
(taxi és olcsó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   Az elegáns szállodában 769 szo-
ba található. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, liftek, étterem, 7 a’la carte-étterem
(pl. olasz, török, francia, oszmán, hal valamint 
szervizdíj ellenében ázsiai és libanoni), bárok, TV-
szoba, internetsarok, ingyenes WIFI a hallban, üz-
letek és fodrászat. A kertben nagy, édesvizű úszó-
medence és pool-bár. Napágyak, napernyők és
törölközők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen. Strandbár.  
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az elegánsan be-
rendezett szobákban szőnyegpadló, internetcsat-
lakozás és WIFI, telefon, SAT-TV, széf, minibár,
légkondicionálás (időszakos üzemeltetéssel), haj-
szárító, fürdőszoba, WC és balkon. 
A1B/A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.   
Sport:   Aerobic, strandröplabda, boccia, íjászat,
fi tneszterem, mini-kosárlabda, 2 squash-pálya, 10
kivilágítható teniszpálya (felszerelés és oktatás té-
rítés ellenében), asztalitenisz és vízigimnasztika.
Térítés ellenében: biliárd, bowling, szörf és vitor-
lázás (csak engedéllyel) valamint vízi sportolási
lehetőségek a strandon (helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Fedett medence, gőzfürdő, török-
fürdő és szauna. Térítés ellenében: a wellness-
központban szolárium, különböző masszázsok és
kozmetikai kezelések.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, játszótér,
mini-klub (4-12 éveseknek) és gyermekfelügyelet
(külön kérésre, térítés ellenében).
Szórakozás:   Animációs programok, diszkó és
mozi. Térítés ellenében: delfi nárium és játékte-
rem.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 CSÚSZDA tipp    Troja aquapark 17 vízicsúszdával 
(05.01.-10.16. között).
 ULTRA all inklusive  Minden étkezés büférend-
szerben. Reggeli későn kelőknek. Délutánonként 
kávé, tea, sütemények, gyümölcs és fagylalt. Va-
csorázni az a’la carte-éttermekben is lehet (előze-
tes foglalással). Éjféli snack. Helyi és egyes import 
alkoholos és alkoholmentes italok egész nap. A 
minibárba naponta sört, üdítőket és vizet készí-
tenek be. 

 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.  
Senior-kedvezmény:   65 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából.   

        BELEK 

1 hét Ultra All Inklusive

már 698,-€/fő ártól
 (223.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 40397

2-11 év
-100%
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90 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Fedezze fel a paradicsomi környezetet Tö-
rökország legextravagánsabb szállodájá-
ban, melynek különlegessége a látványos, 
mindenhol megtalálható tükörborítás!

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, homo-
kos strandon fekszik. Belek központja kb. 1 km-re,
ahova taxival vagy olcsó gyűjtőtaxikkal is eljutha-
tunk. A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A luxuslétesítményben össze-
sen 455 szoba várja a vendégeket. A világ leg-
hosszabb szállodahalljában a fő attrakció a 88 m
hosszú bárpult. Rendelkezésre áll főétterem te-
rasszal, 7 a’la carte-étterem (mexikói, olasz, tö-
rök, hal, steakhouse, Blind és Sushi Teppenyaki,
térítés ellenében), cukrászda, bárok, ingyenes
WIFI, liftek, fodrászat és különböző design-
üzletek. A fürdőzés szerelmeseit 104 m hosszú
édesvizű úszómedence valamint további 2 úszó-
medence csúszdákkal várja. Pool-bár. Napágyak,
napernyők és törölközők a medencéknél és a
strandon is ingyenesen vehetők igénybe. Strand-
bár.
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: Minden szoba tükörborításos, és
rendelkezik saját relaxfürdővel, fény- és hangte-
rápiával.
A1A/A2A/A3A: A posztmodern stílusú, extrava-
gánsan berendezett szobákban ülősarok, telefon,
LCD SAT-TV, ingyenes WIFI, minibár, széf, légkon-
dicionálás (időszakos üzemeltetéssel), hajszárító,
fürdőköpeny, fürdőszoba pezsgőfürdővel és zu-
hanyozó gőzfürdővel, külön WC és oldalról ten-
gerre néző balkon.
A1F/A2F/A3F: Tengerre néző szobák.
A1B/A2B/A3B - Családi szobák:   Kombinált
nappali/hálószoba két különálló ággyal és egy 
hálószoba dupla ággyal.  
Sport:   Kosárlabda, kispályás foci, squash, asz-
talitenisz, aerobic, fi tneszterem, vízigimnasztika,
tenisz (kivilágítás és oktatás térítés ellenében) és
strandröplabda. Térítés ellenében: biliárd, bow-
ling és vízi sportolási lehetőségek a strandon
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness: A luxusszerűen kialakított wellness-
részlegben fedett medence, gőzfürdő, szauna,
hamam és pezsgőfürdő. Térítés ellenében: pri-
vát hamam, masszázs és kozmetikai és terápiás
kezelések.  

Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér, 
gyerekanimáció, gyerekbüfé, mini-klub (4-12 éve-
seknek, időszakos üzemeltetéssel) valamint gyer-
mekfelügyelet (térítés ellenében).
Szórakozás:   Animációs programok, tematikus 
partik és diszkó.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1F, A1B).  
 ULTRA all inklusive  Minden étkezés büférend-
szerben. Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is 
lehet (előzetes foglalással). Reggeli későn kelők-
nek. A főétkezések között snack-ételek. A mini-
bárba naponta sört, üdítőket és vizet készítenek 
be. Helyi és egyes import alkoholos és alkohol-
mentes italok a szálloda bizonyos bárjaiban, étter-
meiben egész nap. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2014.01.31-ig történő fog-
lalás esetén 5,- €/teljes árat fi zető fő/éj kedvez-
mény (csak a 07.07.-08.26. közötti tartózkodások 
esetén).

Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 ROYAL ADAM & EVE HOTEL       BELEK 

1 hét Ultra All Inklusive

már 670,-€/fő ártól
 (214.400,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: HLUX 40512

2-6 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Csodálatos helyen, Side öblében található 
luxusszálloda.

Fekvése:   A lassan mélyülő, homokos strand-
tól csak a parti sétány választja el. Üzletek, ét-
termek, bárok kb. 100 m-re, Side központja kb.
5 km-re található. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 90 perc.  
Felszereltsége: A 2012-ben nyílt szállodában
összesen 579 szoba található 6 emeleten. A ven-
dégek rendelkezésére áll recepció, liftek, internet-
sarok (térítés ellenében), ingyenes WIFI a hallban,
főétterem, 5 a’la carte-étterem, snack-/és bisztró-
étterem, bárok, kis szupermarket és fodrászat. A
kertben édesvizű úszómedence 8 vízicsúszdával
és pool-/strandbár. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők (naponta 2. csere térítés ellenében) a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehe-
tők igénybe. 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:
Az elegánsan berendezett szobákban szőnyegpadló,
ülősarok, minibár, légkondicionálás (időszakos üze-
meltetéssel), széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdő-

szoba vagy zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B - Superior-szobák:   Oldalról
tengerre néző szobák.
A1C/A2C/A3C - Superior-szobák: Tengerre 
néző szobák. 
A2F - Junior-suitek  : Tágasabbak, bennük 1 nap-
pali és 1 külön hálószoba, 2 zuhanyozó, kiegészít-
ve pezsgőfürdős káddal. Tengerre nézők.
A2G/A3G - Családi-suitek:   Kombinált nappali/
hálószoba 1 dupla ággyal, 1 külön ággyal valamint
fürdőszobával rendelkeznek.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   2 szoba
összekötő ajtóval vagy 2 szoba 2 szinten össze-
kötő ajtó nélkül.  
Sport:   Aerobic, darts, fi tneszterem, asztalitenisz,
vízilabda, vízigimnasztika és strandröplabda. Térí-
tés ellenében: bowling és vízi sportolási lehetősé-
gek a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Fedett medence, szauna és török-
fürdő. Térítés ellenében: wellness-kezelések és
masszázs.
Gyerekek: Külön gyermekmedence, játszótér,
gyermekanimáció, mini-diszkó és mini-klub (4-
12 éveseknek).  

Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este valamint diszkó.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Helyi alkoholos és 
alkoholmentes italok egész nap különböző bá-
rokban. Napközben snack-ételek és édességek, 
vacsoránál fagylalt. Délutánonként kávé, tea és 
sütemények. Török sátor különböző ételekkel. 
Vacsorázni a tartózkodás ideje alatt 1x az a’la 
carte-étteremben is lehet (előzetes foglalással). 
A minibárba naponta sört és üdítőket készítenek 
be. Éjféli büfé.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig történő 
foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás díjából 
(csak a 05.01.-05.31. közötti tartózkodások esetén). 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

 HOTEL ROYAL ALHAMBRA PALACE       SIDE 

1 hét All Inklusive

már 656,-€/fő ártól
 (209.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: HLUX 40789

A2A -
A2B -
A2C -
A2G -
A2D -

+

2-9 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

A kedvelt létesítmény elsősorban számos 
a’la carte-éttermével és hatalmas, szépen 
gondozott kertjével csábítja a vendégeket.

Fekvése: Közvetlen a hosszú, sekély, homokos 
strandon fekszik. Side kb. 3 km-re, ahova olcsó 
gyűjtőtaxikkal is eljuthatunk. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A 2013/14 telén felújított szállo-
dában 352 szoba található 8 emeleten. Rendel-
kezésre áll hall recepcióval, internetsarok (térítés 
ellenében) és ingyenes WIFI a hallban, ülősarok, 
TV-szoba, liftek, étterem, 5 a’la carte-étterem (ot-
tomán, hal, mexikói és nemzetközi valamint térí-
tés ellenében kínai), cukrászda, panorámaterasz 
kilátással a tengerre, bárok, fodrászat és üzle-
tek. A szépen gondozott kertben édesvizű úszó-
medencés rész, vízicsúszdák és pool-/snack-bár. 
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen vehetők igény-
be. Strandbár.  
Helyi besorolás:   5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Az igényesen be-
rendezett szobákban márványpadló, ülősarok, 
légkondicionálás (időszakos üzemeltetéssel), te-
lefon, minibár, ingyenes WIFI, vízforraló, SAT-TV, 

széf, hajszárító, zuhanyozó, WC és tengerre néző,
francia balkon (amelyre nem lehet kilépni).
A1B/A2B:   Fürdőszobával rendelkeznek, kiegé-
szítve tengerre néző balkonnal.
A1D - Egyágyas szobák:   Kisebb alapterületű
szobák, fürdőszobával rendelkeznek.
A2F/A3F   -   Superior-szobák:   Tágasabbak, für-
dőszobával rendelkeznek, kiegészítve tengerre 
néző balkonnal.
B2C/B3C/B4C   -   Suitek:   Kombinált nappali/há-
lószoba és külön hálószoba, tengerre néző bal-
konnal és fürdőszobával valamint pezsgőfürdős
káddal rendelkeznek.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba A2S
is.  
Sport: Aerobic, kosárlabda, strandröplabda,
darts, vízigimnasztika, tenisz (felszerelés térítés
ellenében), fi tneszterem, asztalitenisz, biliárd és
boccia. Térítés ellenében: vízi sportolási lehetősé-
gek a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   A felújított wellness-központ szolgál-
tatásai (kb. 865 m², 9.30-19.00 óra között, belépés
16 éves kortól): fedett medence, szauna és ha-
mam. Térítés ellenében: különböző masszázsok 
valamint kozmetikai arc- és testkezelések. 

Szórakozás: Animációs programok, esténként 
élőzene, mozi és diszkó. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, ját-
szótér, mini-klub (4-12 éveseknek) és aquapark 2 
vízicsúszdával.
 ULTRA all inklusive    Minden étkezés büférend-
szerben. Helyi és egyes import alkoholos és alko-
holmentes italok egész nap. A minibárba napon-
ta sört, üdítőket és vizet készítenek be. Reggeli 
későn kelőknek 11.00 óráig. Napközben snack-
ételek, kávé, tea és sütemények a cukrászdában. 
Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is lehet (elő-
zetes foglalással). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 12,5% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  

Árkedvezmény: 14=13 05.02.-05.09., 08.24.-
08.31., 10.12.-10.19. közötti érkezés esetén.
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A1A,
A2A, A3A, A1B, A2B szobatípusok foglalása ese-
tén érvényes).   

 SENTIDO PERISSIA    
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

kedvezmény

1 hét Ultra All Inklusive

már 567,-€/fő ártól
 (181.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HLUX 40234

A2F -
B2C -
+

2-12 év
-100%

                   Nyaralás
  és még
     ennél is több!

Szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Meghosszabbított reggeli
12.00 óráig
Holiday Concierge: segít a 
programok személyre szabott 
megtervezésében
Elegendő napágy minden
vendég számára
Holiday Plus program (pl. Aqua
Fit és SENTIDO Daybreak)

•
•

•

•

•
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THAIFÖLD

MALDÍV-SZIGETEK

KENYA

TANZÁNIA

MAURITIUS

SEYCHELLE-SZIGETEK

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

KUBA

MEXIKÓ

JAMAIKA

BRAZÍLIA
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