
2014 Nyár

A NECKERMANN VALÓRA VÁLTJA... MÁR 20 ÉVE!

KLUB, CSALÁD, STRAND
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!
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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.-2013.12.31. akár 30%

2014.01.01.-2014.02.28. akár 25%

2014.03.01.-2014.04.30. akár 15%

MiMiMiMiMiMiMiMMinénénénénénénéénél l l l l ll l hahahahahahahaahahaaamamamamamamammaaammmarararararararararabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  f f f f ff ff ffogogogogogogogogogogglalalalalalalaaalal,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l, a aa a a a a aaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn álálálááláláláláá  n n n n n n nnnnnagagagagagagagaggagyoyoyoyoyoyoyoyoyoy bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  k k k k k k kkkkkededededededededeeeee vevevevevevevevevevezmzmzmzmzmzmzmmzmmzménénénéénénénénénénénénnényryryryryryryryryrryy e e e e e e eeee leleleleleleelleleeszszszszszszszszszszszsz 
jojojojojoojojojooj gogogogogogogogoogosusususususususuuultltltltltltlttll ! ! ! ! !!! !! SzSzSzSzSzSzSzSzSzSzSzinininininininnininteteteteteteteetete m m m m m m mmmminiininininininininndededededededededededeen n n n nn nnn n szszsszszszszszszszszáláláláláláláláláláá lolololololoololooodádádádádádádádádádánknknknknknknknkknknkknánánánánánánánánánánn l l l lll llll kekekekekekekekekekekek dvdvdvdvdvdvdvddvdvdvezezezezezezezezeezmémémémémémémémémmmémm nynynynynynynynynynynnyekekekekekekekekekeek hh h h h h hhhhhhosososososososososso z-z-z-z-z-z-z-z
szszszszszszszszszszú ú ú ú úú úúúú sososososososososososs ráráráráráráráráráávavavavavavavavavavav l l ll l lllll tatatatatatatatatalálálálálálálálááláálklklklklklklklklkkkozozozozozozozozozozo ikikikikikikikikikkk. . ... ... ÍgÍgÍgÍgÍgÍgÍgÍgÍgÍggÍggy y y y y y yy yyy akakakakakakkakakakakakki i i i i iiiiii hahahahahahahahahahamamamammamamamamamaar r rr r rrrrr ébébébébébébébébébébébrerererereererereered,d,d,d,d,d,dd,d,d  a a a a a aaaaaakákákákákákákákákákár r r rr rrrrr 3030303030300303030% % % % % % %%% kekekekekekekekkek d-d-d-d-d-d-d-dd
veveveveveveeveveev zmzmzmzmzmzmzmzmmmzménénénénénénénénéné ytytytytytytytytyty  i i i ii i i iiis ss s s s ssss eleleleleeleleleeléréréréréréréréréérérhehheheheheheheheheheheet t t tt t t t t a aa a a aaa aaa szszszszszszszszszszzs álálálááláláálálálálláláláláláláláláláás s ss s ss sss s dídídídídídíddídíídííd jájájjájájájájájájááááábóbóbóbbóbóbbóbóbóbóbb l!l!l!l!l!l!l!l!l!l  A A A A AA AAAA w w w www wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.n.n.n.n.n.nn.nnn.nececececececececece kekekekekekekekekekekermrmrmrmrmrmrmrmrmrmmr ananananaananananann.n.n.n.n.n.n.nn.nn.huhuhuhuhuhuhuhuhuhuh
hohohohohohohohohonlnlnlnlnlnlnlnlnnln apapapapapapapapapppunununununununununnkokokokokokokokokokok n n n n n nnn n műműműműműműűműműműmm kökökökökökökököködődődődődődődődődődődőő o o o o o o oooooooonlnlnlnlnlnlllnnlnlnlinininininniniinninninnne e e e e eeeeeeee fofofofofofofoffooglglglglglglgglglg alalalalalalaalala ásásásásásásásásássi ii i iiiiii rerererererererereendndndndndndndndndn szszszszszszszszszerererererererreerr a a a a a aa a autututututututututomomomomomomomomomomo atatatatatatatataatikikikikikikkikkkiku-u-u-u-u-u-u-uu-u
sasasasasasasaasan n nnn nnnnn mámámámámámámámáámm r r r rrrrr kekekekekekekekedvdvdvdvdvdvdvvdvdvvezezezezezezezeezezméméméméméméméméméméém nynynynynynynyyyynynyekekekekekeekekekekkkekekekekekekekkekeek l l l l ll ll cscscscscscscscscscsökökökökökökökökökökökkkekekekekekekekekekeentntntntnntntntntn vevevevevevevevevveeve ss s s ssssszázázázázázázázázáámomomomomomomomomooooljljljljljljljljlja a a aaaaaaa a a a a aaa a réréréréréérérérészszszszszszszzvévévévévévévévévévéétetetetetetetetetelililililililililill    
dídídídíddíddídíd jajajajajajajajaaj t.t.t.t.t.ttt.t

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. 163 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.

123JOKER-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. 157 SZ
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31
SENIOR-KEDVEZMÉNY
Különlegesen kedvező árak 55, 60, vagy 65 év feletti 
utasainknak. A megtakarítás a szállás díjából akár 20% is 
lehet.

24EXTRA TIPP AJÁNLATOK
Ingyenesen vagy kedvezményesen igénybe vehető helyszíni 
szolgáltatások. 
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NTURBÓKEDVEZMÉNY
Azon utasainkat, akik gyorsan döntenek, és 2014.01.31-ig
lefoglalják utazásukat, akár 42,- €/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

ÚTI CÉLOK
MALLORCA  16. oldaltól

TENERIFE  28. oldaltól

MADEIRA  38. oldaltól

KRÉTA  44. oldaltól

RODOSZ  58. oldaltól

KOS   70. oldaltól

KORFU  82. oldaltól

ZAKYNTHOS  90. oldaltól

TUNÉZIA  98. oldaltól

EGYIPTOM  104. oldaltól

CIPRUS  110. oldaltól

MÁLTA  118. oldaltól

BULGÁRIA  124. oldaltól

TÖRÖKORSZÁG  134. oldaltól

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!
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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.

Regisztráljon hírlevelünkre, és amennyiben az elmúlt 3 évben egyszer már utazott velünk, akkor a megszokott kedvez-
ményeken felül Törzsutaskedvezményt is biztosítunk az Ön számára, mely összevonható a kiadványunkban szereplő 
egyéb kedvezményekkel (árkedvezmény, turbókedvezmény, előfoglalási kedvezmény vagy nászutas kedvezmény). Három 
Neckermann-utazás után pedig Ön törzsutas plasztikkártyára is jogosult, melyet irodáján keresztül igényelhet, és további 
kedvezményekre 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 irodáinkban vagy a 06 40 200 776-os kék számunkon!

NÁSZUTAS KEDVEZMÉNY

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.

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

KERESSE TIPPJELZÉSEINKET, 
ÉS TALÁLJA MEG AZ ÖN SZÁMÁRA LEGMEGFELELŐBB NYARALÁST!

 ULTRA  a l l  ink lus ive ALL  ink lus ive

 CSALÁDI  t ipp

 WELLNESS  t ipp

 EXTRA  t ipp

A részvételi díj számos szolgáltatást tartalmaz (pl. teljes panzió, 
bizonyos italok fogyasztása, sport/szórakozás stb.), melyet az 
arra jogosító karszalag viselésével vehetnek igénybe.

Ezeken az úti célokon minden a családok körül forog! Kedvező 
családi árak, családbarát létesítmények, csúszdapark, mini-klub 
és természetesen All Inklusive ellátás.

Az ilyen jelzéssel ellátott szálláshelyeink különböző - kedvez-
ményesen vagy ingyenesen igénybe vehető - helyszíni szolgál-
tatásokat kínálnak.

Kiemelkedő színvonalú és széleskörű wellness-szolgáltatásokat 
találnak az ezzel a jelzéssel ellátott szálláshelyeinken.

Egyes szállodákban még további kiegészítő szolgáltatások is 
igénybe vehetők (pl. import italok ingyenes fogyasztása).

CSÚSZDA
Csúszdák, különféle medencék és vízi élményparkok minden 
mennyiségben a vízimádóknak.

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!
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Válassza a megbízhatóságot - elérhető áron!

Más útvonalak és időpontok is foglalhatók a Karib-, a Földközi-, az Északi-tengeren, és az 
Atlanti-óceánon! Érdeklődjön a Neckermann irodákban vagy 06 40 200 776 telefonszámon! 
Kívánságára hajóútjához lefoglaljuk repülőjegyét, szállását a hajóút előtt vagy után (Európán kívüli 
hajóutak esetében minimum egy éjszakás tartózkodást javasolunk az indulási kikötő közelében) és a 
szükséges transzfereket, így Önre tényleg csak a pihenés vár! 

+

GENGENGENNGENGENGENGENEENENENENENENENENENENE OAOAOAOAOAOAOOOAOOOO

TUNTUTTUNTUNTUNTUNTUNUNUNUNTUNTUNTUNTUNTUNTUNNTUNTUNTUNTUNUNUNTUNUNTUNTUTUTUUNUNTUNTUNTUNUTUUUTTTTUNTUNNNIIIISISSISISISIS

NAPNAPNAPNANAPNAPNANANAPNAPNAPNAPNANAPNANNAPNNNNN LELLLLESESSSSSSSSSS

BABARRRRBABBBBBBBBBBABABBBBABBBBBB CELCELCELCELCELEEELLE ONAONAONAOOONAOONAAONAAAO AAAA

MMMMEMEEMEMMEEEMEMESMMMEMEEESMMEMEEEEMEMMMEMEMEMM SSINAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
TTaTaormina)(T(T(T

MARMARMARARAARARAARARRRRRAARRRRAAA SEISEISEIEEEIIEEEEEEEEEEEE LLLLELLELLELLELLELLELLELLELLELLELLELLELLELLELLEE
(Pr(Pr(Pr(Pr(PrPr(Pr(PrPrrooovoveoveoveeeeeeoveeeeeovvovovvooovvvvvov ncececeeeenccennnnnccecennncnnnnn )))))

Mediterranean Sea

Italy

France

Spain

Tunisia

Genovából MSC Splendida 7 éjszaka
Útvonal: Genova (IT) • Nápoly (IT) •Messina (IT) • Tunis
(TN) • Barcelona (ES) • Marseille (FR) • Genova (IT). 

Indulás: 2014.06.14. Budapestről.

Belső kabinban (Bella kategória): 599 EUR/fő ártól
kb. 182.695 Ft/fő ártól

Ablakos kabinban (Bella): 799 EUR/fő ártól (kb. 243.695 Ft/fő ártól)
Balkonos kabinban (Bella): 899 EUR/fő ártól (kb. 274.195 Ft/fő ártól)

Fantastica kategória felár: 100 EUR/fő (kb. 30.500 Ft/fő)
Gyerekár illetékkel együtt: 390 EUR/fő ártól (kb. 118.950 Ft/fő ártól)

Egyágyas kabin felár: +50%/fő.

Keresse az akciós árakat hírleveleinkben!

Busz + luxushajóút magyar nyelvű utaskísérővel az út teljes idejére! 
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IZMIZMIZMIZMMMMMMMMIZMMIZMZIZMIZMMZMIZMMMIIIIIRIIIRIRIRIRIIRRRIRIRIRIRRRRRRRRRRRRRRRRIRIRIRRRIRRRRRRIRRRRRRRR

KKATAKOLONONNN
(Olympia)

DUBDUBDUBDUBDUBDUBDUBDUBDUBDUBDUDUDUDUDUBDUBDUBDUBDUBDUBDUDUBDDDDUDD RORORORORORROROROROROVROVROVROVVNIKNIKNIKNIKNIKNIKNIKNIKNIKNIKNIKNIKNIKNNNNN

ISSTSTSTSSSS ANBANBNBNBNBNBNNNBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBULULLUUUUUUUUUUUUUUUUUUBBABABABABABABARBARBBABABABBABAB IIIIII

MMMMMeMedMMMMMMMMMMMMM iterranean Sea

Italy

Greece

Croatia

Turkey

Velencéből MSC Preziosa 7 éjszaka
Útvonal: Velence (IT) • Bari (IT) • Katakolon (GR) • Izmir 
(TR) • Istanbul (TR) • Dubrovnik (HR) • Velence (IT). 

Indulás: 2014.08.29. Budapestről.

Belső kabinban (Bella kategória): 699 EUR/fő ártól
kb. 213.195 Ft/fő ártól

Ablakos kabinban (Bella): 799 EUR/fő ártól (kb. 243.695 Ft/fő ártól)
Balkonos kabinban (Bella): 999 EUR/fő ártól (kb. 304.695 Ft/fő ártól)

Fantastica kategória felár: 100 EUR/fő (kb. 30.500 Ft/fő)
Gyerekár illetékkel együtt: 320 EUR/fő ártól (kb. 97.600 Ft/fő ártól)

Egyágyas kabin felár: +50%/fő.

Keresse az akciós árakat hírleveleinkben!

Busz + luxushajóút magyar nyelvű utaskísérővel az út teljes idejére! 

A részvételi díj a következő szolgáltatásokat tartalmazza: Buszos utazást Budapestről a kikötőig Genovába/Velencébe és vissza, magyar nyelvű utaskísérő az út teljes idejére, 7 éjszaka szállást a 
hajón az adott 2 ágyas kabinkategóriában, teljes ellátással (reggeli, ebéd, vacsora, éjféli büfé, italfogyasztás nélkül), korlátozott italfogyasztás a büféétterem nyitvatartási ideje alatt, a hajón található 
legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használatát, a közös rendezvényeket és szórakoztató programokat, a csomaghordást ki-és beszálláskor.

A részvételi díj nem tartalmazza: A kikötői illetéket (kb. 120 € (36.600 Ft)/fő, az alkoholtartalmú italok és az üdítőitalok egy részének fogyasztását, a helyszínen fi zetendő kötelező borravalót: 
kb. 8 EUR/fő/éj, gyermek számára kb. 4 EUR/fő/éj, az esetleges vízumköltségeket, a személyes kiadásokat (telefon, minibár, orvosi ellátás stb.), a fakultatív kirándulásokat, a személyre szabott 
szolgáltatások díjait, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, 1,8% útlemondási biztosítást.

Gyerekár 2 fi zető felnőttel egy kabinban érvényes. Minimális indulási létszám: 40 fő. Az ajánlatok a szabad helyek függvényében 2013. dec. 9-ig érvényesek! Árainkat Euróban garantáljuk. A fenti forint 
árak 1 EUR=305,00 Ft árfolyam esetén érvényesek. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül 
meghatározásra. Az útirány-változtatás jogát a hajótársaság fenntartja. A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekről érdeklődjön a 06 40 200 776 telefonszámon!
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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 2014. január 31-ig lefoglalják utazásukat, akár 
42,- €/fő/hét Turbókedvezménnyel is megajándékozzuk. További pontos információ a szál-
lodaleírásoknál található a kedvezmény igénybevételére vonatkozóan.
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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     723,-€/fő ártól
 (231.360,- Ft/fő ártól)

B2D -
B2U -
+

2-16 év
-100%

 NYÍLT SZÓ - HASZNOS TUDNIVALÓK

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

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

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.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 15
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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

Playa de Palmánál kezdődik Mallorca leghosszabb,
fi nomhomokos strandja. A Balnearios strandszaka-
szán lévő kávézók és bárok mindenkit elcsábítanak.
Bérelhetünk itt napozóágyat és napernyőt is, vala-
mint a vízi sportolási lehetőségek széles kínálata vár 
bennünket a strandon. Nagy sétákat tehetünk a Pal-
mát szegélyező, hosszú strandsétányon, ami
El Arenal jachtkikötőjéig húzódik. Ha  kikapcsolódni
szeretnének, betérhetnek egy étterembe, bárba vagy  
egy diszkóba. A pezsgő, fi atalos életet, mozgalmas
nyaralást kedvelők mindenképpen megtalálják itt
a számításaikat. A szórakozási lehetőségeken kívül
üzletek és bevásárlóközpont is várja az idelátogató-
kat. Playa de Palmán nem akkora a nyüzsgés, mint
El Arenal öblének végén, de a levegőben itt is érezni
lehet a vidám hangulatot.
Ca’n Pastilla fi nomhomokos strandjával Playa de 
Palma része. A parti sétány mögött remek éttermeket
és bárokat találhatunk.
Cala Mondragó üdülőhely két csodálatos öblével
a sziget keleti részén fekszik. Itt elég kevés szálloda
található, ezért teljes nyugalomban pihenhetünk a
természetvédelmi terület közepén. Bevásárlási és
szórakozási lehetőségeket a szomszédos falvakban
találunk, mint például
Cala D’Orban, amely egy kis, festői halászfalu, kü-
lönleges hangulatú fehér házacskákkal.
Cala Millor strandjai talán a legszebbek Mallorcán.
A sziget keleti partján fekvő üdülőhelyen hosszú,

homokos tengerpart, hangulatos parti sétány, üzletek 
sora valamint kulturális és szórakoztató programok 
várják az ideérkezőket. A sportos vendégek sem
fognak itt unatkozni, hiszen számos lehetőség közül
lehet választani, mint pl. tenisz, squash, lovaglás,
foci, minigolf, bowling és különböző vízi sportok. Itt
található a Rudi Völler által vezetett focisuli valamint
számos golfpálya is.
Ca’n Picafort kedvelt üdülőhely, melynek 10 kmt
hosszú, homokos, kis dűnékkel határolt strandja egé-
szen Puerto Alcudiáig nyúlik. A háttérben lévő pínea
fenyőerdők idilli hangulatot teremtenek. Az egykori ha-
lászfaluban éttermek, kávézók és üzletek várják a nya-
ralókat. A központban pálmákkal övezett sétány fogad
bennünket. Esténként pedig a szórakozási lehetőségek 
színes palettájából választhatunk. A sportot kedvelő
vendégeket squash, minigolf, tenisz, kerékpárkölcsön-
zés, szörf és vízibicikli várja.
Alcudia, a kis kikötőváros összeépülve Playa de Mu-
róval az elmúlt években a Mallorcára utazók kedvenc 
úti céljává vált. Puerto de Alcudia vadonatúj kikötői
sétányán az utcai kávézók mindenkit elcsábítanak 
egy italra, és közben csodálatos kilátás nyílik az egész 
öbölre. A hosszú, fi nomhomokos strandon napágya-
kat és napernyőket is bérelhetünk. Ezt a partszakaszt
kifejezetten a gyermekes családoknak ajánljuk, hiszen
itt a tengerpart széles és sekély. A sport területén is
változatos a kínálat: vitorlázás, szörf, röplabda vagy 
vízibicikli. 

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

Palma - Katedrális

A Baleári-szigetek változatos természeti adottságokkal rendelkező gyöngyszemére szeret-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alitásokat is megkóstolhatják.

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

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

Változatos nyaralás, nyugodt környezetben.

Fekvése: A kedvelt szálloda közvetlenül Ca’n
Pastilla parti sétánya mentén fekszik, néhány mé-
terre a homokos strandtól. A központ éttermekkel
és üzletekkel kb. 200 m-re. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A vendégek rendelkezésére áll
recepció, internetsarok, WIFI, TV-szoba, étterem
és bár. A kertben édesvizű úszómedence. Össze-
sen 192 szoba és liftek.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A tágas és kényel-
mes szobákban hűtőszekrény, légkondicionálás,
telefon, bérelhető széf, SAT-TV, zuhanyozó, WC és
tengerre néző balkon vagy terasz.
A1B/A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szobák. 

A2C - Junior-suitek: Tágasabbak és nem ten-
gerre nézők. 
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba A1S/
A2S is.   
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: biliárd.
Wellness:   Térítés ellenében: spa-részleg.  
Fontos foglalási információ: A szálloda 16 
éven aluli vendégeket nem fogad.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1S).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-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   06.22.-06.30.,
08.24.-08.31. közötti érkezés esetén.

 SUNPRIME PALMA WATERFRONT   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   CA’N PASTILLA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 572,-€/fő ártól
 (183.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 11038

ADULTS

ONLY

16

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

Pihenő részleg – felnőttek számára

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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18 SPANYOLORSZÁG · MALLORCA

Kellemes hangulatú létesítmény kitűnő he-
lyen.

Fekvése: A parti sétány mellett fekszik, néhány 
lépésre a homokos strandtól, Playa de Palma ele-
jén. A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 157 szoba és
apartman található 6 emeleten és liftek. Ren-
delkezésre áll hall recepcióval, szalon bárral és
SAT-TV-vel, fi lmterem, internetsarok (térítés elle-
nében), WIFI a hallban (naponta 30 perc ingye-
nesen) és étterem. A kertben édesvizű úszóme-
dence, napozóterasz ingyenes napágyakkal és
napernyőkkel, törölközők kaució ellenében vala-
mint bárszerviz. Kerékpártároló az Iberostar Royal
Cristina szállodában. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: B1A/B2A:   Telefon, bérelhető széf,
SAT-TV, minibár, légkondicionálás, fürdőszoba,
zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon.
B1C/B2C: Fürdőszoba fürdőkáddal és tengerre 
néző szobák. 

A2A/A3A - Apartmanok: Max. 3 felnőtt és 1 
gyermek részére, kombinált nappali/hálószoba, 
főzősarok, külön hálószoba, légkondicionálás, te-
lefon, bérelhető széf, SAT-TV, fürdőszoba, zuha-
nyozó, WC, hajszárító és balkon.
A2C/A3C - Apartmanok:     Fürdőszoba fürdő-
káddal és tengerre néző apartmanok.
Foglalható balkonnal vagy terasszal rendelkező 
Joker-szoba   B2S   is.
Ellátás: Önellátás, reggeli vagyy   félpanzió  . 
Minden étkezés büférendszerben.
Sport:   Íjászat és boccia. Térítés ellenében: kerék-
párok, biliárd, asztalitenisz és tenisz (az Iberostar 
Royal Cristinában is).   
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás: Animációs programok.   

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 17% 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% ked-
vezmény a szállás díjából.     

 IBEROSTAR ROYAL PLAYA DE PALMA    
JOKER-

SZOBA

   PLAYA DE PALMA 

1 hét önellátással

már 647,-€/fő ártól
 (207.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 17%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 11463

A2A -
A2C -
+

2-6 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

Komfort check-out

ÚJ
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19SPANYOLORSZÁG · MALLORCA

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

Igényes szálloda szép környezetben, kitű-
nő szolgáltatásokkal.

Fekvése:   A fi nomhomokos strandtól és a parti
sétánytól kb. 100 m-re fekszik. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A kényelmes szállodában 330
lakóegység található 2 négyemeletes épületben
és liftek. A vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval és ülőgarnitúrával, internetsarok (té-
rítés ellenében), WIFI (naponta 30 perc ingye-
nesen), szalon bárral, étterem és ajándéküzlet.
A szépen gondozott kertben édesvizű úszóme-
dence, napozóterasz és pool-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen, törölkö-
zők kaució ellenében. Kerékpártároló. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1C/A2C:   Telefon, minibár, lég-
kondicionálás, SAT-TV, bérelhető széf, fürdőszo-
ba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon. 

A3D: Háromágyas szobák.
A1A/A2A - Superior-szobák:   Tágasabbak.
A2B/A3B - Suitek: Nappalival és külön háló-
szobával.
C1A/C2A - Stúdiók: Kombinált nappali/hálószo-
ba, főzősarok és a minibár helyett hűtőszekrény.
C1B/C2B - Superior-stúdiók:   Medencére né-
zők.
B2A/B3A - Apartmanok:   Max. 3 felnőtt és 1
gyermek részére, kiegészítve külön hálószobával
(kijárattal a balkonra), főzősarok és a minibár he-
lyett hűtőszekrény.
B2B/B3B - Apartmanok:   Medencére néző
apartmanok.
Foglalható Joker-szoba A1S/A2S   is.
Ellátás: Önellátás,   reggeli  , félpanzió   vagy   All 
Inklusive  . Minden étkezés büférendszerben.   
Sport:   Gimnasztika, fi tneszterem, asztalitenisz és
röplabda. Térítés ellenében: biliárd, pilates a Star-
Pilates központban szakképzett edzőkkel és 2 kivi-
lágítható teniszpálya.  
Wellness:   Fedett medence. Térítés ellenében: a
SPA Sensation THAI ZEN wellness-központ szol-
gáltatásai.  

Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás: Animációs programok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelye-
zés kétágyas szobában   (A1C, A1A, C1A, C1B, 
A1S). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok a 
főétkezések alatt valamint az All Inklusive-itallap 
alapján 10.00 és 24.00 óra között. Az étkezések 
között snack-ételek. Kávé és sütemények 10.30-
13.00 és 14.30-18.30 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 17% 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 ROYAL CRISTINA    
JOKER-

SZOBA

   PLAYA DE PALMA 

1 hét önellátással

már 552,-€/fő ártól
 (176.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 17%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 11323

B2A -
B2B -
+

2-6 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

Komfort check-out

ÚJ
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20 SPANYOLORSZÁG · MALLORCA

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

Központi fekvésű szálloda Playa de Palmán.

Fekvése:   Playa de Palma turisztikai központjában 
fekszik. Kb. 200 m-re található egy sétány számos 
vásárlási lehetőséggel, éttermekkel és bárokkal. 
A fi nomhomokos strand szintén kb. 200 m-re. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 220 szoba talál-
ható összesen 6 emeleten. A vendégek rendel-
kezésére áll recepció, liftek, internetsarok (térítés 
ellenében), WIFI a hallban (térítés ellenében), 
játékterem, étterem, teraszos szalonbár és ke-
rékpártároló. A kertben édesvizű úszómedence, 
napozóterasz és pool-/snack-bár. Napágyak és 
napernyők a medencénél ingyenesen.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1B/A2A:   Légkondicionálás, széf, 
SAT-TV, telefon, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és balkon vagy terasz.
A1A:   Egyágyas szobák zuhanyozóval.
A3A:   Háromágyas szobák.  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd, a 
közelben golf, kerékpárkölcsönző, minigolf, lo-
vaglás, tenisz és vízi sportolási lehetőségek (helyi 
szolgáltatóknál). 
Gyerekek: Külön gyermekmedence és gyermek-
felügyelet (külön kérésre, térítés ellenében).
Szórakozás: Hetente többször élőzene.  

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

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Délben és este látványkonyha. Heti 2x büfé-
étkezés specialitásokkal. Egyes helyi alkoholos és
alkoholmentes italok 24.00 óráig. Kávé és süte-
mény 16.00 és 17.30 óra között a pool-/snack-bár-
ban. A vacsoránál alkalomhoz illő viselet ajánlott
(férfi aknak hosszúnadrág).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 12% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.28-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.14-10.31. kö-
zötti tartózkodásoknál).

 HOTEL RIU CONCORDIA   ÚJ     PLAYA DE PALMA 

1 hét All Inklusive

már 652,-€/fő ártól
 (208.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 12%

Szálláskód: NAH 11011

2-12 év
-50%

Szépen kialakított szálloda Playa de Pal-
mán.

Fekvése: Playa de Palma központjában fekvő 
szálloda, kb. 200 m-re a homokos strandtól. A 
parti sétány számos étteremmel, bárral és bevá-
sárlási lehetőséggel a közelben. A busztranszfer a 
repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában két 6 emeletes 
épületben összesen 339 szoba található. A ven-
dégek rendelkezésére áll recepció, liftek, internet-
sarok, WIFI a hallban (naponta 90 perc ingyene-
sen), büféétterem, specialitások étterme és 2 bár. 
A kertben úszómedence, napozóterasz, pool-/
snack-bár és swim-up-bár. Napágyak, napernyők 
és törölközők a medencénél ingyenesen.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1D/A2A/A3A: Kis hűtőszekrény, 
légkondicionálás, széf, SAT-TV, telefon, fürdőszo-
ba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon. 
A1A: Egyágyas szobák.
A2B/A3B - Junior-suitek:   Külön nappalival 
rendelkeznek. 
A3C/A4C - Családi-suitek:   2 hálószobával ren-
delkeznek.  
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: a közelben kerékpárkölcsönzés, golf, mini-
golf, lovaglás, tenisz és különböző vízi sportolási 
lehetőségek (helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Gőzfürdő, fedett medence, szauna és 
pezsgőfürdő. Térítés ellenében: szépségszalon és 
masszázs.  

Gyerekek:   Gyermekmedence, játszótér és gyer-
mekfelügyelet (külön kérésre, térítés ellenében).  
Szórakozás: Hetente többször élőzene és show-
műsorok.
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1D).
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Délben és este látványkonyha. Heti 2x té-
mabüfé. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
24.00 óráig. Snack-ételek 12.30 és 15.30 óra kö-
zött. Kávé, sütemények és szendvicsek 16.00 és
17.00 óra között. A specialitások éttermében es-
te grillételek vagy spanyol konyha (előzetes fog-
lalás szükséges).
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.   

 HOTEL RIU BRAVO   ÚJ     PLAYA DE PALMA 

1 hét All Inklusive

már 788,-€/fő ártól
 (252.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 11091

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

Nagy területen elhelyezkedő, nyüzsgő éle-
tet élő létesítmény, mely ideális választás 
egy családi nyaraláshoz.

Fekvése:   A homokos strandtól (Balneario 1) kb.
350 m-re fekszik, El Arenal központja bárokkal és
üzletekkel szintén kb. 350 m-re. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége:   Az 5 főépületből (max. 7 eme-
letes) és 3 melléképületből álló létesítményben
összesen 681 szoba (555 főépületi és 126 mel-
léképületi) található valamint liftek. A vendé-
gek rendelkezésére áll a főépületben hall recep-
cióval, internetsarok és WIFI (térítés ellenében),
ajándéküzlet, bár, légkondicionált társalgók, SAT-
TV-szoba, snack-bár, éttermek és keleti a’la carte-
étterem. A kertben 4 édesvizű úszómedence (az 
egyik csak felnőtteknek), napozóterasz napágyak-
kal valamint pool-bárok. Kerékpártároló. A Saha-
ra, Nubia és Gobi melléképületek kb. 150 m-re 
találhatók, egy kis mellékutcában.

Helyi besorolás: Főépületek: 3*.
Melléképületek: 1*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Telefon, bérelhe-
tő széf, SAT-TV, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és
balkon.
A1D: Egyágyas szobák. 
A1C:   A melléképületi egyágyas szobák balkon
nélküliek, bennük fürdőszoba vagy zuhanyozó és
légkondicionálás. 
A2B/A3B/A4B - Négyágyas szobák: Tága-
sabb szobák min. 4 fő részére.
A2G/A3G/A4G/A2Y - Négyágyas szobák:
Légkondicionálással rendelkeznek. Min. 4 fő ré-
szére. 
Foglalható melléképületi, fürdőszobával vagy zu-
hanyozóval rendelkező Joker-szoba A2S is.
A melléképületi szobák nem rendelkeznek bérel-
hető széffel.  
Sport:   Asztalitenisz, fi tneszterem, boccia, több-
funkciós sportpálya, minigolf, röplabda és tenisz-
pálya. Térítés ellenében: biliárd. 

Wellness:   Térítés ellenében: masszázs. 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér, 
játszószoba és mini-klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok a fő-
étkezések alatt valamint 10.00 és 23.00 óra között 
a bárokban. Kávé és fagylalt 10.00 és 23.00 óra 
között. Snack-bár 10.00 és 22.00 óra között, grill-
bár és pizzéria 13.00 és 15.00 óra között (júniustól 
szeptemberig). Keleti a’la carte-étterem júniustól 
szeptemberig (előzetes foglalással). 

 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.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.17.-08.26. kö-
zötti érkezéseknél).
Árkedvezmény: 21=17   06.20.-06.30.,
14=12/7=6   06.20.-06.30., 09.15.-10.31. közötti
érkezés esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1D=A2A 
06.12.-06.30. közötti érkezés esetén.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:   2014.02.28-
ig történő foglalás esetén 100% kedvezmény a
szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 50% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 PALMA BAY CLUB RESORT    
JOKER-

SZOBA

   EL ARENAL 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 11056

A2B -
A2G -
A2Y -

+

2-6 év
-100%

Törzsvendégek körében kedvelt, nyugodt, 
de mégis központi helyen fekvő szálloda.

Fekvése:   A homokos strandtól és a parti sé-
tánytól kb. 200 m-re, a központtól kb. 400 m-re 
fekszik, egy píneafenyőkkel övezett területen. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége: A 2012-ben részben felújított, 
kedvelt, modern, teljesen klimatizált szállodá-
ban 157 szoba található 6 emeleten és liftek. Ren-
delkezésre áll hall recepcióval, internetsarok és a 
szálloda egész területén WIFI (mindkettő térítés 
ellenében), bár SAT-TV-vel és óriáskivetítővel, ét-
terem, több szalon és olvasószoba. A szép, gon-
dozott kertben édesvizű úszómedence, napo-
zóterasz napágyakkal és napernyőkkel valamint 
pool-bár. Törölközők térítés ellenében. Kerékpár-
tároló.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1C/A2A/A3A:   Légkondicionálás, 
telefon, bérelhető széf, SAT-TV zenecsatornával, 
szőnyegpadló, minibár (térítés ellenében), fürdő-
szoba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon. 
A1A: Egyágyas szobák.
A2B/A3B:   A medence oldalán lévő szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy teljes panzió  . Minden 
étkezés büférendszerben. Látványkonyha. A va-
csoránál alkalomhoz illő viselet kötelező (a fér-
fi aknak hosszúnadrág).  
Sport: Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence és gyer-
mekfelügyelet (térítés ellenében).
Szórakozás: Hetente többször táncest és alkal-
manként show-műsorok.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1C).
• Teljes panziós foglalás esetén  1 sütemény
16.00 és 17.00 óra között.   
 ITALOK inklusive  Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok az ebédhez és a vacsorához ingye-
nesen (max. 1 üveg víz és 1 üveg bor 2 fő részé-
re/nap). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából (Joker-szoba foglalása esetén nem érvé-
nyes).

 HOTEL CRISTOBAL COLON    
JOKER-

SZOBA

   PLAYA DE PALMA 

1 hét félpanzióval

már 538,-€/fő ártól
 (172.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 11419

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

Nyugodt környezetben, nagy területen fek-
vő létesítmény, mely ideális választás csa-
ládok számára.

Fekvése: A kis, homokos, fürdésre alkalmas
Barca Trencada-öbölben fekszik, egy píneaerdő
közepén, a szobák fekvésétől függően kb. 700 m-
re Cala Mondragótól. Porto Petro kb. 3 km-re,
Cala D’Or kb. 7 km-re, ahova menetrend szerinti
buszokkal lehet eljutni. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 90 perc. 
Felszereltsége:   A kedvelt klublétesítményben
22 két- illetve háromemeletes épület található
(lift nincs) összesen 619 szobával. Rendelkezésre 
áll hall recepcióval, internetsarok (térítés ellené-
ben), pizzéria, étterem specialitásokkal, kávézó,
étterem, bár, kis szupermarket és mosoda. A szé-
pen gondozott kertben 4 édesvizű úszómedence 
és napozóterasz napágyakkal. Seasoul Beachclub
strandbár.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: D1A/D2A/E1A/E2A: Légkondicio-
nálás, bérelhető széf, minibár (térítés ellenében),
SAT-TV, telefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, haj-
szárító és balkon vagy terasz.

D1B/D2B/E1B/E2B:   Oldalról tengerre néző
szobák.
D1M/D2M/E1M/E2M - Superior-szobák: Tá-
gasabbak.
D2C/D3C/E2C/E3C - Családi szobák:   2-4 fő
részére (max. 3 felnőtt), kombinált nappali/háló-
szoba 2 heverővel és külön hálószoba.
D4E/D5E/D6E/E4E/E5E/E6E - Családi szo-
bák: 4-8 fő részére (min. 4, max. 6 felnőtt), 2 
kombinált nappali/hálószoba 2-2 heverővel, 2 kü-
lön hálószoba, 2 fürdőszoba.
D2J/E2J - Junior-suitek: 2-3 fő részére (max. 3
felnőtt), kombinált nappali/hálószoba heverővel
és külön hálószoba. 
D2H/E2H - Junior-suitek:   Tengerre nézők.
Foglalható Joker-családi szoba  D2S/E2S is.  
Ellátás: Félpanzió,   All Inklusive vagy  All 
Inklusive Premium  . Minden étkezés büférend-
szerben.
Sport: Íjászat, légpuska- és légpisztolylövészet,
röplabda, gimnasztika, asztalitenisz, boccia, foci,
fi tneszterem és 4 teniszpálya. Térítés ellenében:
biliárd, mountainbike-ok és búvárkodás.  
Wellness:   Térítés ellenében: új Spa Sensation
wellness-központ.  
Gyerekek: 2 külön gyermekmedence, játszótér 
és mini-klub (4-7 éveseknek).
Szórakozás:   Animációs programok, játékok,
show-műsorok és diszkó. 

Fontos foglalási információ: A félpanziós és 
az All Inklusive ellátás foglalási kódja: D. Az All 
Inklusive Premium ellátás foglalási kódja:   E  .

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelye-
zés kétágyas szobában   (D1A, E1A, D1B, E1B, 
D1M, E1M).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsora specialitásokkal (előzetes foglalás 
szükséges). Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok, üdítők, bor 09.30 és éjjel 01.00 óra között a 
különböző bárokban (különböző időpontokban). 
Snack-ételek a főétkezések között. Délutánonként 
tea vagy kávé és sütemény. A strandbárban az All 
Inklusive ellátás nem érvényes.
All Inklusive Premium: Ebéd és vacsora a 
Seasoul Beachclub-ban, nemzetközi alkoholos és 
alkoholmentes italok, borok a borlapról és kokté-
lok, a minibárt naponta töltik fel, WIFI és naponta 
25 perc masszázs ingyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig történő 
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 CLUB HOTEL CALA BARCA    
JOKER-

SZOBA

   CALA MONDRAGÓ 

1 hét félpanzióval

már 592,-€/fő ártól
 (189.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 11636

D2C/E2C/ -
D4E/E4E/
D5E/E5E/
D6E/E6E/ -

+

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

A Cala Gran strandszakasz közvetlen köze-
lében fekvő szálloda kitűnő választás a pi-
henésre vágyó utasok számára.

Fekvése:   A szép Cala Gran homokos strandtól
csak egy út választja el. A központ számos vásár-
lási lehetőséggel, étteremmel és bárral kb. 200
m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 1 óra 40
perc.  
Felszereltsége:   A 2013/14 telén felújított szállo-
dában 3 emeleten 153 szoba található. A vendé-
gek rendelkezésére áll recepció, bérelhető széfek,
liftek, társalgó, SAT-TV-terem, főétterem, a’la carte-
étterem és SENTIDO Blue Bar. A kertben úszóme-
dence és napozóterasz ingyenes napágyakkal és
napernyőkkel. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1C/A2C/A3C: Ülősarok, légkon-
dicionálás, ventilátor, SAT-TV, telefon, fürdőszoba,
zuhanyozó, WC és medencére vagy oldalról ten-
gerre néző balkon.
Foglalható nem medencére vagy nem oldalról
tengerre néző Joker-szoba A2S/A3S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Hetente 1x változatos
mallorcai gálaest baleári néptánccal vagy anda-
lúziai gálaest fl amenco tánccal. Diétás ételek le-
kérésre.  

Sport:   Íjászat és asztalitenisz. Térítés ellenében: 
biliárd.  
Szórakozás: Animációs programok.  
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 (A1C).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Délutánonként snack-ételek, sütemények és 
fagylalt. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok a 
bárban 11.00 és 23.00 óra között.

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

 SENTIDO TUCAN   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   CALA D’OR 

1 hét félpanzióval

már 586,-€/fő ártól
 (187.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 11055

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!

Törzsvendégek körében kedvelt, kényel-
mes szálloda.

Fekvése:   Cala Millor központja számos vásárlási 
és szórakozási lehetőséggel kb. 200 m-re, a ho-
mokos strand kb. 300 m-re fekszik. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 80 perc.  
Felszereltsége:   A 2 épületből álló szállodában 
108 szoba található 4 emeleten és liftek. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, sza-
lon bárral, étterem és SAT-TV-szoba. A gondozott 
kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz in-
gyenes napágyakkal és napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B: Telefon, bérelhető 
széf, légkondicionálás, SAT-TV, fürdőszoba, zuha-
nyozó, WC és balkon. Hűtőszekrény külön kérés-
re, térítés ellenében.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is (légkondicionálás 
külön kérésre, térítés ellenében).  
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive. Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport: Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd.   

Gyerekek: Gyermekmedence és játszótér.
Szórakozás:   Heti 2x esti animációs programok.   

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1B).   
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezésekhez vizet, üdítőket, sört és bort
szolgálnak fel. Helyi alkoholos és alkoholmentes
italok a főbárban 10.00 és 22.00 óra között. Süte-
mények 15.00 és 16.00 óra között.

 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.   

 HOTEL VISTA BLAVA    
JOKER-

SZOBA

   CALA MILLOR 

1 hét félpanzióval

már 378,-€/fő ártól
 (120.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 11515

2-15 év
-100%

A píneaerdőkkel körülvett, egykori halász-
falu közelében, nyugodt környezetben, egy 
festői szépségű, fürdésre alkalmas öbölnél 
található a családbarát szálloda.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, a tengertől kb.
100 m-re, a fi nomhomokos Son Bauló-strandtól
kb. 300 m-re fekszik. Ca’n Picafort nyüzsgő köz-
pontja kávézókkal, éttermekkel, bárokkal és szá-
mos vásárlási lehetőséggel kb. 800 m-re. A me-
netrend szerinti busz megállója kb. 100 m-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 75 perc.
Felszereltsége: A kedvelt, teljesen felújított szál-
lodában 173 szoba található 5 emeleten. A ven-
dégek rendelkezésére áll recepció, liftek, étterem,

szalon bárral és tánctérrel, további terem bárral,
SAT-TV-vel, WIFI-vel és tánctérrel valamint inter-
netcsatlakozás (térítés ellenében). A szépen gon-
dozott kertben édesvizű úszómedence (hidro-
masszázzsal és hidroterápiával), napozóterasz,
terasz bárszervizzel, napágyak és napernyők. Az 
apartmanok a szállodával szemben, egy külön
épületben találhatók. Kerékpártároló.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A/A3A:   A világos szobákban
légkondicionálás, ülősarok, bérelhető széf, SAT-
TV, telefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, hajszá-
rító és balkon.
A1A:   Egyágyas szobák.
A2B/A3B: Tetőteraszos szobák.

B2B/B3B - Apartmanok:   Min. 2 felnőtt és 1 
gyermek vagy 3 felnőtt részére, kombinált nap-
pali/hálószoba heverővel, külön hálószoba és fő-
zősarok.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben. Hetente 2x tematikus est. Látványkony-
ha.  
Sport:   Tenisz (felszerelés térítés ellenében), bi-
liárd és asztalitenisz. Térítés ellenében: kerékpár-
kölcsönzés.
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Hetente többször animációs és szó-
rakoztató programok show-műsorokkal, rendez-
vényekkel és élőzenével.

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény:   2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 2,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény (csak a 06.15.-06.30. közötti érkezések-
nél).  
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 

díjából (csak a 06.01.-06.30. közötti érkezéseknél,
Joker-szoba foglalása esetén nem érvényes). 
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. 

 HOTEL & APPARTEMENTS VISTA PARK    
JOKER-

SZOBA

   CA’N PICAFORT 

1 hét félpanzióval

már 455,-€/fő ártól
 (145.600,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 11622

2-7 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt komfortszálloda barátságos han-
gulattal.

Fekvése:   A fi nomhomokos strandtól kb. 200 m-
re található. Alcudia kikötője számos bevásárlási 
és szórakozási lehetőséggel csak pár perc gyalog. 
A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége: A szállodában 234 szoba talál-
ható 8 emeleten és liftek. A vendégek rendelkezé-
sére áll hall recepcióval, szalon bárral és verandá-
val, SAT-TV-terem nagyképernyővel, olvasószoba, 
étterem, terasz italszervizzel és chill-out-lounge. A 
kertben édesvizű úszómedence és napozóterasz 
napágyakkal. Kerékpártároló.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1E/A2C/A3C:   Telefon, bérelhető 
széf, légkondicionálás, SAT-TV, fürdőszoba, zuha-
nyozó, WC, hajszárító és balkon. Hűtőszekrény 
(külön kérésre, térítés ellenében).
A1A:   Egyágyas szobák. 
A2B/A3B - Superior-szobák: Külön hálórész, 
harmonikaajtóval leválasztható nappali heverővel 
valamint teraszosak.
A2D/A3D - Superior-családi szobák:   A fel-
sőbb emeleteken helyezkednek el, külön hálószo-
ba, nappali heverővel, 1 fürdőszoba és 2 balkon.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.  
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport: Térítés ellenében: asztalitenisz, biliárd és 
minigolf.   
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.   
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este vetélkedőkkel és tánccal.   

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1E).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.30 és 23.00 óra között. Snack-ételek és gyü-
mölcsök 10.30 órától illetve 23.00 és 23.30 óra 
között. Fagylalt a gyerekeknek 10.30 és 22.30 óra
között. Délutánonként kávé és sütemény 15.30 és
18.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából. 

 HOTEL BAHIA DE ALCUDIA    
JOKER-

SZOBA

   ALCUDIA 

1 hét félpanzióval

már 458,-€/fő ártól
 (146.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 11652

A2B -
A2D -
+

2-7 év
-100%

Kedvelt szálloda kitűnő fekvéssel, a közel-
ben szórakozási lehetőségekkel.

Fekvése: A központtól kb. 4 km-re, Playa de Mu-
ro városrészben fekszik. A kb. 100 m-re található
homokos strand a főúton keresztül érhető el. A
közelben üzletek, éttermek és bárok. Menetrend
szerinti busz Puerto de Alcudiába, Ca’n Picafort-
ba, Manacorba, Incába, Puerto Pollensába és Pal-
mába. A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége: A kedvelt szállodában 215 szo-
ba található 4 emeleten és liftek. Rendelkezésre 

áll hall recepcióval, szalon bárral, SAT-TV-szoba,
internetsarok (térítés ellenében), WIFI (ingyene-
sen) és étterem. A kertben édesvizű úszómeden-
ce pezsgőfürdővel, pool-/snack-bár, napozóterasz 
napágyakkal és napernyőkkel. Törölközők és für-
dőköpenyek térítés ellenében. Kerékpártároló.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1D/A2D/A3D: A barátságos szo-
bákban telefon, bérelhető széf, SAT-TV, légkondi-
cionálás, minibár, WIFI (ingyenesen), hajszárító,
fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon. 
A1C:   Egyágyas szobák. 
A2G/A3G - Suitek:   Külön nappali 2 heverővel.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  
Ellátás: Félpanzió  . Minden étkezés büférend-
szerben. Alkalmanként tematikus büfé, esténként

látványkonyha.  
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: asztalite-
nisz és kerékpárok, a közelben lovaglás és tenisz 
valamint a strandon különböző vízi sportolási le-
hetőségek (helyi szolgáltatóknál).   
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Hetente többször esti animációs 
programok és show-műsorok.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1D).   
 WELLNESS tipp  Pezsgőfürdős medence masz-
százszuhannyal, szauna, törökfürdő (előzetes be-
jelentkezés szükséges). A modern SPA Wellness 
wellness-központ (kb. 250 m², belépés 14 éves 
kortól) szolgáltatásai térítés ellenében: masszázs 
(előzetes bejelentkezés szükséges) és különbö-
ző kezelések. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-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.   

 HOTEL JS ALCUDI MAR    
JOKER-

SZOBA

   PLAYA DE MURO 

1 hét félpanzióval

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 11628

A2G -+
2-6 év
-100%
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Nyugodt környezetben fekvő szálloda kitű-
nő szolgáltatásokkal.

Fekvése:   Közvetlen a homokos strandon fekszik. 
Puerto de Alcudia kb. 8 km-re, Ca’n Picafort kb. 3 
km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A családbarát szállodában 250 
szoba található 3 emeleten és liftek. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, WIFI a hallban 
(30 perc ingyenesen), internetsarok (térítés elle-
nében), bár, SAT-TV-szoba, snack-bár, étterem, 
kávézó és kis üzlet. A szép kertben édesvizű úszó-
medence, napozóterasz ingyenes napágyakkal és 
napernyőkkel, pool-bár valamint show-színpad. 
Törölközők kaució ellenében. Strandétterem.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: B1B/B2B: Telefon, bérelhető széf, 
légkondicionálás, SAT-TV, zenecsatorna, fürdőszo-
ba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon.
A2B/A3B - Családi szobák: Kombinált nappa-
li/hálószoba 2 heverővel és külön hálószoba.
A2E/A3E - Családi szobák:   Oldalról tengerre 
néző családi szobák.  
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. Iberostarchef látvány-
konyha az IBEROSTAR Albufera Playában.
Sport:   Íjászat, légpuskalövészet, fi tneszterem, 
asztalitenisz és Fit & Fun programok (pl:. step 
aerobic, spinning és vízilabda). Térítés ellenében: 
tenisz, kerékpárok és biliárd. 
Wellness:   Fedett medence, szauna és pezsgő-
fürdő. Térítés ellenében: a szomszédos Iberostar 
Albufera Playa SPA Sensation THAI ZEN wellness-
központjában masszázs és különböző kezelések.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, játszótér 
és gyermekfelügyelet (külön kérésre, térítés el-
lenében).   
Szórakozás: Animációs programok tánccal, 
show-műsorokkal, nyáron kb. 23.00 óráig.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (B1B). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
24.00 óra között. Az étkezések között hideg snack-
ételek valamint délutánonként fagylalt, kávé és sü-

r temények 15.00 és 17.00 óra között. Hamburger
és hot-dog a pool-bárban 15.00 és 18.00 óra kö-
zött (a főszezonban).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő 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 PARK       ALCUDIA 

1 hét félpanzióval

már 770,-€/fő ártól
 (246.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 11197

A2B -
A2E -
+

2-16 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

Komfort check-out

ÚJ
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27SPANYOLORSZÁG · MALLORCA

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

A felújított, barátságos hotel Mallorca észa-
ki részén, közvetlenül a tengerparton fek-
szik.

Fekvése:   Közvetlen a hosszú, homokos strandon 
fekszik. Vásárlási lehetőségek kb. 300 m-re, a köz-
pont kb. 3,5 km-re. Kb. 5 km-re található egy golf-
pálya. A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A szállodában 475 szoba találha-
tó 5 emeleten és liftek. A vendégek rendelkezésé-
re áll hall recepcióval, WIFI a közös helyiségekben 
(ingyenesen), étterem, társalgó, ajándéküzlet és 
mosó-/szárítógépek. A kertben nagy úszóme-
dence, pool-bár, burger-étterem (a gyermek-
medencéknél) valamint napozóterasz ingyenes 
napágyakkal és napernyőkkel. Törölközők a me-
dencénél és a strandon is kaució ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1E/A2E/A3E:   A modern és ízlé-
ses szobákban légkondicionálás, SAT-TV, telefon, 
hajszárító, bérelhető széf, hűtőszekrény, fürdő-
szoba, WC és balkon.
A1F/A2F/A3F:   Tengerre néző szobák.
A2C/A3C - Családi szobák:   Tágasabbak, kiegé-
szítve kis heverővel 2 gyermek részére.
A2G/A3G - Családi szobák:   Tengerre nézők.
A2H/A3H - Superior-családi suitek:   Tolóajtó-
val elválasztott hálószoba, nappali, heverő 2 gyer-
mek részére, 2 fürdőszoba és tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is. 
Sport: Térítés ellenében: asztalitenisz valamint a 
közelben tenisz.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence vízicsúsz-
dákkal, játszótér, animációs programok, teddy-
klub (3-5 éveseknek), mini-klub (6-8 éveseknek), 
maxi-klub (9-12 éveseknek) és tini-klub (13 éves 
kortól, 07.07.-09.15. között).   
Szórakozás: Esti animációs programok. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1E, A1F).  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. A pool-étteremben délben büféebéd, es-
te mediterrán ételek a’la carte. Helyi alkoholos
és alkoholmentes italok 10.30 és 23.30 óra kö-
zött. Hideg snack-ételek és gyümölcs 10.30 órá-
tól. Kávé, tea és sütemények 15.30 és 17.00 óra,
a gyerekeknek fagylalt 10.30 és 22.30 óra között.
Burger-étterem a gyermekmedencénél 11.00 és
18.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 7% ked-
vezmény a szállás díjából.  

 HOTEL CONDESA DE LA BAHIA    
JOKER-

SZOBA

   ALCUDIA 

1 hét All Inklusive

már 733,-€/fő ártól
 (234.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: NAH 11980

A2C -
A2G -
A2H -

+

2-6 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

Komfort check-out

ÚJ
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28 SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

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

TENERIFE

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

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

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

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

Las Canadas kráterrel. Amíg délen a legnagyobb üdülőparadicsomok homokos strandokkal

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

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

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

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

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

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

ÜDÜLŐHELYEK

A sziget déli részén átlagosan 330 napot süt a nap
egy évben. A sziklás hegyek által övezett Playa
de las Americas főstrandja a Playas de Troya
városrészben fekszik, ahol napozóágyak, naper-
nyők és számos vízi sportolási lehetőség várja a
turistákat. A többi városrészben különböző bevá-
sárló- és szórakoztatócentrumokat találunk. Ezen-
kívül az Aquapark nyújt kicsik és nagyok számára
kikapcsolódást. A  legismertebb hely a pálmákkal
övezett, 6 km hosszú parti sétány, mely az ele-
gáns szállodasort és a kisebb öblöket köti össze 
Los Cristianostól egészen Costa Adejéig. 
Costa Adeje az utóbbi években Playa de las
Americas folytatásaként önálló üdülőcentrummá
fejlődött, ahol egyedi építészeti stílusban kialakí-
tott létesítmények találhatók. 

Puerto de Santiago, az egykori halászfalu mára
egy igazi turistaközponttá nőtte ki magát, és szinte 
teljesen egybeépült a szomszédos Los Gigantes-
szel és Playa de la Arenával. A nyugodt falu kitűnő
választás az igazi pihenésre vágyóknak. A kikötő-
ben megismerkedhetünk Puerto de Santiago régi
arcával. Kis fabárkák ringatóznak a vízen, amint
a halászok éppen munkába indulnak. Itt igazán
messzinek tűnnek a rohanó hétköznapok. 

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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29SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

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

Sok törzsutas kedveli a H10 Las Palmeras
szállodát kitűnő fekvése miatt, hiszen Playa 
de las Americason, néhány lépésre a ten-
gerparttól, egy hatalmas, szubtrópusi kert 
közepén található. Különösen ajánljuk szó-
rakozni vágyó utasainknak.

Fekvése: Közvetlenül Playa de las Americas pál-
mákkal övezett, parti sétánya mellett fekszik, né-
hány lépésre a sziklás-homokos lávastrandtól. A
Playas de Troya homokos strand kb. 600 m-re.
A közelben üzletek, éttermek és bárok várják a
vendégeket. A busztranszfer a repülőtérről kb.
30 perc.  
Felszereltsége: A kedvelt, színvonalas szállodá-
ban 519 lakóegység található 10 emeleten és lif-
tek. A vendégek rendelkezésére áll hall recepció-
val, internetsarok (térítés ellenében), WIFI a közös
helyiségekben ingyenesen, SAT-TV-terem, bárok, 
étterem, olasz a’la carte-étterem, fodrászat és

ajándéküzlet. A főbejárat és a szobák egy része az 
utcára néz. A szép, szubtrópusi kertben 2 édesvi-
zű úszómedence, pool-/snack-bár, napozóterasz 
ingyenes napágyakkal és napernyőkkel (matra-
cok és törölközők térítés ellenében).   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: C1A/C2A: Az ízléses szobákban
telefon, SAT-TV zenecsatornával, minibár (külön
kérésre, térítés ellenében, korlátozott számban),
bérelhető széf, légkondicionálás, hajszárító, für-
dőszoba, zuhanyozó, WC és bútorozott balkon.
C1B/C2B: Tengerre néző szobák. 
A3A/A4A - Sorbungalók:   A kertben találhatók,
nappali, külön WC, konyhasarok hűtőszekrény-
nyel, mikrohullámú sütővel és terasz a földszin-
ten, 2 hálószoba, fürdőszoba, zuhanyozó és WC 
az emeleten.
Foglalható földszinti Joker-szoba   C2S is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Látványkonyha. A va-
csoránál az alkalomhoz illő viselet kötelező (a fér-
fi aknak hosszúnadrág). Félpanziós foglalás ese-
tén az italok térítés ellenében.  

Sport: Asztalitenisz és fi tneszterem. Térítés elle-
nében: tenisz és biliárd.   
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(létszámtól függően) és mini-diszkó. 
Szórakozás:   Animációs programok, show-mű-
sorok, élőzene és tánc.   
Fontos foglalási információ:   A kétágyas szo-
bák csak egy pótággyal foglalhatók, további bébi-
ágy foglalása sem lehetséges.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalásakor elhelyezés két-
ágyas szobában (C1A, C1B). 
• Dine Around:   A vendégeknek lehetőségük 
van a vacsorát egy másik H10 szállodában (H10 
Conquistador) elfogyasztani előzetes (min. 1 nap) 
telefonos foglalással (a helyek függvényében).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Napközben snack-ételek, délutánonként sü-
temény, fagylalt, tea és kávé. Helyi és egyes nem-
zetközi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
éjjel 01.00 óra között. Heti 1x a vacsorát az olasz 
a’la carte-étteremben is el lehet fogyasztani (a he-
lyek függvényében, előzetes foglalás szükséges). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.   

 HOTEL & BUNGALOWS H10 LAS PALMERAS    
JOKER-

SZOBA

   PLAYA DE LAS AMERICAS 

1 hét félpanzióval

már 679,-€/fő ártól
 (217.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: NAH 15557

2-6 év
-100%
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30 SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

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

Az ismert szállodalánchoz tartozó, trópusi 
kertben fekvő szálloda kedvelt a törzsuta-
sok körében.

Fekvése: Playa de las Americas déli részén, köz-
vetlenül a parti sétányon fekszik. A legközelebbi
fürdésre alkalmas öböl kb. 650 m-re. A Playas de 
Troya főstrand kb. 10 perc gyalog. Bevásárlási és
szórakozási lehetőségek a közelben. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A kedvelt szállodában 485 2011-
ben felújított szoba található 8 emeleten és liftek.
A vendégek rendelkezésére áll hall, recepció, tár-
salgó, 2 étterem, olasz a’la carte-étterem, 2 bár,
kávézó, kis üzlet, fodrászat, internetsarok (térítés
ellenében), WIFI a recepciónál (ingyenesen) és
mosoda (térítés ellenében). A hatalmas, szépen
kialakított kertben 2 édesvizű úszómedence, na-
pozóterasz ingyenes napágyakkal, napernyők-
kel és matracokkal. Törölközők kaució ellenében,
csere térítés ellenében.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1B/A2B:   A jól felszerelt szobák-

ban telefon, SAT-TV, minibár (külön kérésre, térí-
tés ellenében), bérelhető széf, légkondicionálás,
hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és búto-
rozott balkon.
A1A/A2A: Medencére vagy tengerre nézők.
A2E - Superior-szobák: Medencére nézők.
A2C/A3C - Junior-suitek:   Kiegészítve külön
nappali-résszel.
A2D/A3D - Junior-suitek:   Kertre vagy oldalról
tengerre nézők.
A2M - Privilege-szobák:   Tengerre nézők.
Extra szolgáltatások: Üdvözlőajándék, egyéni
check-in/out, ingyenes WIFI és széf, fürdőköpeny 
és papucs, napilapok, kávéfőző, párnák a’la carte,
strandtörölközők, belépés a Privilege-Lounge-ba,
ingyenes belépés a wellness-részlegbe és kedvez-
mény a szolgáltatások árából.
Foglalható földszinti Joker-szoba   A2S   is. 
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Alkalmanként vacsora
specialitásokkal. A vacsoránál az alkalomhoz illő
viselet ajánlott (a férfi aknak hosszúnadrág).
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz (kaució elle-
nében). Térítés ellenében: tenisz és biliárd.
Gyerekek: Külön gyermekmedence, játszótér,
mini-klub és mini-diszkó (4 éves kortól, min. 4
fő esetén).

Szórakozás: Napközben és este animációs prog-
ramok, tánc, élőzene és show-műsor.
Fontos foglalási információ:   A kétágyas szo-
bák csak egy pótággyal foglalhatók, további bébi-
ágy foglalása sem lehetséges.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén     elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1A).
• Dine Around:   A vendégeknek lehetőségük van 
a vacsorát egy másik H10 szállodában (H10 Las 
Palmeras) elfogyasztani előzetes (min. 1 nap) te-
lefonos foglalással (a helyek függvényében). 
 WELLNESS tipp    Térítés ellenében a Thalasso 
Conquistador gyógy- és szépségközpontban (be-
lépés 16 éves kortól): különböző tengervizes és 
további kezelések, szauna, pezsgőfürdő, kis ter-
málfürdő, hidromasszázs, törökfürdő, hidegvizes 
medence, jégkút, élményzuhanyok, különböző 
masszázsok, aromaterápiás és szépségkezelések.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok ön-
kiszolgáló rendszerben (a vacsoránál az italokat 
felszolgálják) az All inklusive-itallap szerint. Snack-
ételek 10.30 és 18.30 óra között. Kávé, tea és sü-
temények 15.30 és 18.30 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak az A2B,
A2A és A2M szoba foglalása esetén érvényes).   

 H10 CONQUISTADOR    
JOKER-

SZOBA

   PLAYA DE LAS AMERICAS 

1 hét félpanzióval

már 723,-€/fő ártól
 (231.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: NAH 15133

A2C -
A2D -
+

2-12 év
-50%
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31SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

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

A törzsvendégek körében kedvelt, 2009-
ben felújított, modern komfortszálloda
gondozott kertjével és medencéivel biztosít
nyugodt pihenést.

Fekvése: Közvetlen a Playa del Bobo-öbölnél
fekszik, csak a parti sétány választja el a homokos
strandtól. Playa de las Americas központja kb. 500

m-re. Vásárlási lehetőségek, éttermek és bárok a 
szálloda közvetlen közelében. Kb. 5 percre talál-
ható a Puerto Colon sportkikötő és Európa leg-
nagyobb víziparkja, a Siam Park. A busztranszfer a 
repülőtérről kb. 35 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 365 szoba talál-
ható 11 emeleten. A vendégek rendelkezésére áll 
hall recepcióval, liftek, társalgó LCD SAT-TV-vel, 
internetsarok (térítés ellenében), WIFI a közös 
helyiségekben ingyenesen, étterem tengerre né-
ző terasszal, nyitott, tengerre néző El Mirador ét-
terem, lobby-bár, tengerre néző Sunset chill-out-
terasz, bár, kaszinó, kis üzlet és fodrászat. A kert-
ben 3 édesvizű úszómedence, napozóterasz és 
pool-/snack-bár. Napágyak és napernyők ingye-
nesen, törölközők kaució ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A kényelmes szobák-
ban minibár (külön kérésre, térítés ellenében), 
légkondicionálás, bérelhető széf (külön kérésre), 
LCD SAT-TV zenecsatornával, telefon, fürdőszoba, 
zuhanyozó, WC, hajszárító és bútorozott balkon.
A1B/A2B:   Tengerre néző szobák.
A2F: Zuhanyozó, terasz és közvetlen kijárat a me-
dencéhez.
A2C - Junior-suitek: Tágasabbak, ülősarokkal 
és tengerre néző balkonnal.
A2D - Privilege-szobák: Tengerre nézők. Extra 
szolgáltatások: Üdvözlőajándék, egyéni check-in 
és check-out (az igények függvényében), ingyenes 
WIFI és széf, fürdőköpeny és papucs, napilapok, 
kávéfőző, párnák a’la carte, iPod és iPhone töl-
tőállomás, strandtörölközők, belépés a Privilege-
Lounge-ba, belépés a wellness-központba és ked-
vezmény a szolgáltatások árából.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba   A2S is.   

Ellátás: Félpanzió   vagy teljes panzió.   Minden
étkezés büférendszerben. Látványkonyha és va-
csora specialitásokkal. A vacsoránál megfelelő vi-
selet ajánlott (férfi aknak hosszúnadrág).  
Sport:   Fitneszterem, tai chi, pilates, jóga, búvár-
kodás és asztalitenisz. Térítés ellenében: kivilágít-
ható teniszpálya.  
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, törökfürdő,
masszázs és szépségkezelések. 
Szórakozás:   Animációs programok.   
Fontos foglalási információ: A szálloda 18 
éven aluli vendégeket nem fogad. 

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás 
díjából.   

 H10 GRAN TINERFE    
JOKER-

SZOBA

   COSTA ADEJE 

1 hét félpanzióval

már 723,-€/fő ártól
 (231.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: NAH 15110

ADULTSLL

ONLY

18

A törzsutasok körében kedvelt, szép, 4 csil-
lagos, központi fekvésű szállodát családok-
nak és pároknak egyaránt ajánljuk. A barát-
ságos kiszolgálás mellett csodálatos kilátás 
nyílik az Atlanti-óceánra. 

Fekvése:   Központi helyen, egy domboldalban 
fekszik, a parti sétány felett. A legközelebbi für-
désre alkalmas, homokos strand kb. 250 m-re. A
közelben vásárlási és szórakozási lehetőségek va-
lamint buszmegálló. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 35 perc.  
Felszereltsége: A kedvelt, 11 emeletes szálloda
481 szobával rendelkezik. A vendégek rendelkezé-

sére áll hall recepcióval, WIFI és internetsarok (té-
rítés ellenében), felújított étterem, bár, ajándék-
üzlet, fodrászat és liftek. A kertben 2 édesvizű
úszómedence, napozóterasz napágyakkal, nap-
ernyőkkel valamint pool-/snack-bár. Törölközők 
kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1G/A2G:   A barátságos szobákban
telefon, SAT-TV, bérelhető széf, minibár (külön ké-
résre, térítés ellenében), WIFI (térítés ellenében),
légkondicionálás, fürdőszoba, zuhanyozó, hajszá-
rító, WC és bútorozott balkon. 
A1A/A2A:   Oldalról tengerre néző szobák. 
A1C/A2C: Tengerre néző szobák. 
A2B - Négyágyas szobák: Tágasabbak és oldal-
ról tengerre nézők.
A2J - Junior-suitek:   Kombinált nappali/háló-
szoba, külön hálószoba és tengerre néző balkon.

A1E/A2E - Prestige-szobák:   Felújítottak, mo-
dern berendezéssel, a 9.-11. emeleteken helyez-
kednek el és oldalról tengerre nézők. 
A1F/A2F - Prestige-szobák:   Tengerre néző 
szobák.
A2H/A3H - Prestige Junior-suitek:   Felújítot-
tak, modern berendezéssel, a 9.-11. emeleteken 
helyezkednek el és oldalról tengerre nézők. 
A2M - Prestige Junior-suitek: Tengerre né-
zők.
Extra szolgáltatások a Prestige szobatípusokban: 
Üdvözlőajándék, ingyenes WIFI, iPod-ébresztős-
óra, espresso- és kávéfőzőgép (naponta töltik fel), 
ingyenes minibár (az érkezés napján töltik fel), 
exkluzív strandtörölközők a Star Prestige Service 
keretein belül, privát kijárat a Star Comfort napo-
zóteraszra pezsgőfürdővel, chill-out ágyak, bár ita-
lokkal, gyümölcsök egész nap, belépés a 3. eme-
leten található Star Comfort terembe (ingyenes 
WIFI, helyi és nemzetközi napilapok és italok) to-
vábbá késői check-out (a helyek függvényében).
Foglalható Joker szoba   A2S   is. 
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy All Inklu-
sive. Minden étkezés büférendszerben. A vacso-
ránál alkalomhoz illő viselet ajánlott (férfi aknak 
hosszúnadrág). 
Sport: Asztalitenisz, boccia, fi tneszközpont vala-
mint egészségkontroll. Térítés ellenében: tenisz 
(oktatás is, lekérésre) és biliárd.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás: Animációs, sport- és szórakoztató 
programok valamint show-műsorok, játékok és 
élőzene.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1G, A1A, A1C, A1E, A1F). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Szendvicsek és sütemények 10.00-13.00 óra
között. Délutánonként sütemény és hideg snack-
ételek. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
valamint kávé, tea, sör és bor 10.00 és 24.00 óra
között. Az italokat a reggelinél és a vacsoránál fel-
szolgálják (kivéve pool-bár). 

 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 BOUGANVILLE PLAYA    
JOKER-

SZOBA

   COSTA ADEJE 

1 hét reggelivel

már 651,-€/fő ártól
 (208.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 15225

A2H -+
2-6 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Hangulatos szálloda kellemes környezet-
ben.

Fekvése: Központi fekvésű, a homokos strand-
tól csak az élénk életet élő parti út és sétány vá-
lasztja el. Számos bevásárlási és szórakozási lehe-
tőség, éttermek, bárok és kávézók a közelben. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 35 perc.
Felszereltsége: A 2013-ban teljeskörűen felújí-
tott, kényelmes szállodában rendelkezésre áll hall,
recepció, büféétterem, szalonok, SAT-TV-szoba,
bárok, kis üzlet, WIFI ingyenesen és fodrászat. A
kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz in-

gyenes napágyakkal, matracokkal és napernyők-
kel valamint pool-/snack-bár. Törölközők kaució 
ellenében. További napozóterasz az első emele-
ten. 354 szoba 7 emeleten és liftek.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban telefon, 
SAT-TV, bérelhető széf, légkondicionálás, WIFI in-
gyenesen, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC 
és oldalról tengerre néző, bútorozott balkon. 
A2B/A3B - Családi szobák:   Tágasabbak.
A2H - Club Alexandre-szobák: A legfelső 4 
emeleten helyezkednek el és tengerre nézők. Extra 
szolgáltatások: 1 üveg víz és 1 üveg bor érkezéskor 
a szobában, fürdőköpeny, papucs, prémium koz-
metikumok valamint belépés a spa-részlegbe. 
Foglalható nem oldalról tengerre néző Joker-
szoba A2S   is.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy   All Inklusive  . 
Minden étkezés büférendszerben. Az étteremben 
megfelelő viselet ajánlott (férfi aknak hosszúnad-
rág).   
Sport:   Aerobic, boccia, fi tneszterem és asztalite-
nisz. Térítés ellenében: minigolf, biliárd és tenisz.
Wellness: Térítés ellenében: újonnan nyílt well-
ness-részleg (kb. 1000 m²), masszázs, szauna, 
szépségszalon és szépségkezelések. 
Gyerekek:   Gyermekmedence és kb. 200 m²-es 
Magic Park játszótér. 
Szórakozás:   Animáció és esti szórakoztató prog-
ramok élőzenével, tánccal és show-műsorokkal.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
• Érkezéskor 2 üveg víz a szobában.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezések alatt víz, asztalibor, helyi sör, 

gyümölcslevek és üdítők. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok valamint snack-ételek 10.30 és
23.30 óra között a pool-bárban és a lobby-bár-
ban. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából (csak 08.17.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak 08.17.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (A3B szoba fog-
lalása esetén nem érvényes). 

 ALEXANDRE TROYA   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   COSTA ADEJE 

1 hét reggelivel

már 627,-€/fő ártól
 (200.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 15216

A2B -+
2-6 év
-100%

Élénk életet élő, kitűnő fekvésű, modern
komfortszálloda Costa Adején. Ideális szál-
loda a szórakozni és kikapcsolódni vágyó
utasok számára.

Fekvése:   Központi helyen, a Fanabe városrész-
ben fekszik. A La Pinta homokos strandszakasz 
kb. 100 m-re, a Playa Torviscas homokos strand-
szakasz kb. 300 m-re, Puerto Colon jachtkikötő-
je kb. 500 m-re, Playa de las Americas pedig kb.
1,5 km-re fekszik. Vásárlási és szórakozási lehető-
ségek a közelben. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 35 perc.

Felszereltsége: A Be Live lánchoz tartozó, ked-
velt szállodában 226 szoba található 6 emeleten. 
A vendégek rendelkezésére áll hall, recepcióval és 
ülőgarnitúrákkal, liftek, internetsarok (térítés elle-
nében), WIFI a recepciónál (ingyenesen), étte-
rem, lobby-bár, bár, mosoda (térítés ellenében) 
és fodrászat. A kertben 2 édesvizű úszómedence, 
napozóterasz napágyakkal és napernyőkkel vala-
mint pool-bár. Törölközők kaució ellenében (cse-
re térítés ellenében). 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A kényelmes szobákban 
telefon, SAT-TV, bérelhető széf, légkondicionálás, 
fürdőszoba, zuhanyozó, WC és bútorozott balkon 
vagy terasz.
A1B/A2B:   Tengerre néző szobák.
Foglalható 1. emeleti Joker-szoba   A2S   is. 
Sport: Asztalitenisz és squash (kaució ellenében).   
Wellness:   Pezsgőfürdő. Térítés ellenében: a spa-
részlegben (belépés 14 éves kortól) szauna és tö-
rökfürdő.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence valamint 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Délutánonként kávé és sütemények. Nap-
közben snack-ételek. Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok 10.30 és 24.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény:   2014.02.28-ig történő fog-
lalás esetén 12,-€/teljes árat fi zet fő/hét kedvez-
mény.  
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 18% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.06.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 08.31.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).  
Árkedvezmény: A2S=A2A 06.01.-06.30. közöt-
ti érkezés esetén. 

 BE LIVE LA NIÑA    
JOKER-

SZOBA

   COSTA ADEJE 

1 hét All Inklusive

már 755,-€/fő ártól
 (241.600,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 15847

2-14 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A 4 csillagos Iberostar Torviscas Playát 
csak a parti sétány választja el a tenger-
parttól. A szálloda kitűnő választás fi ata-
loknak vagy családosoknak Costa Adején.
Utazzanak párban vagy családdal, ez a 
szálloda kitűnő áron kínál kényelmet, mi-
nőséget és kiváló szolgáltatást. 

Fekvése:   Torviscas városrészben fekszik, csak 
a parti sétány választja el a tengerparttól. A kb.
800 m hosszú, sötéthomokos strand kb. 150 m-
re (a kerten keresztül) fekszik. A Puerto Colon
jachtkikötő, a központ és egy bevásárlóközpont
számos vásárlási és szórakozási lehetőséggel,
éttermekkel, kávézókkal és bárokkal a közelben.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 35 perc.  
Felszereltsége: A modern létesítményben hall 
recepcióval, bárok, internetsarok (térítés ellené-
ben), WIFI (30 perc ingyenesen), étterem, bu-
tik és fodrászat áll rendelkezésre. A kertben 2 
édesvizű úszómedence, napozóterasz ingyenes
napágyakkal és napernyőkkel. Törölközők kaució

ellenében. Pool-/snack-bár és grillétterem. 472 
szoba 6 emeleten és több lift.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1I/A2I/A3I: Az igényes szobák-
ban telefon, SAT-TV zenecsatornával, minibár (kü-
lön kérésre, térítés ellenében), bérelhető széf,
légkondicionálás, fürdőszoba, zuhanyozó, WC,
hajszárító és bútorozott balkon. 
A1A/A2A/A3A: Oldalról tengerre néző szobák. 
A1D/A2D/A3D:   Tengerre néző szobák.
A2B - Junior-suitek:   Tágasabbak és tengerre 
nézők. Kijárattal egy külön medencéhez napo-
zóterasszal.
A2F/A3F - Családi szobák:   Kombinált nappa-
li/hálószoba és külön hálószoba valamint oldalról
tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Ellátás: Reggeli,   félpanzió, teljes panzió   vagy 
All Inklusive.   Minden étkezés büférendszerben.
Látványkonyha. A vacsoránál alakalomhoz illő vi-
selet ajánlott (férfi aknak hosszúnadrág).   
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz (kaució elle-
nében). Térítés ellenében: tenisz és biliárd.
Wellness: Térítés ellenében: kis wellness- és
szépségszalon professzionális wellness-progra-
mokkal és kezelésekkel.  

Gyerekek: Külön gyerekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás: Napközben és esténként változatos 
animációs és szórakoztató programok show-mű-
sorokkal, élőzenével valamint tánccal.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1I, A1A, A1D).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Kontinentális reggeli későn kelőknek 10.30 
és 13.00 óra között. Egyes helyi és import alko-
holos és alkoholmentes italok 10.00 és éjjel 01.00 
óra között. Pool-bár 10.00 és 18.00 óra között. 
Délutánonként, kávé, sütemények és szendvicsek 
15.00 és 18.00 óra között.  

 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 TORVISCAS PLAYA    
JOKER-

SZOBA

   COSTA ADEJE 

1 hét reggelivel

már 669,-€/fő ártól
 (214.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 15067

A2F
A3F

+
2-6 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

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

A Tenerife délnyugati részén, a tengerpart-
tól gyalog pár percre fekvő szálloda oázistkk
képező, csodálatos medencerészlege lép-
csőzetes vízesésekkel minden elképzelhe-
tő kényelmet megteremt, ezért is kedvelt 
különösen a törzsutasok körében. Kitűnő 
választás párban vagy családdal utazók 
számára. Győződjön meg személyesen a 
szálloda dolgozóinak vendégszeretetéről! 

Fekvése: A nyüzsgő Costa Adeje városrészben,
a Playa de Fanabe homokos strandtól és a kb.
450 m-re fekvő, újonnan kialakított parti sétány-
tól pár percre fekszik. Bevásárlási és szórakozási
lehetőségek, kávézók, éttermek és bárok a közel-
ben. A busztranszfer a repülőtérről kb. 35 perc.
Felszereltsége: A 2014-ben felújított, modern
létesítmény egy hatalmas kert közepén több épü-
letből áll, amelyek 2 szinten helyezkednek el, ösz-
szesen 563 szobával. Az épületek között 2 attraktív,
vízesésekkel összekötött tropical-úszómedencés
rész található. Rendelkezésre áll hall recepcióval,
étterem, bár, több lift, piano-bár, kártyaszoba,
WIFI a szálloda egész területén (térítés ellené-
ben), kis üzlet és fodrászat. Mélygarázs (külön
kérésre, térítés ellenében). A kertben 6 édesvi-

zű úszómedence, napozóteraszok ingyenes nap-
ágyakkal, matracokkal és napernyőkkel. Törölközők 
kaució ellenében. Pool-bár és pool-/snack-bár.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1J/A2J - Superior-szobák:   Az 
ízlésesen berendezett, modern, tágas szobákban
telefon, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), minibár 
(térítés ellenében), bérelhető széf, légkondicioná-
lás, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és bú-
torozott balkon vagy terasz. 
A1G/A2G- Superior-szobák:   Medencére né-
ző szobák.
A2M - Superior-családi szobák:   2 felnőtt és 2 
gyermek részére.
A2H - Superior-családi szobák: Medencére 
nézők.
A2C - Superior-suitek: Tágasabbak, igénye-
sebb berendezéssel, kiegészítve fürdőköpennyel,
papuccsal és strandtörölközővel.   
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. A vacsoránál az alka-
lomhoz illő viselet kötelező (a férfi aknak hosszú-
nadrág). Félpanzió Plus 15360A: A vacsoránál
az italok ingyenesen (felár ellenében foglalható).  
Sport:   Aerobic, strandröplabda, darts, fi tneszte-
rem, többfunkciós sportpálya és teniszpálya. Térí-
tés ellenében: asztalitenisz, biliárd illetve a közel-
ben golfpálya (kb. 3 km-re).
Wellness: Térítés ellenében: szauna és masz-
százs.  

Szórakozás: Animációs programok, esti szóra-
koztató programok játékokkal, diszkó, élőzene és 
show-műsorok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1J, A1G).  
 CSALÁDI tipp    2 külön gyermekmedence, gyer-
mekjátszótér, mini-diszkó és mini-klub (4-12 éve-
seknek).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek 12.30 óráig. Snack-
ételek és szendvicsek 10.30-12.30 és 16.30-18.30 
óra között. Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok illetve kávé és tea 08.00 és 24.00 óra között. 
Vacsora két turnusban. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.01.31-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: 60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.   

 HOTEL JACARANDA       COSTA ADEJE 

1 hét félpanzióval

már 662,-€/fő ártól
 (211.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 15252

A2H -
A2M -
+

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:

Reggeli későn kelőknek

ÚJ
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35SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

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

Élvezze a nyaralást ebben a gyönyörű 
komfortszállodában, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílik az Atlanti-óceánra!

Fekvése:   Nyugodt környezetben, egy domb-
oldalban fekszik, gyönyörű kilátással Puerto de 
Santiagóra, Los Gigantesre és a szomszédos szi-
getre, La Gomerára. A legközelebbi homokos
strand, Playa de la Arena és a központ bárokkal,
éttermekkel, bevásárlási és szórakozási lehetősé-
gekkel kb. 500 m-re. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A komfortszálloda főépület-
ből és több teraszos kialakítású melléképületből
áll. A vendégek rendelkezésére áll hall recepci-
óval, társalgó, internetsarok és WIFI (térítés el-
lenében), büféétterem, étterem specialitásokkal 
(váltakozó témákkal, előzetes foglalással), 6 bár,
fodrászat és butik. A hatalmas kertben 6 édes-
vizű úszómedence, napozóteraszok ingyenes
napágyakkal, matracokkal és napernyőkkel. Tö-
rölközők kaució ellenében. Snack-bárok részben
fedett terasszal. Összesen 518 szoba és liftek.  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A2E:   Minibár, légkondicionálás, bé-
relhető széf, síkképernyős SAT-TV, telefon, fürdő-
szoba, WC, hajszárító és balkon vagy terasz. 
A1A:   Egyágyas szobák.
A1B/A2B/A3B - Suitek:   Tágasabbak, kombinált
nappali/hálószoba ülősarokkal, külön hálószoba,
tengerre néző balkon és terasz. 
A2F - Családi suitek:   2 felnőtt és 2 gyermek ré-
szére. Oldalról tengerre nézők.
A2G - Családi suitek:   Tengerre néző családi
suitek.
Foglalható nem tengerre néző Joker-suite   A2S is.
Wellness: Térítés ellenében: a kb. 1800 m²-es
spa-részlegben (belépés 18 éves kortól) külön-
böző zuhanyok és kezelések, aromaterápia, hid-
romasszázs, fedett medence, szauna, törökfürdő,
pezsgőfürdő és különböző masszázsok.
Szórakozás:   Változatos animációs programok 
napközben és este, játékok, show-műsorok, élő-
zene és tánc.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1B). 
• Heti 2x belépés a spa-részlegbe.
• Érkezéskor 1 üveg víz és gyümölcsök   a szo-
bában.   
 AKTÍV tipp    Aerobic, fi tneszstúdió, minigolf, kö-
télpálya (az animációs csapat kíséretében, nem

minden nap, naponta max. 1 óra), felvonó, több-
funkciós sportpálya, íjászat, foci, pilates, tenisz, 
vízigimnasztika és asztalitenisz. Térítés ellenében: 
biliárd, bowling és golf (kb. 6 km-re).  
 CSALÁDI tipp  Mini-diszkó, gyermekmedence 
csúszdával (időszakos nyitva tartással), játszótér, 
mini-klub (4-12 éveseknek) és Nintendo Wii.   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben, látványkonyhával. A vacsorát heti 2x a spe-
cialitások éttermében is elfogyaszthatják a vendé-
gek (előzetes foglalás szükséges). Helyi alkoholos 
és alkoholmentes italok a főétkezések ideje alatt 
illetve 10.00 és 24.00 óra között. Napközben 
10.00 és 17.00 óra között snack-ételek, grillételek 
és fagylalt a pool-/snack-bárban.  

 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.
Árkedvezmény   (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál):   14=12/7=6   10.09.-10.16. közötti ér-
kezés esetén.
Senior-kedvezmény: 60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak az A2S, 
A2B és A2F szobatípusok foglalása esetén érvé-
nyes).   

 LUABAY COSTA LOS GIGANTES    
JOKER-

SZOBA

   PUERTO DE SANTIAGO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 765,-€/fő ártól
 (244.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 15028

A2B -
A2F -
A2G -
A2S -

+

2-6 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

ÚJ
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KANÁRI-SZIGETEK

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

  • Mallorca
  • Ibiza
 
COSTA DEL SOL
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38 PORTUGÁLIA · MADEIRA

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

(

●
Porto
Santo

MADEIRA

Fedezzék fel Madeirát, az Atlanti-óceán portugál gyöngyszemét! Lélegzetelállító sziklafalak,

gyönyörű partszakaszok, bizarr hegyek és páratlan, szubtrópusi virágparadicsom fogadja az 

ideérkezőket. Egész évben virágzó, különleges növények: virágok, cserjék és fák nyújtanak 

színpompás látványt. A természet és kirándulás szerelmesei számára a sziget maga a para-

dicsom, egész évben kellemes és mérsékelt klíma várja a turistákat. A fürdőzésre vágyók-

nak a kristálytiszta vizű, kis, kavicsos-köves öblöket vagy a különleges formájú, tengervizes

úszómedencéket ajánljuk. 

Látogassák meg Madeira nevezetességeit is, történelmi emlékek, a főváros, Funchal terei és

utcái, csodálatos kertek valamint festői falvak teszik változatossá a nyaralást!

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

ÜDÜLŐHELYEK

Funchal, Madeira fővárosa, kikötőváros a sziget déli
részén, zöldellő hegyekkel és bizarr sziklákkal övezve.
Portugál stílusban épült villák, templomok, múzeu-
mok, parkok gyönyörű növényzettel, festői virágpiac,
butikok és egy egyedülálló orchideagyűjtemény fo-
gadja az idelátogatókat. Élvezzék a magával ragadó
légkört az óváros keskeny utcácskáiban, látogassanak 
el a hangulatos éttermekbe, vagy kóstolják meg a vi-
lághírű madeirai borokat! Próbálják ki a sziget ételspe-
cialitásait is, mint pl. az Espada (kardhal), vagy az 
Espetada (húsok nyárson)! A sziget kedvelt látvá-
nyossága a Lido, mely frissítő tengervizes úszóme-
dencével, napozóterasszal és étteremmel várja a pi-
henni vágyókat.

Garajau Madeira déli partján, Funchaltól keletre ta-
lálható. Itt nyúlik a tengerbe a sziget második legdé-
lebbi foka, a Ponta do Garajau-félsziget. A sziklafal
tövében, a partközeli élőhelyek biológiai sokfélesé-
gének védelmére hozták létre Portugália első tengeri
nemzeti parkját, ahol halászni és horgászni is tilos. Az 
érdeklődők a kristálytiszta vízben könnnyűbúvárkod-
va ismerhetik meg a különlegesen gazdag élővilágot.
Caniço, a déli parton, Funchaltól csak néhány kilomé-
terre fekvő, kis település a sziget egyik legkedveltebb
üdülőhelyévé fejlődött. A közvetlen az óceánparton
található Caniço de Baixo ideális a kikapcsolódásra és
az aktív pihenésre vágyóknak egyaránt. Az üdülőterü-
let rendkívül kedvelt a búvárok körében valamint tö-
kéletes kiindulópont a sziget felfedezéséhez.

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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39PORTUGÁLIA · MADEIRA

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

Barátságos hangulatú, ízlésesen kialakított 
szálloda csodálatos kilátással az óceánra.

Fekvése:   Egy domboldalon fekszik, Funchal nyu-
gati részén. A központ kb. 2,5 km-re, ahova az in-
gyenes hotelbusszal lehet eljutni (vasárnap ki-
vételével). A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 
perc.
Felszereltsége:   Az attraktív szállodában 132 
szoba található 5 emeleten. A vendégek rendel-
kezésére áll recepció, liftek, internetsarok (térítés 
ellenében), ingyenes WIFI a hallban, étterem, 
a’la carte-étterem és koktélbár. A szép kertben 
fűthető, édesvizű úszómedence, pool-bár vala-
mint napozóterasz szép kilátással az óceánra és 
Funchalra. Napágyak, napernyők és törölközők 
ingyenesen.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A barátságosan beren-
dezett szobákban szőnyegpadló, minibár, légkon-
dicionálás, bérelhető széf, kábel-TV, telefon, haj-
szárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
A2B: Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Reggeli   vagy  y  félpanzió.   Büféreggeli és 
büfé- vagy menüválasztásos vacsora. Diétás éte-
lek külön kérésre.   
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: biliárd, squash és tenisz.
Wellness:   Édesvizű, fedett medence és pezsgő-
fürdő. Térítés ellenében: szauna, törökfürdő és új, 
modern spa-részleg különböző kezelésekkel.
Szórakozás: Alkalmanként esti szórakoztató 
programok, élőzene vagy folklórműsorok.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 
• Érkezéskor   1 üveg bor   a szobában.
• 2014.01.31-ig történő foglalás esetén   50% ked-
vezmény   a spa-kezelések és masszázsok árából. y

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.06.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
Árkedvezmény: 14=12/7=6 06.21.-07.12. kö-
zötti érkezés esetén.

 HOTEL MADEIRA PANORAMICO    
JOKER-

SZOBA

   FUNCHAL 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 409,-€/fő ártól
 (130.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 21213

2-13 év
-100%

PROGRAM
1. nap: Budapest – Funchal
Elutazás Budapestről lisszaboni átszállással Fun-
chalba. Transzfer a szálláshelyre, a szobák elfogla-
lása. Szállás a Madeira Panoramico szállodában.
2. nap: Funchal – városnézés
Reggeli a szállodában, majd Funchal félnapos város-
nézés. Keressék fel velünk a forgatagos vásárcsar-
nokot! Itt lenyűgőzik Önöket az áruk bőséges kíná-
lata, lefényképezheti az érdekesebbnél érdekesebb
tengeri herkentyűket a halcsarnokban és a tarka vi-
rágokat. Idegenvezetőnk ismerteti Önökkel azokat
a fajtákat, amelyeket még nem ismernek. A nyüzs-
gő, színpompás piac kihagyhatatlan élményt nyújt
minden látogatónak! A drótkötélpálya függőkabin-
jaiban jutnak fel a főváros legmagasabb pontjára,
a Monte-hegyre. A kilátás lenyűgöző. Ne felejtse-
nek el betérni a Nossa Senhora templomba, ahol
utolsó királyunk, IV. Károly van eltemetve. Tesztel-
jék bátorságukat a hagyományos madeirai közleke-
dési eszközön, a tobogánon (fakultatív program)!
A busz visszahozza Önöket Funchalba, majd Ma-
deira egyik legrégibb borászatának felkeresésével
zárul ez a délelőtti program. Ízleljék meg a világ-
hírű madeirai borok különböző fajtáit, és élvezzék 
a régi falak hangulatát! Délután szabadprogram. 
Vacsora és szállás Funchalban.

3. nap: Nyugat - túra
Reggeli a szállodában, majd egész napos prog-
ram: kirándulás Madeira nyugati részére. (A prog-
ram ebédet tartalmaz). Utunk kezdetén Cama-
ra de Lobos-on haladunk keresztül, ahol már  
Winston Churchill is számos motívumot örökí-
tett meg festményein. Nyitányként Cabo Giraoh-
nál állunk, ahol Európa legmagasabb sziklaszirt-
jéről pillanthatunk a mélybe. Majd Ribiera Brava
városának bebarangolása után Ponta do Sol-nál
elhagyjuk a parti utat, hogy örökzöld erdőkön
keresztül, az utunkat medvetalp-kaktuszokkal sze-
gélyezve eljussunk a Paul da Serra kopár hegy-
vidékére. A sziget legészakibb városában, Porto
Monizban, az óceán partján láva alkotta, termé-
szetes medencéket fi gyelhetünk meg. Sao Vicen-
ténél hagyjuk el az északi partot, és meredeken
visz fel utunk az 1007 m magasan fekvő Encu-
meada-hágóra. Onnan jó időben gyönyörűen
látszódik mind a déli, mind az északi part.  Zá-
róakkordként, mielőtt újra visszatérnénk délre,
megállunk Serra de Agua-nál, hogy élvezhessék a
nyugati oldal egyik legszebb panorámáját. Vacso-
ra és szállás Funchalban.
4. nap: Szabadprogram
Reggeli, egész nap szabadprogram. Vacsora és
szállás Funchalban.

5. nap: Kelet - túra
Reggeli, majd egész napos program: kirándu-
lás Madeira keleti oldalára. (A program ebédet 
tartalmaz). Túránkat a zöld, keleti parton kezd-
jük Camacha-ban, a kosárfonás központjában. 
Ezt követően meglátogatjuk a Pico do Arieiro-t, 
amely Madeira második legmagasabb hegycsú-
csa. Utunkat Ribeiro Frió pisztrángtenyészeténél 
folytatjuk, ahol körös körül eukaliptusz ligeteke-
ket és a szigeten őshonos babérfajtákat láthatnak. 
Santana szalmatetős kunyhói (casas de colmos) 
biztosan el fogják Önöket bűvölni. Faial-ban, 
egy hatalmas sziklatömb, a Sasbérc árnyékában 
fogyasztjuk el ebédünket. Csodálatos a kilátás 
a Ponta do Sao Lourenco-félszigetről az északi 
partra valamint az Ilhas Desertas-szigetcsoport-
ra. Az utolsó megálló, az egykori fővárosban lesz: 
Machico volt az első hely, ahol a sziget felfedezői 
partra szálltak. Tegyenek egy kis sétát a városká-
ban, majd fogyasszanak el egy kávét valamelyik 
kellemes kávézóban!  Útban hazafelé elhaladunk 
a repülőtér közismerten rövid leszállópályája mel-
lett és alatt. Vacsora és szállás Funchalban.
6. nap: Szabadprogram
Reggeli, egész nap szabadprogram. Vacsora és 
szállás Funchalban.

7. nap: Funchal – Budapest
Korai transzfer a repülőtérre és elutazás lisszaboni
átszállással Budapestre.

  INFORMÁCIÓ  
A változtatás jogát fenntartjuk!
 ELLÁTÁS  
Büféreggeli / fakultatív félpanzió.
INDULÁSI IDŐPONTOK  
2014. augusztus 18., október 18.
EXTRA TIPP
A csoportot magyar idegenvezető kíséri.
GARANCIA TIPP  
A program elindítása min. 16 fő esetén.  
További fontos információk a körutazással 
kapcsolatban az Ön utazási irodájában.

KÖRUTAZÁS MADEIRÁN- AZ ÖRÖK TAVASZ SZIGETÉN MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL 

A körutazás fénypontjai:
• Monte-hegy
• Cabo Girao
• Pico do Arieiro
• Santana
A részvételi díj tartalmazza:
• 7 napos körutazás (6 éjszaka a megadott vagy 
hasonló szálláshelyen)
• ellátás a program szerint
• a csoportot magyar idegenvezető kíséri

7 napos körút (6 éjszaka)
Budapesttől Budapestig

már 548,-€/fő ártól
 (175.360,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: NAH 21213
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

A törzsvendégek körében kedvelt szálloda 
gyönyörű helyen, egy hegyoldalban fek-
szik. Ideális a nyugodt kikapcsolódásra vá-
gyóknak, valamint jó kiindulópont kirándu-
lásokhoz és túrázáshoz.

Fekvése: Egy domboldalon, közvetlenül a für-
désre alkalmas, természetes Arieiro-öbölben fek-
szik, a sötéthomokos/kavicsos strandnál. Funchal 
központja kb. 6 km-re, ahova az ingyenes hotel-
busszal lehet eljutni (hétfőtől péntekig). A menet-
rend szerinti busz megállója a közelben. Vásárlási 
lehetőségek, éttermek és bárok kb. 1,5 km-re. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A barátságos szállodában 124 
szoba található 10 emeleten. Rendelkezésre áll 
recepció, liftek, internetsarok (térítés ellenében), 
étterem gyönyörű kilátással valamint bár. A szép 
kertben, amely majdnem a tengerrel egy szinten 
fekszik, nagy, tengervizes úszómedence, pool-/
snack-bár és napozóterasz. Napágyak és naper-
nyők ingyenesen vehetők igénybe a medencé-
nél.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A felújított szo-
bákban kis ülősarok, bérelhető széf, síkképernyős 
kábel-TV, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és 
tengerre néző balkon. 
A2B/A3B - Junior-suitek:   Tágasabbak.
Foglalható kisebb balkonnal rendelkező Joker-
szoba A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Minden étkezés 
büférendszerben. Diétás ételek külön kérésre.  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd, 
darts és modern fi tneszsarok kilátással a tengerre.  
Wellness:   Térítés ellenében: az új, ízlésesen ki-
alakított spa-részlegben hidromasszázs, törökfür-

dő valamint különböző kezelések és masszázsok.
Gyerekek: Gyermekmedence.  
Szórakozás:   Esti szórakoztató programok 
folklóresttel, karaokeval, piano-zenével, show-
műsorokkal és tánccal.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 
• 50,- € értékű spa-utalvány/teljes árat fi zetőyy
fő/tartózkodás. 

 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.   

 HOTEL ORCA PRAIA    
JOKER-

SZOBA

   FUNCHAL 

1 hét reggelivel

már 406,-€/fő ártól
 (129.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 21142

A2B -+
2-12 év
-100%

A szép, barátságos légkörű komfortszállodá-
ból lélegzetelállító kilátás nyílik az Atlanti-
óceánra.

Fekvése:   Közvetlen a parti sétányon fekszik, a 
sziklás tengerpart felett, a Funchalba vezető út 
alatt. A Clube Naval és a Ponta Gorda tengervi-
zes úszómedencék kb. 3 perces sétával érhetők el. 
Közvetlen a szálloda mellett egy nyilvános kert ta-
lálható. Funchal központja és az óváros kb. 3 km-
re, ahova az ingyenes hotelbusszal lehet eljutni. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A felújított szállodában 215 szo-
ba várja a vendégeket 11 emeleten. Rendelkezé-
sükre áll hall recepcióval, liftek, társalgók, étterem, 
bár és kávézó. A szép, gondozott kertben fűthető, 
édesvizű úszómedence, pool-bár és napozóterasz 
gyönyörű kilátással. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A tágas és kényel-
mesen berendezett szobákban szőnyegpadló, 
minibár, légkondicionálás, bérelhető széf, kábel-
TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, 
WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió  . Minden étke-
zés büférendszerben. 
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: biliárd és squash. 
Wellness: Térítés ellenében: szauna és pezsgő-
fürdő.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.   
Szórakozás:   Esténként szórakoztató programok 
valamint heti 1x folklórest. 

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).
• 2014.02.28-ig történő foglalás esetén elhelye-
zés tengerre néző szobában (a helyszínen, a
szabad helyek függvényében). 

 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.
2014.06.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 09.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 05.17.-07.31.,
09.01.-10.31. közötti érkezés esetén.   

 HOTEL BAIA AZUL    
JOKER-

SZOBA

   FUNCHAL 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 21122

2-13 év
-50%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Igényes berendezés, kényelem és kivá-
ló fekvés garantálják a felejthetetlen nya-
ralást. Az ízlésesen kialakított spa-részleg,
ahonnan lélegzetelállító kilátás is nyílik,
valódi kikapcsolódást kínál. 

Fekvése: Funchal szívében fekszik, egy dombol-
dalban az öböl felett, egy út mellett, csodálatos
kilátással a városra és az óceánra. A központ kb.
10 perces sétával érhető el, ahova ingyenes ho-
telbusszal is el lehet jutni (hétfőtől szombatig). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.

Felszereltsége:   A kedvelt szállodában 261 
szoba/stúdió található 9 emeleten. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, 5 lift, ingye-
nes WIFI a hallban, panorámás étterem (nemdo-
hányzó résszel), bár, játékszoba kábel TV-vel és 
kis üzlet. Édesvizű úszómedence, pool-étterem 
pool-bárral és napozóterasz. Napágyak és naper-
nyők ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A kényelmes be-
rendezésű szobákban ülősarok, hűtőszekrény (té-
rítés ellenében), légkondicionálás, bérelhető széf, 
kábel-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC valamint panorámaablak és hegyre 
néző balkon.
A1E/A2E: Oldalról tengerre néző szobák.
A1B/A2B:   Tengerre néző szobák.
A2F - Superior-szobák: Tágasabbak és ten-
gerre nézők. Extra szolgáltatások: alkoholmentes 
italok érkezéskor a szobában, tea és kávé a szo-
bában (saját elkészítéshez), napilapok, ingyenes 
internetcsatlakozás, ingyenes széf, fürdőköpeny, 
papucs és ingyenes belépés a spa-részlegbe.
A1C/A2C/A3C - Stúdiók:   Kombinált nappali/
hálószoba, konyhasarok (mikrohullámú sütő, tűz-
hely) és zuhanyozó.  
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió plusz. Minden 
étkezés büférendszerben. Félpanzió plusz fogla-
lása esetén a vacsoránál víz, üdítők és bor ingye-
nesen.  
Sport:   Asztalitenisz és biliárd. Térítés ellenében: 
keményborítású teniszpálya.  
Wellness: Térítés ellenében: a spa-részlegben 
fedett medence, pezsgőfürdő és szauna.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás:   Esténként szórakoztató programok 
show-műsorokkal, tánccal és élőzenével.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1E, A1B, A1C).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig történő
foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.06.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 09.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.07.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 10.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   06.05.-
06.19., 09.04.-09.18. közötti érkezés esetén.    
Tengerre néző szoba felár nélkül A1B=A1A/
A2B=A2A  05.01.-10.31. közötti érkezés esetén
(csak 04.30-ig történő foglalás esetén).

 FOUR VIEWS BAIA       FUNCHAL 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 418,-€/fő ártól
 (133.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 21226

A2C -+
2-11 év
-100%

2013/2014 telén felújított, modern, közpon-
ti fekvésű komfortszálloda kiváló minősé-
get és elsőosztályú szolgáltatásokat biztosít
vendégeinek.

Fekvése:   Funchal szállodanegyedében fekszik, a
központtól kb. 3 km-re. A Lido tengervizes úszó-
medence valamint különböző bárok és éttermek 
kb. 150 m-re találhatók, a parti sétány pár perc 

gyalog. A menetrend szerinti busz megállója a 
szálloda előtt. A busztranszfer a repülőtérről kb. 
20 perc.
Felszereltsége:   A teljesen felújított szállodában 
262 szoba várja a vendégeket 11 emeleten. Ren-
delkezésre áll recepció, liftek, könyvtár, internet-
sarok (térítés ellenében), étterem és bár. Fűthető, 
édesvizű úszómedence, pool-bár és napozóte-
rasz. Napágyak, napernyők és törölközők ingye-
nesen vehetők igénybe a medencénél.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: B1A/B2A:   Minibár, légkondicioná-
lás, bérelhető széf, kábel-TV, telefon, hajszárító, 
fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
B2B:   Tengerre néző szobák.
B2E - Superior-szobák: Tágasabbak és tengerre 
nézők. Extra szolgáltatások: alkoholmentes italok 
érkezéskor a szobában, tea és kávé a szobában 
(saját elkészítéshez), papucs, asztalfoglalás az ét-
teremben, lefoglalt napágy a medencénél illetve 
1x vacsora az a’la carte-étteremben.
B1C/B2C - Stúdiók: Kiegészítve konyhasarokkal 
és ülősarokkal. 
B2D - Stúdiók: Kiegészítve konyhasarokkal és 
ülősarokkal. Oldalról tengerre nézők.  
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport: Biliárd, darts és asztalitenisz valamint fi t-
neszterem a Lido bevásárlóközpontban.  
Wellness: Fedett medence és pezsgőfürdő. Té-
rítés ellenében: szauna, törökfürdő és különböző 
kezelések széles választéka.  
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszószoba.
Szórakozás: Alkalmanként esti szórakoztató 
programok.  
Fontos foglalási információ: A képek a fel-
újítás előtti állapotot tükrözik.

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.06.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 09.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.07.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 10.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   06.25.-
07.31. közötti tartózkodás esetén.
Tengerre néző szoba felár nélkül B2B=B2A
05.01.-10.31. közötti érkezés esetén (csak 04.30-ig 
történő foglalás esetén).

 FOUR VIEWS MONUMENTAL LIDO       FUNCHAL 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 472,-€/fő ártól
 (151.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: NAH 21050

2-6 év
-100%

038-043_NAHES14.indd   41038-043_NAHES14.indd   41 2013.11.24.   18:18:222013.11.24.   18:18:22



42 PORTUGÁLIA · MADEIRA

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

Az igényesen kialakított szálloda könnyed
kikapcsolódást kínál vendégeinek.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, a sziklás ten-
gerpart felett fekszik. Canico kb. 2 km-re, Funchal
kb. 8 km-re, ahova menetrend szerinti buszokkal
lehet eljutni, megálló a szálloda előtt. Néhány ét-
terem és üzlet a szálloda közvetlen közelében. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A 6 egymással összekötött, há-
romemeletes épületből álló létesítményben 272 

szoba található. A főépületben rendelkezésre áll
hall recepcióval, ingyenes WIFI a hallban, TV-
szoba, teraszos étterem és bár. A hatalmas kert-
ben édesvizű úszómedence, pool-/snack-bár és
napozóterasz. Napágyak ingyenesen, törölközők 
kaució ellenében vehetők igénybe a medencé-
nél.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A barátságosan
berendezett szobákban bérelhető széf, kábel-TV,
telefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és kertre né-
ző balkon. 
A1B/A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  

Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió.   Kontinentális 
reggeli önkiszolgáló rendszerben, vacsora (3 fo-
gásos menü) Dine Around rendszerben a szállo-
da közelében található Turigalo és Frango da Guia 
éttermekben.  
Sport:   Asztalitenisz, boccia és röplabda. Térítés 
ellenében: biliárd, búváriskola Machicóban, a 
Hotel Dom Pedro Baia szállodában illetve golf kb. 
11 km-re (Palheiro Golf).
Wellness:   Fedett medence eltolható tetővel.  
Gyerekek: Gyermekmedence és gyermekfel-
ügyelet (külön kérésre, térítés ellenében).  
Szórakozás: Esti szórakoztató programok. 

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2014.06.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).

A félpanziós felárra nem vonatkozik.
Árkedvezmény   (csak a 07.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=17/14=12/7=6   05.25.-07.11.,
08.24.-09.07., 09.21.-10.05. közötti érkezés esetén
(a félpanziós felárra nem vonatkozik).
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
6% kedvezmény a szállás díjából   (a félpanziós
felárra nem vonatkozik).

 HOTEL DOM PEDRO GARAJAU    
JOKER-

SZOBA

   GARAJAU 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 329,-€/fő ártól
 (105.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 21240

2-12 év
-100%

Az ízlésesen kialakított, törzsvendégek kö-
rében kedvelt szálloda gyönyörű helyen,
közvetlen az óceánparton fekszik, és barát-
ságos légkörrel várja a látogatókat.

Fekvése:   Közvetlen a kavicsos/köves strandnál
és a szép parti sétánynál fekszik. Funchal kb. 9
km-re, ahova az ingyenes hotelbusszal lehet el-
jutni (hétfőtől szombatig). A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   A barátságos szállodában
224 szoba található. A vendégek rendelkezé-
sére áll hall recepcióval, liftek, internetsarok és
WIFI a hallban (mindkettő ingyenesen), TV-
sarok, büféétterem, a’la carte-étterem, bár, kis
üzlet és fodrászat. A szép kertben fűthető, ten-
gervizes úszómedence, pool-/snack-bár és napo-

zóterasz. Napágyak, napernyők és törölközők in-
gyenesen a medencénél.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: C1B/C2B/C3B:   Minibár, légkondi-
cionálás, bérelhető széf, ingyenes internetcsatla-
kozás, kábel-TV, telefon, hajszárító, zuhanyozó,
WC és oldalról tengerre néző balkon. 
C2C/C3C:   Tengerre néző szobák.
C2D - Superior-szobák:   Fürdőszobával is rendel-
keznek és közvetlen tengerre nézők. Extra szolgálta-
tások: alkoholmentes italok érkezéskor a szobában,
tea és kávé a szobában (saját elkészítéshez), DVD-
lejátszó (külön kérésre), papucs, ingyenes belépés
a spa-részlegbe, asztalfoglalás az étteremben, lefog-
lalt napágy a medencénél és félpanzió plusz foglalá-
sa esetén 2x vacsora az a’la carte-étteremben.
A2A/A3A - Apartmanok:   Kombinált nappali/
hálószoba heverővel, konyhasarok, 1 külön háló-
szoba és balkon gyönyörű kilátással a tengerre.
Foglalható kertre néző terasszal rendelkező     Joker-
szoba   C1S/C2S is.  

Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió plusz. Minden 
étkezés büférendszerben. Félpanzió plusz foglalá-
sa esetén a vacsoránál sör, üdítők, bor és víz in-
gyenesen. 
Sport:   Biliárd, fi tneszterem és asztalitenisz. Té-
rítés ellenében: búvárbázis a szállodában (helyi 
szolgáltatóknál).  
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés ellenében: a 
Four Stones spa-részlegben (belépő 5,- €/fő/
nap, Superior-szoba foglalása esetén ingyene-
sen) édesvizű, fedett medence, szauna, gőzfür-
dő, masszázs és kozmetikai kezelések.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás: Esti szórakoztató programok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (C1B, C1S). 
•   25,- € értékű spa-utalvány/teljes árat fi zető yy
fő/tartózkodás.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig törté-
nő foglalás esetén 17,5% kedvezmény a szállás 
díjából. 

2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.06.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 09.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.07.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 10.01.-10.31. kö-
zötti érkezéseknél).  
Árkedvezmény: 28=24/21=18/14=12/7=6 
05.17.-05.29., 06.04.-07.28., 10.01.-10.31. közötti
érkezés esetén. 

 FOUR VIEWS OASIS    
JOKER-

SZOBA

   CANICO DE BAIXO 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 394,-€/fő ártól
 (126.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 17,5%

Szálláskód: NAH 21136

2-13 év
-100%

Szállás példa
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43PORTUGÁLIA · MADEIRA

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

Pihenjen a panorámamedencénél, és élvez-
ze a lélegzetelállító kilátást a tengerre.

Fekvése:   Funchal központja kb. 3 km-re. A közel-
ben számos étterem, bár és szórakozási lehető-
ség. A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 220
szoba található 10 emeleten. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, könyvtár,
ingyenes WIFI, büféétterem, a’la carte-étterem,
bárok, fodrászat és ajándéküzlet. A kertben fűthe-
tő édesvizű úszómedence és napozóterasz. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők ingyenesen ve-

hetők igénybe.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A kényelmesen beren-
dezett szobákban kávé-/teafőző, minibár, légkon-
dicionálás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdő-
szoba, zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B: Oldalról tengerre néző szobák.
A1C/A2C: Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. Minden étke-
zés büférendszerben, részben menüválasztásos
rendszerben. Vacsorázni az a’la carte-étteremben
is lehet (felár ellenében). 
Sport: Fitneszterem.
Wellness:   Fedett medence. Térítés ellenében:
kezelések a spa-részlegben, gőzfürdő és szauna.

Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás: Esténként élőzene.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).
• Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén 1x belépő  /ő
teljes árat fi zető fő az Aqua Sensation részbe a 
spa-részlegben.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.

 MELIA MADEIRA MARE    
JOKER-

SZOBA

   FUNCHAL 

1 hét reggelivel

már 471,-€/fő ártól
 (150.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 21043

2-12 év
-50%
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44 GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

Görögország legnagyobb szigetén minden megtalálható, ami egy tökéletes nyaraláshoz szük-

séges, egyetlen út talán nem is elegendő, hogy a természeti szépségeket mind megismerjük.

Garantált, hogy itt minden alkalommal felfedezhetünk valami újdonságot! Béreljenek autót

és derítsék fel akár önállóan a kis, eldugott, hangulatos, hegyi falvakat, a tipikus görög életet,

és tapasztalják meg az egyedülálló görög vendégszeretetet! Látogassák meg a borairól ismert

Archanest vagy a krétai kézműves hagyományokat őrző fazekas falut, Trapsanót, ahol a szige-

ten mindenütt közkedvelt kék kerámiák készülnek! Egy titkos tipp a sziget déli részén található

Porto Loutro, melyet csak gyalogosan illetve Agia Roumeliből vagy Chora Sfakionból indulva

hajóval lehet megközelíteni. Tökéletes nyugalom és pihenés várja Önöket! Nyaralásuk alkal-

mával ne hagyják ki a méltán híres nevezetességeket, a Knosszoszi és Fesztoszi Palota ásatá-

sait a legjelentősebb mínosz-kori leletekkel, a 

lélegzetelállító, 18 km hosszú Szamaria-szur-

dokot vagy Chania és Rethymnon történelmi 

városát! Térjenek be a hangulatos tavernák-

ba, és feltétlenül kóstolják meg a helyi speci-

alitásokat, mint például a tipikus krétai olíva-

olajjal készült görög salátát és a Rakit!

KRÉTA

ÜDÜLŐHELYEK

Rethymnon környékén, Nyugat-Kréta virágzó tarto-
mányában, hosszú, homokos/kavicsos strandokat, han-
gulatos halászfalvakat és kis, hegyi falvakat találunk.
Óvárosa és festői kikötője a környék gyöngyszeme,
tavernáiban és kávézóiban élvezhetjük a helyiek ven-
dégszeretetét (esténként nem lehet autóval közleked-
ni). Számos üzlet, galéria, taverna, bár és diszkó várja a
szórakozni vágyókat. Ideális kiindulópont a sziget belse-
jébe, a régészeti ásatásokhoz, Matala híres strandjához 
vagy a Szamaria-szurdokhoz tett kirándulásokhoz.
Panormo, a kedves, idilli üdülőhely már az antik kor-
ban is fontos kikötőnek számított. Ma szép, egyedi utcái
és épületei miatt műemlékvédelem alatt álló terület. A
tipikus krétai halászfaluban kávézók, a kikötőben taver-
nák és bárok várják az ideérkezőket. Az üdülőhely azok 
számára is ideális, akik viszonylag nyugodt környezet-
ben szeretnének pihenni. Az Iberostar szállodák a hely-
ségen kívül helyezkednek el, közvetlen a tengerparton.
Agia Pelagia, a bájos egykori halászfalu, idilli helyen
fekszik, egy kis, homokos stranddal rendelkező öböl-
nél, hegyvidékes tájjal a háttérben. A kedvelt strandon
a napfürdőzés mellett lehetőség nyílik vízi sportok (pl.
búvárkodás) kipróbálására is. A parti sétányon számos
üzlet és taverna található. A változatos kikapcsolódá-
si lehetőségeknek és a biztonságos tengerpartnak kö-
szönhetően tökéletes nyaralóhely a családok számára.

A hangulatos, tipikus krétai falu, Analipsis Heraklion-
tól kb. 24 km-re keletre fekszik. A bájos, nyugodt tele-
pülés az utóbbi években fejlődött kedvelt üdülőhellyé.
A hosszú, homokos strand mellett sziklás partszakaszok 
és egy kis, homokos öböl is várja a napozásra vágyókat.
A központban és a kb. 2 km hosszú parti út mentén ét-
termek, tavernák és üzletek sorakoznak. Ideális kiindu-
lópont a régészeti ásatásokhoz tett kirándulásokhoz.
Chersonissos Herakliontól kb. 30 km-re, keletre fek-
szik. Az egykori halászfalu, mely egy antik római telepü-
lés romjaira épült, mára az északkeleti part legnagyobb
üdülőhelyévé és kedvelt idegenforgalmi központtá fej-
lődött. A bárok, kávézók, hangulatos tavernák, diszkók 
és vásárlási lehetőségek sokasága ideális feltételeket biz-
tosít az éjszakai életet kedvelőknek. Jó menetrend sze-
rinti buszközlekedés Heraklionba és Agios Nikolaosba. 
Stalis az utóbbi években fejlődött modern, igazi üdü-
lővárossá. A Malia szomszédságában fekvő üdülőhely 
különösen kedvelt hosszú, homokos és lassan mélyü-
lő strandja miatt. A parti út mentén ajándéküzletek és
szupermarketek sorakoznak. A központban számos bár 
és taverna kínál változatos szórakozási lehetőséget.
Sissi, az egykori halászfalu kis, romantikus kikötőjében
számos bár, kávézó és taverna várja a nyaralókat. Az 
olívafákkal körülvett üdülőhelyen kívül több hangulatos
öböl található homokos/kavicsos strandokkal.

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

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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45GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

Hagyományos és modern krétai stílusban
épült, családi vezetés alatt álló apartman-
szálloda barátságos légkörrel.

Fekvése:   A kb. 200 m-re található, hosszú, ho-
mokos/kavicsos strand (fürdőcipő viselete ajánlott)
egy úton át érhető el. Éttermek, bárok és üzletek 
a közelben. Rethymnon központja kb. 6 km-re. A
menetrend szerinti busz megállója a szálloda előtt.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége:   A 2 emeletes főépületben és
több melléképületben összesen 156 szoba/apart-
man található. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, liftek, ingyenes WIFI, internetsarok 
(térítés ellenében), SAT-TV-szoba, teraszos büfé-
étterem, görög taverna és bár. A kertben 3 édesvi-
zű úszómedence és pool-/snack-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: A. 

Elhelyezés: C1A/C2A/C3A: Kávé-/teafőző, hű-
tőszekrény, légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-
TV, ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, fürdőköpeny, 
papucs, fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz.
C2B - Superior-szobák: Kiegészítve DVD-leját-
szóval és medencére nézők.
C2G - Családi szobák: Kombinált nappali/háló-
szoba emeletes ággyal.
C2C/C3C/C4C - Családi szobák:   Kombinált 
nappali/hálószoba és 1 külön hálószoba. 
C2D/C3D/C4D - Superior-családi szobák:   Ki-
egészítve konyhasarokkal, DVD-lejátszóval és me-
dencére nézők.
C2E/C3E/C4E - Apartmanok: Típus „A1”
Kombinált nappali/hálószoba konyhasarokkal, 1 
külön hálószoba, DVD-lejátszó és zuhanyozó.
C3F/C4F/C5F/C6F - Apartmanok: Típus „A2”
2 külön hálószobával rendelkeznek. 
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő 
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.  
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: biliárd, 1 keményborítású teniszpálya és 
vízi sportolási lehetőségek a strandon (helyi szol-
gáltatóknál). 
Gyerekek: 2 gyermekmedence, mini-klub és kis 
vízipark gyerekeknek.
Szórakozás:   Heti 6x napközben animációs prog-
ramok és heti 4x esti show-műsorok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (C1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.30 és 
22.30 óra között. Snack-ételek 10.30 és 12.00 óra 
valamint 14.30 és 16.00 óra között, fagylalt 11.00 

és 12.00 óra valamint 15.00 és 16.00 óra között,
kávé, tea és sütemény 16.00 és 17.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 14=11/7=6   06.20.-06.27., 10.03.-
10.31. közötti érkezés esetén.

 RETHYMNO RESIDENCE       RETHYMNON-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 289,-€/fő ártól
 (92.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 53581

C2G -
C2C -
C2D -
C2E -

+

2-13 év
-100%

A kedvelt, tengerparti szálloda központi
helyen, ugyanakkor nyugodt környezetben
fekszik, ideális a változatos kikapcsolódás-
ra vágyóknak.

Fekvése:   Közvetlen a hosszú, homokos/kavicsos
strandon fekszik (fürdőcipő viselete ajánlott). Ét-
termek, bárok és üzletek a közelben. Rethymnon
központja kb. 6 km-re. A menetrend szerinti busz 
megállója kb. 30 m-re. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 2 óra.
Felszereltsége: A családias légkörű, kis szállodá-
ban összesen 63 szoba található 4 épületben. A
főépületben rendelkezésre áll hall recepcióval, in-
ternetsarok (térítés ellenében), WIFI a recepciónál,
SAT-TV-sarok, büféétterem és bár. A kertben édes-
vizű úszómedence, a strandon snack-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen, a
strandon térítés ellenében vehetők igénybe. 
Helyi besorolás: B.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A tágas, barátsá-
gos berendezésű szobákban hűtőszekrény, lég-
kondicionálás (térítés ellenében), bérelhető széf, 
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és bal-
kon vagy terasz.
A2B: Oldalról tengerre néző, balkonos szobák.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   Kombinált 
nappali/hálószoba, 1 külön hálószoba, fürdőszo-
ba és zuhanyozó.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő 
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.  
Sport: Térítés ellenében: biliárd, asztalitenisz, 
tenisz (a szomszédos Rethymno Residence test-
vérszállodában) és vízi sportok a strandon (helyi 
szolgáltatóknál). 
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Heti 1x görög est vagy diszkó (az 
időjárás függvényében).   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
11.00 és 22.00 óra között. Kontinentális reggeli 

korán kelőknek 04.00 és 07.00 óra között valamint
késői vacsora (hidegtál) 20.30 és 24.00 óra kö-
zött (mindkettő előzetes foglalással). Snack-éte-
lek 11.00 és 17.00 óra között (kivéve a főétkezések 
ideje alatt), fagylalt 11.00 és 12.30 óra valamint
14.30 és 16.00 óra között, kávé, tea és sütemény 
16.00 és 17.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 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 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12 05.02.-05.21., 10.01.-
10.17.,  7=6   05.02.-05.21., 10.01.-10.24. közötti ér-
kezés esetén.   

 HOTEL MARAVEL LAND       RETHYMNON-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 280,-€/fő ártól
 (89.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 53163

A2C -+
2-12 év
-100%
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46 GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

A közvetlen tengerparti, nyugodt környe-
zetben fekvő szálloda ideális a családok 
számára. A Rethymnon központjába vezető
parti sétány gyalog pár perc alatt elérhető.

Fekvése:   Közvetlen a hosszú, homokos/kavicsos
strandon fekszik. Rethymnon központja kb. 2,5
km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége:   A létesítményben 111 stúdió/
apartman található a főépületben és több mellék-
épületben. A vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval, WIFI a szálloda egész területén (térítés
ellenében), ingyenes internetsarok a recepciónál,
SAT-TV-sarok, büféétterem és a’la carte-taverna
(térítés ellenében) tengerre néző terasszal, bár va-
lamint kis szupermarket. A kertben édesvizű úszó-
medence és pool-/strandbár. Napágyak és naper-
nyők a medencénél ingyenesen, a strandon térítés
ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: B.  
Elhelyezés: A2B - Stúdiók:   Kombinált nappali/
hálószoba, konyhasarok hűtőszekrénnyel, kávé-/
teafőző, légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV,
telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC és balkon vagy terasz.
A2D/A3D - Stúdiók:   A hegy felőli oldalon ta-
lálhatók.

A2A/A3A/A2E/A3E/A4E - Apartmanok: Kom-
binált nappali/hálószoba, 1 külön hálószoba és für-
dőszoba.
A2C/A3C/A4C - Maisonette-suitek:   Kétszin-
tesek, 2 hálórész, 2 fürdőszoba (az egyik zuha-
nyozóval, a másik pezsgőfürdős káddal), fürdő-
köpeny és balkon.
Sport: Asztalitenisz, kerti sakk, strandfoci és 
strandröplabda. Térítés ellenében: fi tneszterem, 
biliárd és a strandon vízi sportok (kb. 150 m-re, 
helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Fedett medence thalassóval. Térítés 
ellenében: gőzfürdő, masszázs, szauna és pezs-
gőfürdő.  
Szórakozás:   A főszezonban kéthetente estén-
ként élőzene.  

 CSALÁDI tipp    2 külön gyermekmedence (az 
egyik kis csúszdákkal), teddy-klub (3-5 évesek-
nek), mini-klub (6-8 éveseknek), maxi-klub (9-12 
éveseknek) és játszótér.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok, ká-
vé és tea 10.00 és 22.00 óra között. A főétkezések 
alatt helyi sör, helyi bor és üdítők. Szendvicsek, 
gyümölcs, sütemény és fagylalt 15.30 és 16.30 
óra között. 

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

 DIMITRIOS VILLAGE BEACH RESORT       RETHYMNON VÁROS 

1 hét All Inklusive

már 454,-€/fő ártól
 (145.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 53829

A2E
A2C -
+

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:

Komfort check-out

ÚJ
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47GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

Tegyenek egy sétát Rethymnon hosszú par-
ti sétányán, vagy fedezzék fel a helyi növé-
nyeket és fűszereket a szálloda kertjében!

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 150 szo-
ba található a 2 emeletes főépületben és több
melléképületben. A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval, liftek, ingyenes WIFI a közös he-
lyiségekben, internetsarok (térítés ellenében), SAT-
TV-sarok, büféétterem, teraszos bár és kis szuper-
market. A kis kertben 2 édesvizű úszómedence és
pool-/snack-bár. Napágyak és napernyők a meden-
cénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében ve-
hetők igénybe. Törölközők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, in-
gyenes WIFI, hajszárító, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC és balkon vagy terasz.
A2C/A3C - Superior-szobák: 2013-ban felújí-
tottak, ingyenes széffel rendelkeznek, kiegészítve 
kávé-/teafőzővel. Kertre vagy medencére nézők.
A2D/A3D - Superior-szobák: Tengerre nézők.

A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   Kétszintesek, 
2 hálórész és 2 zuhanyozó.
Foglalható teraszos Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő 
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.  
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: mountainbike-ok és a strandon vízi spor-
tolási lehetőségek (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Fedett medence (az elő-/utószezon-
ban fűtött) és pezsgőfürdő. Térítés ellenében: 
gőzfürdő, masszázs, szauna valamint arc- és test-
kezelések.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás:   Esti szórakoztató programok (pl. 
élőzene DJ-vel, keleti/folklór-show, bűvész-show) 
és hetente 1x ingyenes, félnapos kirándulás a ter-
mészetbe 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).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi és import alkoholos és alkoholmen-
tes italok 10.30 és 23.00 óra között. A főétkezések 
alatt csapolt sör, bor és üdítők. Kávé, tea és süte-
mény 16.30 és 17.30 óra között.

 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.-05.25.,
09.19.-09.25. közötti érkezés esetén.

 SENTIDO PEARL BEACH    
JOKER-

SZOBA

   RETHYMNON VÁROS 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 348,-€/fő ártól
 (111.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 53643

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)

•
•

•

•

•
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48 GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

A nagy területen elhelyezkedő, elegáns lé-
tesítmény kis öblök mentén fekszik gyö-
nyörű kilátással a tengerre, ideális válasz-
tás a családok számára.

Fekvése:   Nyugodt helyen, két, fürdésre alkalmas,
homokos/kavicsos öböl felett fekszik. Panormo
kb. 3 km-re, Rethymnon kb. 18 km-re. A menet-
rend szerinti busz megállója a szálloda előtt. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége: A kedvelt szállodában összesen
282 szoba található az ötemeletes főépületben és
több melléképületben. A vendégek rendelkezésé-
re áll hall recepcióval, liftek, WIFI és internetsarok 
(mindkettő térítés ellenében), SAT-TV- és video-
sarok, főétterem (büfé), olasz étterem (büfé, nyit-
va a vendéglétszámtól függően), lobby-bár, kis
szupermarket, ékszerüzlet és fodrászat. A szép
kertben 1 édesvizű, 3 tengervizes úszómedence,
taverna/snack-bár és pool-bár. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél ingyenesen, a strandon té-
rítés ellenében vehetők igénybe. Törölközők kau-
ció ellenében. 
Helyi besorolás: A.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A főépületben ta-
lálható szobákban hűtőszekrény, légkondicioná-

lás (időszakos üzemeltetéssel), bérelhető széf,
SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), telefon, hajszárí-
tó, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon. 
A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
A2C/A3C/A4C - Superior-suitek: A főépület-
ben vagy a melléképületekben találhatók, kiegé-
szítve 1 külön hálószobával, kozmetikai szettel,
fürdőköpennyel, papuccsal és tengerre nézők.
C2A/C3A - Superior-bungalószobák:   A mel-
léképületekben találhatók, 1 tágasabb szoba, ki-
egészítve kozmetikai szettel, fürdőköpennyel, pa-
puccsal, és tengerre néző balkonnal vagy terasszal
rendelkeznek.
Foglalható balkonnal vagy terasszal rendelkező
Joker-szoba A2S is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfele-
lő öltözet (férfi aknak hosszúnadrág, hosszú ujjú
felső) ajánlott.  
Sport:   Aerobic, bowling, darts, íjászat, légpuska-
lövészet, asztalitenisz, minigolf, röplabda és ko-
sárlabda. Térítés ellenében: biliárd, fi tneszterem,
gimnasztika, 3 kivilágítható teniszpálya (2 kemény-
borítású, 1 műfüves), teniszoktatás és felszerelés,
kenuk és vízibiciklik.  
Wellness: A Beauty Center szolgáltatásai: fedett
medence (az elő-/utószezonban fűthető, korláto-
zott nyitvatartási idő), térítés ellenében: arc- és
testkezelések, manikűr, pedikűr, masszázs, szau-
na és pezsgőfürdő.

Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este, különböző show-műsorok, minden nap 
diszkó és tánc. Görög barbecue és strandparti (té-
rítés ellenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 CSALÁDI tipp  1 édesvizű (külön) és 1 tenger-
vizes gyermekmedence, mini-klub (4-7 évesek-
nek), maxi-klub (8-12 éveseknek), tini-klub (13-17 
éveseknek, júliusban és augusztusban), játszótér, 
mini-diszkó, gyerekbüfé és gyermekfelügyelet 
(külön kérésre, térítés ellenében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Egyes helyi és import alkoholos és alkohol-
mentes italok valamint koktélok a különböző bá-
rokban 10.00 és 24.00 óra között, a zenés bárban 
éjjel 01.30 óráig. A főétkezések alatt csapolt sör, 
asztali bor, üdítők, gyümölcslevek és víz. Reggeli 
korán és későn kelőknek. Snack-ételek és fagylalt 
10.00 és 18.00 óra között. Kávé, tea és sütemény 
16.00 és 17.00 óra között. Éjféli snack. Hetente 
és személyenként 1x menüvacsora is lehetséges 
(előzetes foglalással). A 3 teniszpálya használata 
(felszerelés, oktatás és kivilágítás térítés ellené-
ben). 

 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 PANORAMA    
JOKER-

SZOBA

   PANORMO 

1 hét félpanzióval

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

Előfoglalási kedvezmény akár 18%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 53619

A2C -+
2-6 év
-100%
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49GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

Kedvelt, kényelmesen kialakított, családba-
rát létesítmény egy hatalmas, szép kertben, 
számos medencével és csodálatos kilátással 
az Égei-tengerre.

Fekvése:   Nyugodt helyen, két, fürdésre alkalmas,
homokos/kavicsos öböl felett fekszik. Panormo
kb. 3 km-re, Rethymnon kb. 18 km-re. A menet-
rend szerinti busz megállója a szálloda előtt. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége:   A kedvelt létesítményben ösz-
szesen 172 bungaló található, melyek az Iberostar 
Creta Panorama hatalmas kertjében helyezked-
nek el. A vendégek rendelkezésére áll hall recep-
cióval, liftek, WIFI és internetsarok (mindkettő
térítés ellenében), SAT-TV- és videosarok, főét-
terem (büfé), olasz étterem (büfé, nyitva a ven-
déglétszámtól függően), lobby-bár, kis szuper-
market, ékszerüzlet és fodrászat. A szép kertben
1 édesvizű, 3 tengervizes úszómedence, taverna/
snack-bár és pool-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében. Törölközők kaució ellenében.
Helyi besorolás: A.  
Elhelyezés: A2A/A3A - Bungalószobák: Hű-
tőszekrény, légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-

TV, WIFI (térítés ellenében), telefon, hajszárító,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon vagy 
terasz.
B2D/B3D - Superior-bungalószobák:   Kiegé-
szítve kozmetikai szettel, fürdőköpennyel, papucs-
csal és tengerre nézők.
B2E/B3E - Seafront Superior-bungalószobák: 
  A tengerpart és a strand közelében találhatók.
B2B - Családi szobák:   Kiegészítve egy kis, kü-
lön hálószobával (légkondicionálás csak a főszo-
bában) és teraszosak.
B2C - Seafront-családi szobák:   A tengerpart
és a strand közelében találhatók és tengerre né-
zők.
Foglalható Joker-bungalószoba A2S   is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfele-
lő öltözet (férfi aknak hosszúnadrág, hosszú ujjú
felső) ajánlott.  
Sport:   Aerobic, bowling, darts, íjászat, légpuska-
lövészet, asztalitenisz, minigolf, röplabda és ko-
sárlabda. Térítés ellenében: biliárd, fi tneszterem,
gimnasztika, 3 kivilágítható teniszpálya (2 kemény-
borítású, 1 műfüves), teniszoktatás és felszerelés,
kenuk és vízibiciklik.  
Wellness: A Beauty Center szolgáltatásai: fedett
medence (az elő-/utószezonban fűthető, korláto-
zott nyitvatartási idő), térítés ellenében: arc- és
testkezelések, manikűr, pedikűr, masszázs, szau-
na és pezsgőfürdő.

Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este, különböző show-műsorok, minden nap 
diszkó és tánc. Görög barbecue és strandparti (té-
rítés ellenében).  

 CSALÁDI tipp  1 édesvizű (külön) és 1 tenger-
vizes gyermekmedence, mini-klub (4-7 évesek-
nek), maxi-klub (8-12 éveseknek), tini-klub (13-17 
éveseknek, júliusban és augusztusban), játszótér, 
mini-diszkó, gyerekbüfé és gyermekfelügyelet 
(külön kérésre, térítés ellenében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Egyes helyi és import alkoholos és alkohol-
mentes italok valamint koktélok a különböző bá-
rokban 10.00 és 24.00 óra között, a zenés bárban 
éjjel 01.30 óráig. A főétkezések alatt csapolt sör, 
asztali bor, üdítők, gyümölcslevek és víz. Reggeli 
korán és későn kelőknek. Snack-ételek és fagylalt 
10.00 és 18.00 óra között. Kávé, tea és sütemény 
16.00 és 17.00 óra között. Éjféli snack. Hetente 
és személyenként 1x menüvacsora is lehetséges 
(előzetes foglalással). A 3 teniszpálya használata 
(felszerelés, oktatás és kivilágítás térítés ellené-
ben). 

 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 MARE    
JOKER-

SZOBA

   PANORMO 

1 hét félpanzióval

már 377,-€/fő ártól
 (120.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 18%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 53196

B2B -
B2C -
+

2-6 év
-100%

044-057_NAHES14.indd   49044-057_NAHES14.indd   49 2013.11.24.   18:30:142013.11.24.   18:30:14



GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA50

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

Nagy területen elhelyezkedő létesítmény 
szép kerttel, 2 felnőtt és 3 gyermekme-
dencével valamint vízicsúszdákkal, ideális 
választás a családi nyaraláshoz.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fekszik, a szál-
lodához tartozó, kis, fürdésre alkalmas, homo-
kos/kavicsos öböltől csak a kis forgalmú, parti út
választja el. A nagy, homokos, nyilvános strand
kb. 400 m-re található. Analipsis központja üz-
letekkel, éttermekkel és bárokkal kb. 700 m-re.
Chersonissos kb. 4 km-re, ahova menetrend sze-
rinti buszokkal lehet eljutni. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 50 perc.  
Felszereltsége:   A főépületből és kétszintes sor-
bungalókból álló, barátságos létesítményben 
270 szoba várja a vendégeket. Rendelkezésre áll
hall recepcióval és ülőgarnitúrákkal, TV-sarok,

WIFI a hallban és internetsarok (mindkettő térí-
tés ellenében), büféétterem, gourmet a’la carte-
étterem (előzetes foglalással, térítés ellenében),
bár, kis szupermarket és amfi teátrum. A kertben 2 
édesvizű úszómedence, napozóteraszok és pool-
bár. Napágyak és napernyők a medencénél és a
szálloda saját strandján ingyenesen, a nyilvános
strandon térítés ellenében vehetők igénybe.
Helyi besorolás: B.  
Elhelyezés: B1A/B2A/B3A: A tágas, kényel-
mesen berendezett szobákban kis hűtőszekrény,
légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon,
hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és
balkon vagy terasz.
B2B/B3B/B4B - Családi szobák:   Egy tágasabb
szoba (1 dupla ágy és 2 külön ágy).
Foglalható Joker-szoba A2W/A3W is.  W
Sport: Aerobic, boccia, asztalitenisz, 2 kemény-

borítású teniszpálya (kivilágítás térítés ellené-
ben), kispályás foci, röplabda, kosárlabda és 
vízigimnasztika. Térítés ellenében: vízi sportok a 
nyilvános strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Térítés ellenében: masszázs, manikűr 
és arckezelések.  
Gyerekek:   3 külön gyermekmedence kis csúsz-
dákkal és vízi játékokkal, mini-klub (4-12 évesek-
nek) és játszótér.  
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 (B1A).

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben látványkonyhával. A főétkezéseknél víz, üdí-
tők, helyi sör és helyi bor. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok, fi lteres kávé és tea 10.00 és
23.00 óra között. Reggeli korán kelőknek (05.00
és 07.30 óra között, külön kérésre) és későn ke-
lőknek (kis büfé, 09.30 és 10.00 óra között).
Fagylalt és sütemény 13.00 és 17.00 óra között,
szendvicsek 14.30 és 17.00 óra között. Késői va-
csora 21.30 és éjjel 00.30 óra között (külön ké-
résre).

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

 KLUB OÁZIS HOTEL STELLA VILLAGE    
JOKER-

SZOBA

  ANALIPSIS 

1 hét All Inklusive

már 354,-€/fő ártól
 (113.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 53452

B2B -
2-13 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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51GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

A kedvelt, igényesen kialakított, családba-
rát szálloda tökéletes légkört biztosít a pi-
henéshez és kikapcsolódáshoz.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fekszik, a szál-
lodához tartozó, kis, fürdésre alkalmas, homo-
kos/kavicsos öböltől csak a kis forgalmú, parti út
választja el. A nagy, homokos, nyilvános strand 
kb. 400 m-re található. Analipsis központja üz-
letekkel, éttermekkel és bárokkal kb. 700 m-re.
Chersonissos kb. 4 km-re, ahova menetrend sze-
rinti buszokkal lehet eljutni. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 50 perc.  
Felszereltsége:   A főépületből és kétszintes sor-
bungalókból álló, elegáns létesítményben 234 

szoba várja a vendégeket. Rendelkezésre áll tágas
hall recepcióval és ülőgarnitúrákkal, lift, SAT-TV-
sarok, WIFI a hallban és internetsarok (mindkettő
térítés ellenében), piano-bár, büféétterem, 2 a’la
carte-étterem (gourmet és ázsiai, térítés ellené-
ben), kis szupermarket és amfi teátrum. A szép
kertben 2 hatalmas, édesvizű úszómedence, na-
pozóteraszok és 2 pool-/snack-bár. Napágyak 
és napernyők a medencénél és a szálloda saját
strandján ingyenesen, a nyilvános strandon térí-
tés ellenében vehetők igénybe. Törölközők kau-
ció ellenében.  
Helyi besorolás: A. 
Elhelyezés: A2A/A3A - Superior-szobák:
Modern és ízléses berendezéssel, kis hűtőszek-

rény, légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, te-
lefon, hajszárító, papucs, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC és balkon vagy terasz.
A2B - Junior-suitek:   Kiegészítve ülősarokkal 
és fürdőköpennyel, a fürdőszobában hidromasz-
százskád.
A2E - Szobák privát medencével:   Hasonló 
berendezéssel, mint a Junior-suitek, kiegészítve 
saját medencével a teraszon.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák: Egy tágasabb 
szoba (1 dupla ágy és 2 külön ágy).
Sport: Fitneszterem, asztalitenisz, íjászat, 2 ke-
ményborítású teniszpálya (kivilágítás térítés elle-
nében), kispályás foci és röplabda. Térítés elle-
nében: biliárd valamint vízi sportok a nyilvános 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs, szépség-
ápolási kezelések és az új wellness-központ szol-
gáltatásai.
Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-klub (4-12 
éveseknek), játszótér, gyermekfelügyelet (külön 
kérésre, térítés ellenében) és a szomszédos Hotel 
Stella Village szállodában külön gyermekmeden-
cék kis csúszdákkal és vízi játékokkal.
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.  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben 
látványkonyhával. Helyi és egyes import alkoholos 
és alkoholmentes italok, fi lteres kávé és tea 10.00 
és 23.00 óra között a pool-bárokban. Reggeli ko-
rán kelőknek (05.30 és 07.30 óra között, külön ké-
résre) és későn kelőknek (kis büfé, 10.00 és 10.30 
óra között). Snack-ételek és fagylalt 10.00 és 17.00 

óra között, sütemény 16.30 és 17.30 óra között.
Hetente 2x vacsora specialitásokkal. Késői vacso-
ra 22.30 és éjjel 00.30 óra között (külön kérésre).
A vacsora a tartózkodás ideje alatt 1x a gourmet
a’la carte-étteremben is elfogyasztható (előzetes
foglalással). A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi -
aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A2A,
A2B, A2E, A2F szobatípusok foglalása esetén ér-
vényes, amennyiben mindkét fő betöltötte a 60.
életévét).  

 KLUB OÁZIS HOTEL STELLA PALACE      ANALIPSIS 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 53473

A2F -

-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:
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•

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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52 GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

Modern, igényesen kialakított szálloda 
egy domboldalon, fantasztikus kilátással a 
tengerre és egy kis öbölre. Ideális kiindu-
lópont a sziget felfedezéséhez.

Fekvése:   A kis, homokos/kavicsos strandtól
kb. 300 m-re fekszik (ingyenes hotelbusz). Agia
Pelagia kb. 5 km-re, Heraklion kb. 15 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége: A teraszosan kialakított létesít-
ményben összesen 355 szoba található a hotel-
részben és több bungalóban. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, ingyenes
internetsarok és WIFI, TV-szoba, főétterem, olasz 
a’la carte-étterem, főbár, butik, ékszerüzlet, kis
szupermarket és fodrászat. A kertben 1 animá-
ciós medence pezsgőfürdővel, 2 relax-medence 
és 2 pool-bár. Strandbár. Napágyak, napernyők 

és törölközők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A/A3A:   Kis hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, széf, SAT-TV, rádió, telefon, hajszá-
rító, fürdőszoba, WC és balkon.
A1A:   Egyágyas szobák.
A2B/A3B/A4B:   Tengerre néző szobák.
A2C/A3C/A4C - Maisonette-szobák: Felújí-
tottak, kétszintesek, 2 hálószobával rendelkeznek 
és tengerre nézők.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák: Felújítottak,
2 külön hálószobával rendelkeznek és tengerre 
nézők.
A2E - Junior-suitek: Kiegészítve kávé-/teafőző-
vel, CD-/DVD-lejátszóval, fürdőköpennyel és pa-
puccsal.
A2F - Suitek:   Tágasabbak, kiegészítve kávé-/
teafőzővel, CD-/DVD-lejátszóval, fürdőköpennyel
és papuccsal.
A2G/A3G/A4G - Master-suitek: Tágasabbak, 2 
queensize-ággyal rendelkeznek, kiegészítve kávé-/

teafőzővel, CD-/DVD-lejátszóval, fürdőköpennyel 
és papuccsal. Extra szolgáltatások: a kis hűtőszek-
rénybe naponta vizet, üdítőket és sört készítenek 
be.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport:   Fitneszterem, aerobic, boccia, darts, aszta-
litenisz, 2 teniszpálya (ütők és labdák ingyenesen, 
kivilágítás térítés ellenében), kispályás foci, röp-
labda, kosárlabda, vízilabda és vízigimnasztika. 
Térítés ellenében: biliárd és búvárkodás.
Wellness:   A kis spa-központ (belépés csak fel-
nőtteknek) szolgáltatásai térítés ellenében: fedett 
medence, masszázs, manikűr, pedikűr és arcke-
zelések.
Gyerekek: Külön gyermedmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek), mini-diszkó, játszótér, a vacso-
ránál gyermekbüfé és gyermekfelügyelet (külön 
kérésre, térítés ellenében).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este (heti 6x), főzőtanfolyam, táncoktatás és 
diszkó.  

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Kontinentális reggeli korán és későn kelőknek. Va-
sárnaponként reggeli pezsgővel. Vacsorázni a tar-
tózkodás ideje alatt 1x az a’la carte-étteremben is
lehet (előzetes foglalással, csak 4 év feletti ven-
dégeknek). Snack-ételek és fagylalt 11.00 és 17.30
óra között a pool-bárban és a strandbárban. Kávé,
tea és sütemény 15.00 és 17.00 óra között. Helyi
alkoholos és alkoholmentes italok valamint kokté-
lok 10.00 és 23.00 óra között. A vacsoránál meg-
felelő öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

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

 CHC ATHINA PALACE RESORT   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   AGIA PELAGIA 

1 hét All Inklusive

már 416,-€/fő ártól
 (133.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 53396

A2B -
A2C -
A2D -
A2G -

+

2-13 év
-100%

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

Extra szolgáltatások:

WIFI – Hotspot Plusz

Pihenő részleg – felnőttek számára

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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53GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

Modern, bungalóstílusban kialakított, csa-
ládbarát szálloda gyönyörű kilátással és 
aquaparkkal.

Fekvése:   A Star Beach vízipark közelében lévő,
homokos/kavicsos strandtól kb. 1 km-re fekszik 
(ingyenes hotelbusz). Chersonissos központja
kb. 2 km-re. A menetrend szerinti busz megálló-
ja kb. 1 km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb.
50 perc.  
Felszereltsége:   A barátságos légkörű létesít-
ményben összesen 275 szoba található több, 2 

emeletes épületben. A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, SAT-TV-sarok, ingyenes WIFI
a hallban, internetsarok (térítés ellenében), te-
raszos büféétterem, lobby-bár és kis szupermar-
ket. A szép kertben 2 édesvizű úszómedence (az 
egyik relax-medence 15 éven felüli vendégeknek)
és 2 pool-/snack-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében vehetők igénybe. Törölközők kaució elle-
nében.  
Helyi besorolás: A. 
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A modern, kényel-
mes berendezésű szobákban kis hűtőszekrény,
kávé-/teafőző, légkondicionálás, bérelhető széf,
SAT-TV, internetcsatlakozás (térítés ellenében),
telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC és balkon vagy terasz.
A2E/A3E: Tengerre néző szobák.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   Kombinált
nappali/hálószoba és 1 külön hálószoba.
A2D/A3D/A4D/A2F/A3F/A4F - Családi szo-
bák:   Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  
Sport:   Fitneszterem (16 éves kortól), többfunkci-
ós sportpálya (kispályás foci) és asztalitenisz. Té-
rítés ellenében: biliárd és vízi sportok a strandon
(helyi szolgáltatóknál).
Szórakozás:   Változatos animációs programok 
napközben és este (heti 6x) valamint diszkó.

Figyelem!   Az aquaparkban található vízicsúszdák 
használata biztonsági okokból 120 cm-nél alacso-
nyabb és 8 éven aluli gyerekeknek nem engedé-
lyezett.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 CSALÁDI tipp    A szállodához tartozó aquapark, 
külön gyermekmedence, mini-klub (3-12 évesek-
nek), játszótér, gyerekbüfé, Children’s Paradise: 
külön gyermekmedencés rész, napágyak, nap-
ernyők és pool-/snack-bár valamint gyermekfel-
ügyelet (külön kérésre, térítés ellenében).  
 CSÚSZDA tipp  A kb. 1.500 m²-es aquaparkban 
4 csúszda (8 évesnél idősebb és min. 120 cm ma-
gas gyerekeknek), lazy river és aquapark-bár.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.00 óra között (a diszkóban térítés el-
lenében). Kontinentális reggeli későn kelőknek 
10.00 és 10.30 óra között. Snack-ételek és fagylalt 
15.00 és 17.30 óra között. A Children’s Paradise-
ban a gyerekeknek különböző snack-ételek, fagy-
lalt és italok 10.00 és 17.30 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig történő 
foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 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.   

 smartline VILLAGE RESORT & WATERPARK    
JOKER-

SZOBA

   CHERSONISSOS 

1 hét All Inklusive

már 358,-€/fő ártól
 (114.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 53550

A2B -
A2D -
A2F

+

2-14 év
-100%

ÚJ

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

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

•
•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

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

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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54 GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

Kedvelt, nyüzsgő légkörű szálloda a Star 
Beach víziparkkal szemben, ideális csalá-
doknak, változatos kikapcsolódásra és szó-
rakozásra vágyóknak egyaránt.

Fekvése:   A szép, homokos strandtól csak a kes-
keny, parti út választja el. Chersonissos központja
kb. 1,5 km-re. A szállodát egy aluljáró köti ösz-
sze a víziparkkal. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 50 perc.
Felszereltsége:   A szállodában összesen 191 szo-
ba található 8 épületben. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval, lift (a főépületben),
WIFI és internetsarok (mindkettő ingyenesen),
TV-sarok, Minos főétterem terasszal, Cretan Star 
taverna (előzetes foglalással 1 nappal korábban),
lobby-bár, kis szupermarket és üzletek. A kertben
700 m²-es, édesvizű úszómedence, pezsgőfürdő,
napozóterasz és 2 pool-/snack-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen. Törölközők a strandon ingyenesen.  
Helyi besorolás: 4,5*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B: A modern, barát-
ságos berendezésű szobákban heverő, konyha-
sarok mikrohullámú sütővel, hűtőszekrény, lég-

kondicionálás, széf (kaució ellenében), SAT-TV, 
ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, fürdőszoba, 
WC és kertre néző balkon vagy terasz.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák: 2 hálószobá-
val és külön WC-vel rendelkeznek.
A2D/A3D/A4D/A5D - Superior-családi szo-
bák:   Tágasabbak.
Sport:   Fitneszterem, kosárlabda (kivilágítással) 
és kispályás foci. Térítés ellenében: 18 lyukú golf-
pálya kb. 10 percre (ingyenes hotelbusz) és vízi 
sportolási lehetőségek a strandon (helyi szolgál-
tatóknál).
Wellness: A kis spa-központ szolgáltatásai térítés 
ellenében: hamam, szauna, masszázs és szépség-
ápolási kezelések.  
Szórakozás: Napközben animációs programok 
a medencénél, heti 2x esti rendezvények show-
műsorokkal és játékokkal, heti 1x nemzetközi tánc-
show valamint a közelben számos vásárlási lehe-
tőség, étterem, bár és diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B).
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, heti 6x 
mini-klub (4-12 éveseknek) és mini-diszkó, játszó-
tér valamint gyermekfelügyelet (térítés ellenében).
 CSÚSZDA tipp    Ingyenes belépés a Star Beach 
víziparkba: 8 úszómedence, 2 lazy river, 4 nagy 
csúszda, kis csúszdák és vízi játékok.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben 
látványkonyhával. A főétteremben heti 1x vacsora 
specialitásokkal (görög, olasz). Egyes helyi alkoho-
los és alkoholmentes italok (égetett szeszes italok, 
sör, bor, long drinkek, üdítők, kávé és gyümölcsle-
vek) 10.00 és 24.00 óra között. Snack-ételek, szend-

vicsek, fagylalt, pizza és saláta 10.00 és 18.30 óra
között. Kávé és sütemény 16.30 és 18.00 óra kö-
zött. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (A4C, A4D, 
A5D szobatípusok foglalása esetén nem érvé-
nyes).

 STAR BEACH VILLAGE & WATERPARK       CHERSONISSOS 

1 hét All Inklusive

már 414,-€/fő ártól
 (132.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 53716

A2B -
A2C
A2D

+

2-14 év
-100%

ÚJ

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

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

•
•
•
•

saládias hangulatú, szépen kialakított lé-
tesítmény, ideális a változatos kikapcsoló-
dásra vágyó vendégeknek.

Fekvése: Közvetlen Stalis központjában fekszik, 
ahol éttermek, bárok, üzletek és szórakozási lehe-
tőségek találhatók. A homokos/kavicsos strand kb. 
40 m-re. Chersonissos kb. 5 km-re, Malia kb. 3 km-
re. A menetrend szerinti busz megállója kb. 150 m-
re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 75 perc.  
Felszereltsége:   A létesítményben összesen 40 
stúdió/apartman várja a vendégeket 2 emeleten. 
Rendelkezésre áll kis hall recepcióval (bérelhető 
széfek), internetsarok (térítés ellenében), SAT-TV-
sarok, teraszos büféétterem és bár. A belső udva-
ron édesvizű úszómedence ingyenes napágyakkal 
és napernyőkkel (a strandon térítés ellenében).  
Helyi besorolás:   A.
Elhelyezés: B2C/B3C - Stúdiók:   Kényelmes be-
rendezéssel, kombinált nappali/hálószoba konyha-
sarokkal és hűtőszekrénnyel, légkondicionálás, te-
lefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon vagy 
terasz.

B2A/B3A/B4A - Apartmanok: Típus „A1”
Kiegészítve 1 külön hálószobával, fürdőszobával
vagy zuhanyozóval rendelkeznek.
B3B/B4B/B5B/B6B - Apartmanok: Típus 
„A2” Kiegészítve 2 külön hálószobával.  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió  . Minden étke-
zés büférendszerben.   
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd és
a főszezonban vízi sportolási lehetőségek a stran-
don (helyi szolgáltatóknál). 

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

 STUDIOS & APPARTEMENTS RESIDENCE VILLAS       STALIS 

1 hét reggelivel

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 53172

B2A -+
2-15 év
-100%

Szállás példa

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

A teraszosan kialakított szálloda a törzs-
vendégek körében igen kedvelt és kitűnő 
választás a családok számára is.

Fekvése: A kb. 250 m-re található, homokos
strand egy úton át érhető el. Stalis központja kb.
200 m-re. A menetrend szerinti busz megálló-
ja kb. 250 m-re. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 75 perc.  

Felszereltsége: A barátságos hangulatú létesít-
ményben 127 szoba várja a vendégeket a kéteme-
letes főépületben és több melléképületben. Ren-
delkezésre áll hall recepcióval és ülőgarnitúrákkal,
liftek, SAT-TV-sarok, WIFI a hallban és internetsa-
rok (mindkettő térítés ellenében), teraszos büfé-
étterem és bár. A kertben 3 édesvizű úszómeden-
ce és 2 pool-/snack-bár. Napágyak és napernyők 
a medencénél ingyenesen, a strandon térítés el-
lenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: B.  
Elhelyezés:   Minden szobatípus a főépületben
vagy a melléképületekben található.
A1A/A2A/A3A: A barátságos berendezésű szo-
bákban hűtőszekrény, légkondicionálás, bérelhető
széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC és balkon.
B2A/B3A - Superior-szobák: Kiegészítve DVD-
lejátszóval, strandtörölközővel és fürdőköpennyel.
Extra szolgáltatások: érkezéskor 1 gyümölcskosár,
a hűtőszekrénybe érkezéskor üdítőket és vizet ké-
szítenek be.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   A főépület-

ben találhatók, kombinált nappali/hálószoba és 1 
külön hálószoba.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák: A melléképü-
letekben találhatók.
B2B/B3B/B4B - Superior-családi szobák:   Ki-
egészítve DVD-lejátszóval, strandtörölközővel és 
fürdőköpennyel.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Kis fi tneszterem és asztalitenisz. Térítés el-
lenében: biliárd valamint a főszezonban különbö-
ző vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Térítés ellenében: gőzfürdő, szauna 
és pezsgőfürdő.
Gyerekek:   2 külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek, 06.15.-09.15. között) és játszótér.  
Szórakozás: Napközben könnyed animációs 
programok (heti 6x).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 11.00 és 

23.00 óra között. A főétkezések alatt helyi sör,
helyi bor, üdítők és gyümölcslevek. Kontinentális
reggeli későn kelőknek 10.00 és 11.00 óra között.
Snack-ételek 11.00 és 12.30 óra között, fagylalt a
gyerekeknek 12.00 és 15.30 óra között, kávé, tea
és sütemény 16.00 és 17.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 05.02.-
05.23., 10.01.-10.26. közötti érkezéseknél.

 HOTEL & BUNGALOWS KATRIN    
JOKER-

SZOBA

   STALIS 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 333,-€/fő ártól
 (106.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 53373

A2B -
A2C
B2B -

+

2-14 év
-100%

ÚJ

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

Extra szolgáltatások:
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•

Törzsvendégek körében kedvelt, szépen ki-
alakított szálloda kellemes légkörrel. Ideá-
lis a változatos kikapcsolódásra vágyóknak 
és a családoknak.

Fekvése:   Stalis egyik legszebb, fi nomhomokos,
lassan mélyülő strandjától csak a parti út választja
el. Vásárlási és szórakozási lehetőségek a közvet-
len közelben. A menetrend szerinti busz megálló-
ja kb. 200 m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb.
75 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 375
szoba található több épületben. A főépületben a 
vendégek rendelkezésére áll recepció (bérelhető
széfek), SAT-TV-sarok, internetsarok (térítés elle-
nében), légkondicionált főétterem, 2 a’la carte-ét-
terem (olasz és görög), bár és kis szupermarket.
A kertben 3 édesvizű úszómedence, napozótera-
szok és 3 pool-/snack-bár (az egyik az elő-/utósze-
zonban is nyitva). Strandbár. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében.  

Helyi besorolás: A. 
Elhelyezés: A2B/A3B - Superior-szobák: Kis
hűtőszekrény, légkondicionálás, SAT-TV, telefon,
hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és
balkon vagy terasz.
A2E/A3E - Superior-szobák:   A létesítmény 
hátsó részében találhatók, ahova egy aluljárón
keresztül lehet eljutni. 
A1A:   Légkondicionálással nem rendelkező egy-
ágyas szobák.
A2D/A3D - Családi szobák: 1 tágasabb szoba.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák: 2 szobával
rendelkeznek.
Foglalható légkondicionálással, SAT-TV-vel és haj-
szárítóval nem rendelkező Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.
Sport: Asztalitenisz. Térítés ellenében: fi tneszte-
rem, biliárd, minigolf, teniszpálya (kivilágítás in-
gyenesen) és a strandon vízi sportok (helyi szol-
gáltatóknál).  

Wellness:   A spa-központ szolgáltatásai térítés el-
lenében: szauna, gőzfürdő, pezsgőfürdő és masz-
százs. 
Gyerekek: 2 külön gyermekmedence, teddy-
klub (3-5 éveseknek), mini-klub (6-8 éveseknek), 
maxi-klub (9-12 éveseknek), játszótér és mini-
diszkó.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este (heti 6x) valamint esti szórakoztató prog-
ramok az amfi teátrumban vagy a teraszon.  

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Egyes helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.00 óra között. Snack-ételek, kávé, sü-
temény és fagylalt a gyerekeknek 15.00 és 16.00 
óra között a pool-bárokban. Paradise strandbár 
11.00 és 17.00 óra között. A vacsora a tartózkodás 
ideje alatt 1x az olasz a’la carte-étteremben, heti 
1x a görög tavernában is elfogyasztható (05.20. 
és 10.10. között, előzetes foglalással). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 17% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6   05.16.-05.23., 
10.06.-10.31. közötti érkezés esetén.

 HOTEL CACTUS BEACH    
JOKER-

SZOBA

   STALIS 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 325,-€/fő ártól
 (104.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 53589

A2D -
A2C -
+

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

Barátságos, családias légkörű, kis szálloda 
Stalis központjának közelében.

Fekvése: A kb. 400 m-re található, homokos 
strandtól egy út választja el. Chersonissos szá-
mos étteremmel, bárral és üzlettel kb. 4 km-re, 
Heraklion kb. 20 km-re. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 75 perc. 
Felszereltsége:   A 2013-ban felújított szállo-
dában összesen 34 szoba várja a vendégeket. 
Rendelkezésre áll hall recepcióval, internetsarok 
(térítés ellenében), SAT-TV-sarok és étterem. A 
kertben úszómedence pool-bárral valamint napo-
zóterasz ingyenes napágyakkal és napernyőkkel.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   Hűtőszekrény, légkon-
dicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, ingyenes WIFI, 
telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC és balkon vagy terasz.
A2B/A3B - Superior-szobák:   Kiegészítve tea-/
kávéfőzővel és DVD-lejátszóval (külön kérésre). 
Extra szolgáltatások: alkoholmentes italok és tö-
rölközők a medencéhez érkezéskor a szobában.
A2C/A3C/A4C - Superior Junior-suitek: Ki-
egészítve nappali-résszel, tea-/kávéfőzővel, DVD-
lejátszóval (külön kérésre) és laptoppal (külön 
kérésre). Extra szolgáltatások: alkoholmentes ita-
lok, törölközők a medencéhez, 1 üveg bor és 1 
gyümölcskosár érkezéskor a szobában, a szauna 
és a pezsgőfürdő ingyenes használata (előzetes 
foglalással).
A2D/A3D/A4D - Suitek:   1 külön nappalival 
rendelkeznek, egyébként hasonló berendezéssel, 
mint a Superior Junior-suitek.  
Sport: Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd.  
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, pezsgőfür-
dő és különböző masszázsok (külön kérésre).  

Fontos foglalási információ: A szálloda 14 
éven aluli vendégeket nem fogad.

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezések alatt helyi sör, helyi bor, üdí-
tők és gyümölcslevek. Kontinentális reggeli későn
kelőknek 10.00 és 11.00 óra között. Snack-ételek 
11.00 és 12.30 óra között, kávé, tea és sütemény 
16.00 és 17.00 óra között. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 11.00 és 23.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.02.-
05.23., 10.01.-10.24. közötti érkezés esetén.

 KATRIN SUITES   ÚJ     STALIS 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 325,-€/fő ártól
 (104.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 54088

ADULTS

ONLY

14

Szállás példa

Törzsvendégek körében kedvelt, kis szállo-
da családias légkörrel.

Fekvése: Egy homokos/kavicsos stranddal ren-
delkező, kis, sziklás öböltől és a kis kikötőtől kb. 
50 m-re fekszik. 3 további, fürdésre alkalmas öböl 
(2 aprókavicsos, 1 mesterséges, homokos strand-
dal) kb. 800 m-re. Sissi központja kb. 500 m-re. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.
Felszereltsége: A 2 szintes főépületben és több, 
2 szintes melléképületben összesen 130 szoba 
található. A vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval (bérelhető széfek), lift, ingyenes WIFI a 
hallban, internetsarok (térítés ellenében), SAT-TV-
szoba, büféétterem és teraszos lobby-bár. A kert-
ben 2 édesvizű úszómedence pool-/snack-bárral. 
Napágyak és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében vehetők igény-
be. Törölközők térítés ellenében.
Helyi besorolás:   A.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás (térítés ellenében), SAT-TV, telefon, 
fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz.
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A2E/A3E - Seafront-szobák: A tengerpart köze-
lében, az 1. emeleten találhatók és tengerre nézők.
A2C/A3C - Superior-szobák:   A kis medence 
körül találhatók, ingyenes légkondicionálással és 
LCD SAT-TV-vel rendelkeznek, kiegészítve hajszá-
rítóval. Oldalról tengerre nézők.
A2D/A3D - Családi szobák:   Kombinált nappali/
hálószoba és 1 külön hálószoba.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.  
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok és a strandon 
vízi sportolási lehetőségek (helyi szolgáltatóknál). 

Gyerekek:   Mini-klub (4-12 éveseknek, 06.15.-
09.15. között, heti 6x, 17.00-19.00 óra között) és
játszótér.  
Szórakozás:   Hetente 1x görög est vagy táncest.  

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12   05.16.-05.23., 10.03.-
10.15., 7=6   05.16.-05.23., 10.03.-10.22. közötti ér-
kezés esetén.   

 HOTEL MARITIMO BEACH   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   SISSI 

7=6
kedvezmény

már 305,-€/fő ártól
 (97.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 53131

A2D -+
2-13 év
-100%
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57GÖRÖGORSZÁG · KRÉTA

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

Nagy területen elhelyezkedő szálloda a fes-
tői halászfaluban, Sissiben, gyönyörű kilá-
tással a tengerre és a Lassithi-fennsíkra.

Fekvése: Egy kis, sziklás öböl felett fekszik. A
legközelebbi strand kb. 1 km-re, ahova az ingye-
nes hotelbusszal lehet eljutni. A nyugodt tele-
pülés, Sissi néhány étteremmel, bárral és üzlet-
tel valamint a festői kikötővel kb. 500 m-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 300
szoba található a 2 szintes főépületben és több
melléképületben. A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, liftek, ingyenes WIFI a kö-

zös helyiségekben, internetsarok (térítés ellené-
ben), SAT-TV-sarok, főétterem, 4 étterem speci-
alitásokkal (olasz, görög, mediterrán, gourmet), 5
bár és ajándéküzlet. A hatalmas, szép kertben 5
édesvizű úszómedence. Napágyak és napernyők 
a medencénél ingyenesen, a strandon térítés el-
lenében vehetők igénybe. Törölközők kaució el-
lenében.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: B1A/B2A/B3A - Superior-szobák:
Hűtőszekrény, légkondicionálás, bérelhető széf,
SAT-TV, telefon, internetcsatlakozás (térítés ellené-
ben), hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és balkon vagy terasz.
B2B/B3B/B4B - Családi szobák:   1 tágasabb,
tolóajtóval elválasztható szoba, fürdőkáddal és
zuhanyozóval rendelkeznek.
B2C/B3C/B4C - Családi szobák:   Tengerre né-
zők.
B2D/B3D/B4D/B5D - Családi suitek: Tágasab-
bak, 2 külön szobával és 2 fürdőszobával rendel-
keznek.
B2E/B3E/B4E/B5E - Maisonette-szobák: Két-
szintesek, 2 szobával, 2 fürdőszobával és privát
medencével rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba B2S   is.
Sport: Fitneszterem, aerobic, boccia, asztalitenisz 
és vízigimnasztika. Térítés ellenében: biliárd.  

Wellness:   Térítés ellenében: gőzfürdő, szauna, 
pezsgőfürdő, különböző masszázsok és szépség-
ápolási kezelések.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1A).
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben 
a főétteremben. Reggeli későn kelőknek. Vacso-
rázni hetente 1x a specialitásokat kínáló éttermek-
ben is lehet (előzetes foglalással). Helyi alkoholos 
és alkoholmentes italok valamint fagylalt 10.00 és 
23.00 óra között. A főétkezések alatt bor, csapolt 
sör és üdítők. Kávé, tea, sütemény és snack-ételek 
16.00 és 18.00 óra között. A vacsoránál megfelelő 
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.

Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak B2A,
B2B, B2C, B2D, B2E, B2S szobatípusok foglalása
esetén érvényes, amennyiben mindkét fő betöl-
tötte a 60. életévét).   

 SENTIDO VASIA RESORT & SPA   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   SISSI 

1 hét All Inklusive

már 406,-€/fő ártól
 (129.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 53436

B2B -
B2C -

B2D/B2E/
B3D/3BE/ -

+

2-13 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 GÖRÖGORSZÁG · RODOSZ

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

(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

számára kellemes és változatos nyaralást kínál!

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

A sziget dél-keleti részén fekvő Kiotari festői öblé-
ben nyugalom, kikapcsolódás és természeti szép-
ségek várnak minden látogatót. A hosszan elnyúló,
szép partszakaszon a tenger átlátszóan tiszta vize hű-
sítő fürdőzésre csábít. Esténként térjenek be a kis ká-
vézók, bárok és tavernák egyikébe!
A Rodosz várostól kb. 50 km-re található Lindos az 
antik városok között az egyik legjelentősebb. A hegy 
tetején álló Athéna templom és a közvetlenül az Ak-
ropolisz alatt húzódó, 3500 éves város fehér házai
magával ragadó látványt nyújtanak. Ne mulasszák el
megtekinteni a naplementét, amely Lindost valóban
a sziget egyik legidillibb pontjává varázsolja!
Faliraki a sziget egyik legpezsgőbb és legkedveltebb
üdülőhelye. A modern városközpontban üzletek, bá-
rok és éttermek várják a turistákat. Az 5 km hosszú,
homokos/kavicsos, nagyrészt lassan mélyülő tenger-
part ideális a napimádóknak és a vízi sportok kedve-
lőinek. A feledhetetlen nyári esték változatos prog-
ramjáról számos taverna, bár és diszkó gondoskodik.
Élvezzék a görög vendégszeretetet, és kóstolják meg
a helyi specialitásokat! A kb. 8 km-re fekvő Afandou-
ban 18 lyukú golfpálya csalogatja a sport szerelme-
seit.

Rodosz város a sziget északi csücskén fekszik, és
egyedülálló keveréke a jelennek és a múltnak. Az 
óvárost körülöleli a 4 km hosszú városfal, melynek 
közepén emelkedik a monumentális Nagymesteri
Palota. A falon belül álló mecsetek és a minaret a tö-
rök hódoltság korának tanúi, míg az impozáns, díszes
épületek a város olasz múltját fémjelzik. Nevezetes-
ségek és kultúra - amerre a szem ellát. A nagy piactér 
körül üzletek és bazárok sorakoznak. Térjenek be az 
eredeti tavernák vagy stílusos éttermek egyikébe, vá-
lasszanak a számtalan szórakozási lehetőség közül!
A Trianta/Ixia-strand egy a különösen kristálytiszta
vizük miatt kedvelt üdülőhelyek közül a sziget északi
partján. Innen gyönyörű kilátás nyílik a kb. 4 km-re 
található török partokra is. Hosszú, kavicsos strandja
egészen Rodosz városig húzódik, a könnyű szél és az 
enyhe hullámok ideális feltételeket kínálnak a szörfö-
söknek. Az élénk életet élő parti sétányon éttermek,
kávézók, diszkók és bárok sorakoznak, feltétlenül tér-
jenek be a hangulatos tavernák egyikébe! Az üzletek 
kínálatában mindenki megtalálja a számára megfe-
lelőt. Az üdülőhely közelében található a Filerimos-
kolostor, ahol az egykori bazilika maradványait tekint-
hetjük meg. Szintén könnyen megközelíthető innen
a Pillangók-völgye.

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

Lindos
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59GÖRÖGORSZÁG · RODOSZ

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

Kedvelt, barátságos légkörű szálloda Aqua
Kids Clubbal és szép kilátással a tengerre. 
Ideális az aktív és pihentető családi nyara-
lásra vágyóknak egyaránt.

Fekvése:   A széles, kilométerhosszú, homokos/
kavicsos strandtól kb. 50 m-re fekszik. Éttermek,
bárok, üzletek és a menetrend szerinti busz meg-
állója a közelben. Kiotari kb. 1,5 km-re, a festői
Lindos kb. 13 km-re. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 2 óra 15 perc.  
Felszereltsége: A létesítményben összesen 270
szoba található a 3 szintes főépületben és a mel-
léképületekben. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, liftek, SAT-TV-sarok, internetkávézó (té-
rítés ellenében), főétterem, a’la carte-étterem, te-
raszos bár és kis szupermarket. A kertben 2 édesvi-
zű úszómedence és pool-bár. Strandbár. Napágyak 
és napernyők a medencénél ingyenesen, a stran-
don térítés ellenében vehetők igénybe. Törölközők 
térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, haj-
szárító, fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz a
kert oldalán. 
A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
A2E/A3E - Superior-szobák:   Modern beren-
dezéssel rendelkeznek és tengerre nézők.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   2 szobával
rendelkeznek.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák: Tengerre né-
zők.
A2F/A3F/A4F - Superior-családi szobák:   Mo-
dern berendezéssel rendelkeznek és tengerre né-
zők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: Fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, kosár-
labda, kispályás foci, 1 keményborítású teniszpá-
lya és strandröplabda. Térítés ellenében: minigolf 
és vízi sportolási lehetőségek a strandon (helyi
szolgáltatóknál).
Wellness: Térítés ellenében: masszázs, szauna
és pezsgőfürdő.  

Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(5-12 éveseknek), játszótér, Aqua Kids Club: ka-
lózhajó kis vízicsúszdákkal és aqua splash center 
valamint a Miraluna Village & Spa szállodában 2 
vízicsúszda (térítés ellenében).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.30 óra között (kivéve a strandbárban). Snack-
ételek, fagylalt a gyerekeknek, délutánonként ká-
vé, tea és sütemény.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
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.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6   04.12.-05.18.,
06.01.-06.15., 09.28.-10.31. közötti érkezés esetén.

 PRIMASOL MIRALUNA SEASIDE    
JOKER-

SZOBA

   KIOTARI 

7=6
kedvezmény

Szállás példa

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 52925

A2C -
A2D -
A2F -

+

2-14 év
-100%

Aqua Kids Club
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60 GÖRÖGORSZÁG · RODOSZ

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

 MIRALUNA VILLAGE & SPA    
JOKER-

SZOBA
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61GÖRÖGORSZÁG · RODOSZ

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

Kedvelt, ízlésesen kialakított szálloda gyö-
nyörű kilátással a tengerre. Szép medencék,
kiváló éttermek és változatos kikapcsolódá-
si lehetőségek garantálják a felejthetetlen
családi nyaralást. 

Fekvése: A kb. 150 m-re található, homokos/kavi-
csos strandot egy kis aluljárón keresztül lehet meg-
közelíteni. Kiotari kb. 1,5 km-re, a festői Lindos kb.
13 km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra
15 perc. 
Felszereltsége: A kényelmesen berendezett
szállodában összesen 186 szoba várja a vendége-
ket. Rendelkezésre áll hall recepcióval, TV-szoba,
internetsarok (térítés ellenében), légkondicionált
étterem, a’la carte-étterem, 2 bár (az egyik térítés
ellenében), kis szupermarket és fodrászat. A szép
kertben 5 édesvizű úszómedence, 2 vízicsúszda,
pool-/snack-bár és taverna. Strandbár (térítés el-
lenében). Napágyak és napernyők a medencénél
ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők 
igénybe. Törölközők térítés ellenében.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: B1A/B2A/B3A:   A modern beren-
dezésű szobákban hűtőszekrény, légkondicio-
nálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító,
fürdőszoba, WC és medencére néző balkon vagy 
terasz a kert oldalán.
B2B/B3B: Tengerre néző szobák.
B2E/B3E/B4E/B5E - Maisonettek: Kétszinte-
sek és tengerre néző terasszal rendelkeznek, ki-
egészítve privát vagy közös medencével.
B2C/B3C/B4C - Családi szobák:   2 szobával
rendelkeznek.

B2D/B3D/B4D - Családi szobák:   Teraszosak, 
kiegészítve privát vagy közös medencével.
Foglalható Joker-szoba   B2S/B3S   is.  
Sport:   Fitneszterem, aerobic, boccia, darts, asz-
talitenisz, kosárlabda, 1 keményborítású tenisz-
pálya, vízilabda és strandröplabda. Térítés ellené-
ben: biliárd, minigolf valamint szörf és vízisí (helyi 
szolgáltatóknál).
Wellness: A spa-központ szolgáltatásai: fedett 
medence, térítés ellenében: szauna, masszázs, 
pezsgőfürdő és szépségápolási kezelések.
Szórakozás:   Napközben animációs programok 
és hetente 3x esti szórakoztató programok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1A).
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, teddy-
klub (3-5 éveseknek), mini-klub (6-8 éveseknek), 
maxi-klub (9-12 éveseknek), játszótér, gyerekme-
nü valamint a Primasol Miraluna Seaside szállo-
dában Aqua Kids Club: kalózhajó kis vízicsúszdák-
kal és aqua splash center.  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok, kávé, tea 
10.00 és 23.30 óra között. Hideg és meleg snack-
ételek 10.00 és 18.00 óra között (kivéve a főétkezé-
sek ideje alatt), fagylalt 10.00 és 18.00 óra között, 
sütemény 15.30 és 16.30 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
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.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6 04.12.-05.18.,
06.01.-06.15., 09.28.-10.31. közötti érkezés ese-
tén.

        KIOTARI 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 375,-€/fő ártól
 (120.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 52061

B2E
B2C -
B2D -

+

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.  

ÚJ

Aqua Kids Club
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62 GÖRÖGORSZÁG · RODOSZ

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

Délelőttönként pihenés a kék tengernél, es-
ténként a műemlékvédelem alatt álló Lindos
felfedezése - a szálloda ideális választás a
nyugalmat keresők és a változatos nyaralás-
ra vágyók részére egyaránt.

Fekvése:   Egy szép öbölben, közvetlen a széles,
lassan mélyülő, homokos/kavicsos strandnál fek-
szik. Lindos számos étteremmel, tavernával, bár-
ral és vásárlási lehetőséggel kb. 3,5 km-re. A me-
netrend szerinti busz megállója kb. 1 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra.
Felszereltsége:   A kedvelt szállodában összesen
205 szoba található 4 emeleten. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, internetsarok 
(térítés ellenében), ingyenes WIFI a hallban, lég-
kondicionált Almyra büféétterem, nyitott Zefyros
a’la carte-étterem a strand közelében, Ostrako a’la
carte-étterem, 2 bár, fodrászat és kis szupermarket.
A kertben nagy, édesvizű úszómedence és napozó-
terasz. Napágyak és napernyők a medencénél és a
strandon is ingyenesen vehetők igénybe. Törölkö-
zők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: A.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A modern beren-
dezésű szobákban hűtőszekrény, légkondicioná-
lás (májustól októberig), bérelhető széf, SAT-TV,
internetcsatlakozás (térítés ellenében), telefon,
hajszárító, fürdőköpeny, fürdőszoba, zuhanyozó,
WC és balkon a hegy felőli oldalon. 

A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy   teljes panzió. Minden 
étkezés bőséges büférendszerben. Hetente vacso-
ra specialitásokkal (pl. ázsiai, görög, olasz vagy 
mexikói).  
Sport:   Fitneszterem, asztalitenisz, kosárlabda, te-
nisz és strandröplabda. Térítés ellenében: külön-
böző vízi sportolási lehetőségek a standon (helyi 
szolgáltatóknál).  
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: a 
modern spa-központban hamam, szauna, masz-
százs, pezsgőfürdő és különböző kozmetikai ke-
zelések.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Alkalmanként élőzene és hetente 
1x görög est.  
  Foglalható   SENTIDO „Plus”-csomag (további 
információ a www.neckermann.hu oldalon).  

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.

Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (A3A, A3B szo-
batípusok foglalása esetén nem érvényes).

 SENTIDO LINDOS BAY    
JOKER-

SZOBA

   LINDOS 

1 hét félpanzióval

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

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 52658

2-14 év
-50%

                   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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63GÖRÖGORSZÁG · RODOSZ

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

A nyüzsgő hangulatú, kedvelt létesítmény 
gyönyörű kilátással a Vlicha-öbölre szóra-
koztató és pihentető nyaralást garantál az 
egész család számára.

Fekvése: Egy kis, fürdésre alkalmas öböl felett
fekszik, melyet lépcsőkön keresztül lehet megkö-
zelíteni. A kavicsos strand kb. 300 m-re. Lindos
kb. 4 km-re, a menetrend szerinti busz legköze-
lebbi megállója kb. 1 km-re. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége:   A barátságos létesítményben 
303 szoba található a főépületben és 9 három-
szintes melléképületben. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval, liftek, TV-szoba, in-
gyenes WIFI a hallban, internetsarok (térítés
ellenében), légkondicionált étterem, étterem
keleti specialitásokkal, bár és kis szupermarket. A
szép kertben 3 úszómedence és pool-/snack-bár.
Napágyak és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében vehetők igény-
be. Törölközők térítés ellenében.  
Helyi besorolás: A.  

Elhelyezés: A1D/A2D/A3D:   Az ízlésesen be-
rendezett szobákban hűtőszekrény, légkondicio-
nálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon vagy 
terasz a kert oldalán.
A1A/A2A/A3A: Oldalról tengerre néző szobák.
A2L/A3L/A4L - Junior-suitek: Tágasabbak,
kiegészítve ülősarokkal és optikailag elválasztott
hálórésszel. Nem a kert oldalán találhatók.
A2B/A3B/A4B - Junior-suitek:   Oldalról ten-
gerre nézők.
A2G/A3G/A4G - Maisonettek: Kétszintesek és
oldalról tengerre nézők.
A2I/A3I - Családi szobák:   2 szoba tolóajtóval
elválasztva. Nem a kert oldalán találhatók.
A2J/A3J - Családi szobák: Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: Aerobic, boccia, asztalitenisz, tenisz, vízi-
gimnasztika és strandröplabda. Térítés ellenében:
biliárd és vízi sportolási lehetőségek a strandon
(helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1D, A1A).
 CSÚSZDA tipp    Ingyenes belépés a kis aqua-
parkba 6 csúszdával.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.00 óra között. Reggeli későn kelőknek. Snack-
ételek és fagylalt 12.00 és 16.00 óra között, kávé, 
tea és sütemény 16.00 és 18.00 óra között. A va-
csora a specialitásokat kínáló étteremben is elfo-
gyasztható (előzetes foglalással).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 30% 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.
Árkedvezmény: 14=12/7=6   04.13.-05.11., 
09.28.-10.31. közötti érkezés esetén.  

 HOTEL LINDOS ROYAL    
JOKER-

SZOBA

   LINDOS 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 30%

Szálláskód: NAH 52113

A2L -
A2B -
A2G -
A2I -
A2J -

+

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

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ

Aquapark
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64 GÖRÖGORSZÁG · RODOSZ

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

Kellemes kikapcsolódást kínáló, igényesen
berendezett szálloda hatalmas, szép kert-
tel, közvetlen a tengerparton.

Fekvése: Közvetlen a széles, lassan mélyülő,
homokos strandon fekszik. Faliraki központja ét-
termekkel, bárokkal és üzletekkel néhány per-
ces sétával elérhető. Rodosz város és történelmi
óvárosa kb. 15 km-re. A menetrend szerinti busz 
megállója kb. 50 m-re. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 60 perc. 
Felszereltsége: Az elegáns, kényelmesen kiala-
kított szállodában összesen 348 szoba található. A

vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval, lif-
tek, ingyenes WIFI a hallban és a központi bárnál,
TV-szoba, főétterem, 5 a’la carte-étterem (görög,
olasz, sushi, ázsiai és mexikói), bár, kávézó és üzle-
tek. A kertben nagy, édesvizű úszómedence, vízi-
csúszda, napozóterasz, füves napozórész és pool-/
snack-bár. Strandbár. Napágyak és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében vehetők igénybe.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1C/A2C/A3C:   Az ízlésesen be-
rendezett szobákban minibár, légkondicionálás,
bérelhető széf, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében),
telefon, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és
oldalról tengerre néző balkon.
A2D/A3D: A kert oldalán található és külön, kö-
zös medencével rendelkező szobák.

A2G - Családi szobák:   A melléképületben, a 
kert oldalán találhatók és tágasabbak.
Foglalható nem oldalról tengerre néző Joker-
szoba A2S/A3S   is.
Sport:   Jóga, zumba, boccia, darts, asztalitenisz, 
kosárlabda, foci, tenisz, vízigimnasztika, vízilabda, 
strandfoci és strandröplabda. Térítés ellenében: 
biliárd, kerékpárok és a strandon vízi sportok (he-
lyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   A kis spa-részleg szolgáltatásai térí-
tés ellenében: masszázs és szépségápolási ke-
zelések.
Gyerekek:   Gyermekmedence kis csúszdával, 
mini-klub (4-12 éveseknek), játszótér, animációs 
programok és gyermekfelügyelet (térítés ellené-
ben).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

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

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Ebédelni és vacsorázni az a’la carte-éttermekben
is lehet (előzetes foglalással, sushi esetén csak 
ebéd, ázsiai és mexikói esetén csak vacsora vá-
lasztható). Kontinentális reggeli későn kelőknek 
10.30 óráig. Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok 10.00 és éjjel 01.00 óra között. Helyi égetett
szeszes italok a pool-bárban 10.00 és 24.00 óra
között, a La Toc bárban 17.00 és éjjel 01.00 óra
között, a strandbárban 10.00 és 18.00 óra között.
Snack-ételek 10.00 és éjjel 02.00 óra között, fagy-
lalt és sütemény 10.00 és 24.00 óra között. A va-
csoránál az összes étteremben megfelelő öltözet
(férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

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

 MITSIS HOTELS FALIRAKI BEACH    
JOKER-

SZOBA

   FALIRAKI 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 52067

A2G -+
2-12 év
-100%

Központi fekvésű, kényelmesen kialakított
szálloda, ideális a változatos pihenésre és
fürdőzésre vágyók számára.

Fekvése:   Csak a parti út választja el a széles,
homokos/kavicsos strandtól. A szép óváros kb.
15 perces sétával érhető el, a Mandraki-kikötő
parti sétánnyal kb. 500 m-re található. A menet-
rend szerinti busz megállója a szálloda előtt. A

busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   A törzsvendégek körében ked-
velt szállodában összesen 405 szoba várja a ven-
dégeket. Rendelkezésre áll hall recepcióval és 
ülőgarnitúrákkal, liftek, TV-sarok, ingyenes WIFI 
a hallban, internetsarok (térítés ellenében), bü-
féétterem, 2 a’la carte-étterem (olasz és kínai), 
piano-bár és kis szupermarket. A szép kertben 2 
tengervizes úszómedence, pool-/snack-bár és na-
pozóterasz. Napágyak és napernyők a medencé-
nél ingyenesen, a strandon térítés ellenében ve-
hetők igénybe. Törölközők a medencénél kaució 
ellenében.  
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   A barátságos berende-
zésű szobákban hűtőszekrény, légkondicionálás, 
bérelhető széf, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), 
telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC és a városra néző balkon. 
A1A:   Egyágyas szobák.
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.  
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés változatos büférendszerben. A vacsora az 
a’la carte-éttermekben is elfogyasztható (előzetes 
foglalással, felár nélkül). A vacsoránál megfelelő 
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.  
Sport: 1 kivilágítható, keményborítású teniszpá-
lya. Térítés ellenében: fi tneszterem és vízi sportok 
a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Édesvizű, fedett medence. Térítés el-
lenében: masszázs.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence (tengervi-
zes).  

 ALL inklusive    Minden étkezés változatos bü-
férendszerben. Kontinentális reggeli későn kelők-
nek 10.30 óráig. A főétkezéseknél üdítők, víz, sör 
és bor. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Snack-ételek és fagy-
lalt 10.00 és 24.00 óra között (kivéve a főétkezé-
sek ideje alatt).

 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 GRAND HOTEL    
JOKER-

SZOBA

   RODOSZ VÁROS 

1 hét félpanzióval

már 350,-€/fő ártól
 (112.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 52114

A2A -
A2B -
A2S -

+

2-12 év
-100%
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65GÖRÖGORSZÁG · RODOSZ

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

Ideális azon vendégek számára, akik a stran-
dolást és a városnézéstt  egyszerre szeretnék t
élvezni.

Fekvése: Nyugodt környezetben fekszik, csak a 
parti út választja el a széles, lassan mélyülő, ho-
mokos/kavicsos strandtól. Éttermek, bárok, vásár-
lási és szórakozási lehetőségek kb. 100 m-re. A 
szép óváros kb. 15 perces, az ismert Mandraki-
strand kb. 5 perces sétával érhető el. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A kedvelt szállodában össze-
sen 206 szoba található 5 emeleten. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, lift, lounge, 
TV-szoba, ingyenes WIFI a hallban, a bárnál és 
a medencénél, légkondicionált (06.01. és 09.30. 
között) étterem és teraszos bár, ahonnan csodá-
latos kilátás nyílik a tengerre. A belső udvaron kis, 
édesvizű úszómedence pezsgőfürdővel és pool-
bár. Napágyak és napernyők a medencénél in-
gyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők 
igénybe.
Helyi besorolás:   A.

Elhelyezés: A2A/A3A: A barátságos berende-
zésű szobákban hűtőszekrény, légkondicionálás, 
bérelhető széf, SAT-TV, rádió, telefon, hajszárító,
fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
A1C:   A kert oldalán található egyágyas szobák.
A2B/A3B: Tengerre néző szobák.  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió  . Minden étke-
zés változatos büférendszerben.
Sport:   Térítés ellenében: különböző vízi sportolá-
si lehetőségek a strandon (helyi szolgáltatóknál). 
Szórakozás: Számos szórakozási lehetőség a kö-
zelben található tavernákban és bárokban.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 8% kedvez-
mény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6   04.17.-05.02., 
10.09.-10.31. közötti érkezés esetén.

 HOTEL IBISCUS       RODOSZ VÁROS 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 52722

2-12 év
-100%

Az igényesen berendezett szálloda ideális a 
strandolást és szórakozást egyaránt kedve-
lő vendégeknek.

Fekvése: Központi helyen, a homokos/kavicsos 
strandtól kb. 100 m-re fekszik. Vásárlási és szóra-
kozási lehetőségek a közvetlen közelben. Az óvá-
ros kb. 700 m-re, a Mandraki-kikötő kb. 500 m-re, 
a menetrend szerinti busz megállója kb. 50 m-re. 
A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 215 szo-
ba található 6 emeleten. A vendégek rendelkezé-
sére áll hall recepcióval, 2 lift, TV-sarok, internet-
sarok (térítés ellenében), szép, légkondicionált 
étterem fatüzelésű pizzakemencével és hangu-
latos bár. Édesvizű úszómedence és pezsgőfür-
dő. Napágyak és napernyők a medencénél in-
gyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők 
igénybe.
Helyi besorolás:   A.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A barátságos be-
rendezésű szobákban hűtőszekrény, légkondicio-
nálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, rádió, haj-
szárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
Foglalható fürdőszobával vagy zuhanyozóval ren-
delkező Joker-szoba   A2S/A3S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő 
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.  
Sport:   Térítés ellenében: különböző vízi sporto-
lási lehetőségek a strandon (helyi szolgáltatók-
nál).  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
23.45 óra között. Kávé és tea 10.30 és 23.45 óra
között. Snack-ételek 10.00 és 18.30 óra között (ki-
véve a főétkezések ideje alatt).  

 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.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (Joker-szoba
foglalása esetén nem érvényes).

 MITSIS HOTELS PETIT PALAIS    
JOKER-

SZOBA

   RODOSZ VÁROS 

1 hét félpanzióval

már 337,-€/fő ártól
 (107.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 52460

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

Kedvelt, nyüzsgő hangulatú szálloda köz-
vetlen a parti sétánynál, a központ köze-
lében.

Fekvése:   A homokos/kavicsos strandtól csak 
a parti út választja el és egy aluljárón keresztül 
érhető el. Rodosz város központja kb. 800 m-re. 
Éttermek, bárok és vásárlási lehetőségek a közel-
ben. A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A szállodában 212 szoba találha-
tó 5 emeleten. A vendégek rendelkezésére áll hall 
recepcióval, liftek, TV-sarok, internetsarok és WIFI 
a hallban (mindkettő térítés ellenében), légkon-
dicionált büféétterem, bár és kis szupermarket. 
Édesvizű úszómedence és napozóterasz. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen, a 
strandon térítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   A barátságos berende-
zésű szobákban hűtőszekrény, légkondicionálás 
(07.06. és 09.20. között ingyenes, egyébként té-
rítés ellenében), bérelhető széf, SAT-TV, WIFI (té-
rítés ellenében), telefon, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC és balkon. 

A1C:   Balkonnal nem rendelkező egyágyas szo-
bák.
A2B/A3B: Tengerre néző szobák.  
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Térítés ellenében: 1 keményborítású te-
niszpálya és a főszezonban különböző vízi spor-
tolási lehetőségek a strandon (kb. 1 km-re, helyi
szolgáltatóknál).   
Wellness: Térítés ellenében: masszázs (külön 
kérésre).
Gyerekek: Külön gyermekmedence.
Szórakozás:   Hetente 3x esti szórakoztató progra-
mok (pl. görög est és karaoke) valamint Rodosz 
város központjában számos szórakozási lehető-
ség.

 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.   

 HOTEL BELVEDERE BEACH       RODOSZ VÁROS 

1 hét félpanzióval

már 292,-€/fő ártól
 (93.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 52118

2-12 év
-50%

Igényesen kialakított szálloda nagy, szub-
trópusi kerttel és hatalmas medencével.

Fekvése: Nyugodt környezetben, egy mellék-
utcában fekszik. Ixia kavicsos strandja, éttermek, 
bárok és a menetrend szerinti busz megállója kb. 
200 m-re. Ixia központja kb. 500 m-re, Rodosz vá-
ros számos vásárlási lehetőséggel kb. 4 km-re. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 281 
szoba található az 5 emeletes fő- és melléképü-
letben. A vendégek rendelkezésére áll hall recep-
cióval, liftek, internetsarok és WIFI (mindkettő 
térítés ellenében), TV-szoba, büféétterem, 2 a’la 
carte-étterem (az egyik a medencénél), lobby-
bár, gyros/souvlaki-sarok, kávézó/cukrászda és kis 
szupermarket. A kertben 1 nagy, tengervizes úszó-
medence, 1 édesvizű medence, napozóterasz és 
swim-up-bár. Napágyak és napernyők a meden-
cénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   A.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízlésesen be-
rendezett szobákban hűtőszekrény, légkondici-
onálás (06.15. és 09.30. között), bérelhető széf, 
SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), telefon, hajszá-
rító, fürdőszoba, WC és balkon.

Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. Büféreggeli és
3 fogásos, menüválasztásos ebéd vagy vacsora. A
vacsoránál megfelelő öltözet (férfi aknak hosszú-
nadrág) ajánlott.  
Sport:   Aerobic, asztalitenisz, minigolf, kosárlabda,
tenisz és vízigimnasztika. Térítés ellenében: biliárd
és vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Térítés ellenében: szauna és masszázs 
(külön kérésre).
Gyerekek: Külön gyermekmedence (tengervi-
zes), játszótér és gyermekfelügyelet (külön kérés-
re, térítés ellenében).
Szórakozás:   Alkalmanként görög est és élőzene.  

 EXTRA tipp 
 • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 

kétágyas szobában   (A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig történő
foglalás esetén 17% kedvezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 HOTEL DIONYSOS       TRIANTA/IXIA 

1 hét reggelivel

már 294,-€/fő ártól
 (94.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 17%

Szálláskód: NAH 52415

2-8 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kényelmesen kialakított szálloda egy szép
domboldalon gyönyörű kilátással a Trianta-
öbölre.

Fekvése:   A homokos/kavicsos strandtól csak egy 
út választja el. Rodosz város kb. 3,5 km-re, Ixia
központja éttermekkel és bárokkal kb. 200 m-re.
A menetrend szerinti busz megállója a szálloda
előtt. A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 377 szo-
ba található a 7 emeletes főépületben és a mellék-
épületekben. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, liftek, TV-szoba, ingyenes WIFI a hall-
ban, étterem és bárok. A kertben édesvizű úszó-
medence és pool-bár. Napágyak és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében. Törölközők kaució ellenében. 
Helyi besorolás: A. 
Elhelyezés: A1E/A2E/A3E:   Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás (06.15. és 09.15 között), bérelhető
széf, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), telefon, haj-
szárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
A2F/A3F: Tengerre néző szobák.
A2G/A3G/A4G - Superior-családi szobák:
1 tágasabb, tolóajtóval elválasztható szoba, balkon-
nal vagy terasszal rendelkeznek.
A2H/A3H/A4H - Superior-családi szobák: 
Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  

Sport:   Aerobic, boccia és asztalitenisz. Térítés el-
lenében: biliárd és vízi sportok a strandon (helyi 
szolgáltatóknál).  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Napközben animációs programok 
sporttal és esti szórakoztató programok.  

 EXTRA tipp 
   • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1E). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben. 
Kontinentális reggeli későn kelőknek 10.30 óráig. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.30 és 
23.00 óra között. Fagylalt 10.00 és 23.00 óra kö-
zött, snack-ételek 12.00 és 16.00 óra között, kávé, 
tea és sütemény 16.00 és 17.00 óra között. A hűtő-
szekrénybe érkezéskor vizet készítenek be. A szo-
bában a kávé-/teafőzőt naponta kávéval, teával, 
tejjel és cukorral töltik fel.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.

 smartline COSMOPOLITAN   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   TRIANTA/IXIA 

1 hét All Inklusive

már 369,-€/fő ártól
 (118.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 52515

A2G -
A2H -
+

2-14 év
-100%

ÚJ

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

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

•
•
•

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

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

fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

 BLUE BAY BEACH HOTEL        

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

Nagy területen elhelyezkedő, családbarát
létesítmény kiváló fekvéssel, közvetlen a
tengerparton. A kis vízipark felejthetetlen
élményeket nyújt kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt.

Fekvése:   Közvetlen Trianta szép, homokos/kavi-
csos strandján fekszik. Az Aqua Kids Club a szál-
lodával szemben található (térítés ellenében).
Kremasti központja kb. 3 km-re. Rodosz város
kb. 10 km-re, ahova menetrend szerinti buszok-
kal lehet eljutni. A repülőtér kb. 5 km-re (a fel-/
leszálló gépek zaja alkalmanként zavaró lehet). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A kedvelt létesítményben össze-
sen 300 szoba várja a vendégeket a négyeme-
letes főépületben és több bungalóépületben.
A főépületben rendelkezésre áll hall recepció-
val, liftek, TV-szoba, internetsarok (térítés ellené-
ben), étterem, a’la carte-étterem (július, augusz-
tus), taverna, bár, kis szupermarket és fodrászat.
A kertben 2 édesvizű úszómedence és pool-bár.
Strandbár. Napágyak és napernyők a medencé-
nél ingyenesen, a strandon térítés ellenében ve-
hetők igénybe. 
Helyi besorolás: A. 
Elhelyezés: B1C/B2C/B3C:   A főépületben ta-
lálható, ízlésesen berendezett szobákban hűtő-
szekrény, légkondicionálás (július-augusztus),
bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdő-
szoba, WC és balkon.
B2D/B3D: Tengerre néző szobák.
B2A/B3A/B4A - Családi szobák:   Nappali/
hálószoba 2 heverővel és egy külön hálószoba
dupla ággyal. 

B2E/B3E/B4E - Családi szobák: Tengerre né-
zők.
B2B/B3B/B4B/B5B - Családi szobák: Nap-
pali/hálószoba 3 heverővel, egy külön hálószoba 
dupla ággyal és fürdőszoba zuhanyozóval. Ten-
gerre nézők.
C2B - Bungalók:   Teraszosak, kiegészítve privát 
vagy közös medencével. 
D2B/D3B/D4B - Családi bungalók:   Nappali/
hálószoba 2 heverővel, egy külön hálószoba dup-
la ággyal, fürdőszoba zuhanyozóval és terasz, ki-
egészítve privát vagy közös medencével.   
Sport: Aerobic, boccia, kosárlabda, 1 kemény-
borítású teniszpálya és strandröplabda. Térítés 
ellenében: fi tneszterem, biliárd, kerékpárok és 
szörf (helyi szolgáltatóknál, szörfállomás a szál-
lodánál). 
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
szauna, masszázs, pezsgőfürdő és szépségsza-
lon.
Gyerekek: 3 külön gyermekmedence, mini-
klub (5-12 éveseknek), 2 játszótér, gyerekmenü 
és gyermekfelügyelet (külön kérésre, térítés el-
lenében).  
Szórakozás:   Napközben animációs programok 
sporttal, hetente 4x esti show-műsorok és heten-
te 1x görög est (térítés ellenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1C).  
 CSÚSZDA tipp    Térítés ellenében: Aqua Kids 
Club 6 vízicsúszdával, kalózhajóval és aqua 
splash centerrel (vízi játékok).  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
kávé, tea 10.00 és 23.00 óra között. Hideg és
meleg snack-ételek 10.00 és 21.30 óra között
(kivéve a főétkezések ideje alatt), fagylalt a gye-
rekeknek 10.00 és 18.30 óra között, sütemény 
15.30 és 16.30 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6   04.12.-05.18.,
06.15.-06.26., 08.24.-09.04., 09.28.-10.31. közöt-
ti érkezés esetén.

        TRIANTA/IXIA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 339,-€/fő ártól
 (108.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 52123

B2A/B2E/ -
B2B
D2B -

+

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.  

ÚJ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elállító kilátásban!

ÜDÜLŐHELYEK

Psalidi, Kos város nyugodt légkörű elővárosa a sziget 
északi részén fekszik. Több kilométer hosszú, termé-
szetes strandjai ideális feltételeket biztosítanak a fürdő-
zéshez (fürdőcipő viselete ajánlott). A partszakaszról 
gyönyörű kilátás nyílik a török partokra. Üzletek, étter-
mek és hangulatos tavernák várják a kikapcsolódásra 
vágyókat. A jó menetrend szerinti közlekedésnek kö-
szönhetően a kb. 4 km-re található Kos város központ-
ja könnyen megközelíthető.
A sziget fővárosa és legnagyobb települése Kos vá-
ros, legfeltűnőbb épülete a johannita erőd, a bejárat 
előtt Hippokratész platánfájával, melynek árnyékában 
a hagyomány szerint tanítványait oktatta. Érdemes el-
látogatni a hellén és római ásatásokhoz is. A homokos/
kavicsos strandokon pedig élvezhetik a napot, a hűsítő 
tengervizet, és kipróbálhatják a vízi sportokat. A kikötő-
ben és a pálmákkal övezett parti sétányon esténként is 
pezseg az élet. Hangulatos tavernák, kávézók és bárok 
gondoskodnak a kikapcsolódásról.
Lambi Kos város csendes elővárosa a sziget északi ré-
szén. Az aktív pihenésre vágyókat különböző vízi spor-
tok várják, kedvelt, kb. 1 kilométer hosszú, homokos/
kavicsos strandja, mely egészen a fővárosig húzódik, a 
napimádóknak nyújt nyugodt kikapcsolódást.

Tigaki a sziget egyik legszebb strandján fekszik. A ked-
ves, kis település több kilométer hosszú, sekély, homo-
kos tengerpartja valamint a júliusban és augusztusban 
uralkodó Meltemi-szél kitűnő körülményeket nyújt a 
szörfösök részére. Kiváló úti cél azok számára is, akik 
kerékpárral szeretnék felfedezni a szigetet. A nyüzsgő 
központban üzletek, tavernák és bárok találhatók. 
A Tigaki és Mastichari között fekvő Marmari egészen 
a tengerpartig húzódik. A sziget egyik leghosszabb ho-
mokos/kavicsos strandját a dűnéken keresztül lehet el-
érni. Változatos szabadidős programok várják az ideér-
kezőket, a vízi sportok kedvelői, így a szörfösök részére 
is számos lehetőség nyílik. Marmari nem rendelkezik 
városmaggal, a szállodák, éttermek, üzletek és kávézók 
a tengerparton illetve hátrébb találhatók.
Kardamena, a sziget déli részén található egykori 
halászfalu az utóbbi években élénk nemzetközi üdülő-
hellyé fejlődött. Az ókori Alasarna helyén épült telepü-
lésen gazdag régészeti leletek várják az idelátogatókat,
mint pl. az Apollo-templom, bazilikák és egy színház. 
A központban kávézók, tavernák, éttermek és diszkók 
gondoskodnak a tökéletes kikapcsolódásról, míg a 
több kilométer hosszú strandok a vízi sportoknak és a 
pihenésnek kedveznek..

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

(

Marmari

KOS

További szállásajánlatok a régióban:

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

Igényesen kialakított, családbarát szálloda
széleskörű szolgáltatásokkal, kedvező fek-
véssel és gyönyörű kilátással a török par-
tokra.

Fekvése: Nyugodt környezetben fekszik, a kavi-
csos strand a kerten és egy kis utcán (kerékpárút)
keresztül érhető el. Kos város kb. 4 km-re, ahova
kerékpárral is eljuthatunk (jó kerékpárút-hálózat).
A menetrend szerinti busz megállója a szálloda
előtt. A busztranszfer a repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 338
szoba található a 3 emeletes főépületben és a 2 
emeletes melléképületekben. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, TV-szoba,
ingyenes WIFI a szálloda egész területén, inter-
netsarok (térítés ellenében), büféétterem, 2 a’la
carte-étterem (kínai és olasz), 2 bár és üzletek.
A szép kertben 2 tengervizes úszómedence (az 
egyik pezsgőfürdővel), pool-bár és szabadtéri
színpad. Strandbár. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők a medencénél és a strandon is ingyene-
sen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1D/A2D/A3D:   Az ízléses beren-
dezésű szobákban kávé-/teafőző, hűtőszekrény, 
légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, ingyenes 
WIFI, telefon, hajszárító, fürdőköpeny, fürdőszoba, 
WC és medencére néző balkon vagy terasz.
A2C/A3C: Tengerre néző szobák.
A2G/A3G/A4G - Családi szobák: Egy tága-
sabb szoba üvegfallal és ajtóval optikailag elvá-
lasztott hálórésszel.
Foglalható fürdőszobával vagy zuhanyozóval ren-
delkező, balkonos Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: Biliárd, gimnasztika, darts, íjászat, aszta-
litenisz, minigolf, kivilágítható teniszpálya, kispá-
lyás foci (kivilágítással), többfunkciós sportpálya 
(kivilágítással), vízilabda, strandröplabda, strand-
foci, trekking, kerékpártúrák valamint vízibiciklik 
és kenuk az igények függvényében. Térítés ellené-
ben: lovaglás, búvárkodás, szörf és vízi sportok a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-klub (4-7 
éveseknek), maxi-klub (8-12 éveseknek), tini-klub 
(13-16 éveseknek, júliusban és augusztusban), 
játszótér, játszószoba a főépületben, mini-diszkó, 
gyereksarok és gyerekbüfé a főétteremben vala-
mint bébicsomag a családi szobáknál (pl. bébiőr, 
cumisüveg-melegítő, babakocsi).  
Szórakozás:   Változatos animációs programok, 
kreatívsarok és hetente 1x görög est.   

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1D).
• A kirándulásoknál   ebédcsomag   (előzetes fog-
lalással a recepción keresztül).
• Dine Around:   A vendégeknek lehetőségük van
az étkezéseket a Kardamenában található Mitsis 
szállodákban is elfogyasztani (transzfer egyénileg, 
térítés ellenében).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben
látványkonyhával. Reggeli későn kelőknek 11.00
óráig. Ebédelni a strandbárban is lehet. A vacsora 
az a’la carte-éttermekben is elfogyasztható (előze-
tes foglalással). A főétkezéseknél gyümölcslevek, 
üdítők, asztali bor, sör és ouzo. Helyi alkoholos és 
alkoholmentes italok, fagylalt, snack-ételek, kávé, 
tea és sütemény 10.00 és éjjel 02.00 óra között a
bárokban. Italszerviz a medencénél és a strandon. 
A hűtőszekrénybe kétnaponta üdítőket, vizet, sört
és bort készítenek be. A vacsoránál megfelelő öl-
tözet (férfi aknak hosszúnadrág) 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.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A1D,
A2D, A2C, A2G szobatípusok foglalása esetén ér-
vényes).

 MITSIS HOTELS RAMIRA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   PSALIDI 

1 hét All Inklusive

már 458,-€/fő ártól
 (146.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 54430

A2D -
A2C -
A2G -

+

2-14 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Barátságos hangulatú, igényesen kialakí-
tott szállodakomplexum szép kerttel. Ide-
ális választás a nyugodt pihenésre vá-
gyóknak és kiváló kiindulópont Kos város
felfedezéséhez.

Fekvése: A kb. 100 m-re található, kavicsos strand-
tól csak a parti út választja el. Kos város kb. 3 km-
re, a menetrend szerinti busz megállója a szálloda
előtt. A busztranszfer a repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A kényelmesen berendezett
létesítményben összesen 318 szoba található.
A vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval
(bérelhető széfek), liftek, internetsarok és WI-
FI (mindkettő térítés ellenében), TV-szoba, bü-
féétterem, étterem specialitásokkal, 2 bár és kis
szupermarket. A szép kertben 2 édesvizű úszó-
medence és napozóteraszok. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél ingyenesen, a strandon té-
rítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás (06.15. és 09.15. között), SAT-TV, te-

lefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és balkon vagy terasz a kert oldalán.
A2B/A3B: Oldalról tengerre néző, balkonos szo-
bák.
A2C/A3C - Superior-szobák:   Tágasabbak, ki-
egészítve ülősarokkal.
A2D/A3D/A4D - Junior-suitek: Tágasabbak,
kiegészítve 2 heverővel.
Foglalható balkon vagy terasz nélküli Joker-szoba
A2S/A3S is.  
Sport:   Boccia, darts és vízigimnasztika. Térítés el-
lenében: biliárd, tenisz és kerékpárok.
Gyerekek: 2 gyermekmedence és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok és hetente 
1x görög est.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 
• Superior-szoba és Junior-suite foglalása esetén
érkezéskor   1 alkalommal feltöltött minibár,
ingyenes széf   a szobában és f ingyenes nap-
ágyak a strandon.  

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek 11.00 óráig. A va-
csora a specialitásokat kínáló étteremben is elfo-
gyasztható (a’la carte, előzetes foglalással). Helyi 
alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 23.00 
óra között. Snack-ételek 12.00 és 15.00 óra között, 
fagylalt különböző időpontokban a bárban, ká-
vé, tea és sütemény 16.30 és 17.30 óra között, 
éjféli snack 23.00 és 24.00 óra között. A vacsorá-
nál megfelelő öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) 
ajánlott.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Senior-kedvezmény: 60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (A4D szobatí-
pus foglalása esetén nem érvényes).   

 KIPRIOTIS HIPPOCRATES & MARIS    
JOKER-

SZOBA

   PSALIDI 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 54169

A2D -+
2-14 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A kedvelt, Kos város közelében található
szálloda ideális a változatos nyaralásra vá-
gyóknak.

Fekvése:   A homokos/kavicsos strandtól csak a 
parti út választja el. Kos város központja számos 
vásárlási és szórakozási lehetőséggel kb. 1,2 km-
re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 60 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 210 szo-
ba található 4 emeleten. A vendégek rendelkezé-
sére áll hall recepcióval, liftek, TV-szoba, internet-
sarok (térítés ellenében), étterem és bár. A szép 
kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz és 
snack-bár. Napágyak és napernyők a medencénél 
ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők 
igénybe. Matracok a napágyakhoz a strandon té-
rítés ellenében.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   A barátságos berende-
zésű szobákban minibár, légkondicionálás (06.15 
és 09.15. között), bérelhető széf, SAT-TV, telefon, 
hajszárító, fürdőszoba, WC és oldalról tengerre 
néző balkon.

A1A: A földszinten található, teraszos, nem oldal-
ról tengerre néző egyágyas szobák.
Foglalható Joker-szoba  A2S is. 
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Térítés ellenében: biliárd, asztalitenisz, mi-
nigolf és 1 keményborítású teniszpálya. 
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás:   Hetente 1x görög est és karaoke. 

 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.   

 CONTINENTAL PALACE    
JOKER-

SZOBA

   KOS VÁROS 

1 hét félpanzióval

már 358,-€/fő ártól
 (114.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 54439

A2A -+
2-13 év
-100%

Törzsvendégek körében kedvelt, családi ve-
zetés alatt álló, kis szálloda.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, a lassan mé-
lyülő, homokos/kavicsos strandtól kb. 60 m-re 
fekszik. Kos város kb. 5 km-re, a menetrend sze-
rinti busz megállója a szálloda előtt. Számos vá-
sárlási lehetőség, különböző éttermek és bárok 
kb. 1,5 km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 
45 perc.
Felszereltsége:   A 2010-ben felújított, barátságos 
légkörű szállodában összesen 43 szoba található 
2 emeleten. A vendégek rendelkezésre áll recep-
ció (bérelhető széfek), társalgó SAT-TV-vel, ingye-
nes WIFI a hallban és étterem (görög taverna). A 
kertben édesvizű úszómedence napozóterasszal. 
Napágyak és napernyők a medencénél és a stran-
don is ingyenesen vehetők igénybe. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   Hűtőszekrény (térítés 
ellenében), légkondicionálás (térítés ellenében), 
telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon.
A1A:   Egyágyas szobák.

A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba  A2S/A3S   is.
Ellátás: Reggeli. Bővített kontinentális reggeli 
önkiszolgáló rendszerben.
Sport:   Foci és vízilabda.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence. 
Szórakozás: Kos városban számos szórakozá-
si lehetőség, jellegzetes helyi éttermek, bárok és
üzletek.  

 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.   

 COSTA ANGELA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   LAMBI 

1 hét reggelivel

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 54270

2-11 év
-50%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Családok számára ideális szálloda fantasz-
tikus víziparkkal a tengerpart mellett. Egy 
valódi oázis, ahol gyorsan elfelejtődnek a
hétköznapok.

Fekvése: Nyugodt környezetben, közvetlen a
kavicsos strandon fekszik. Éttermek és bárok kb.
200 m-re. Kos város központja vásárlási és szóra-
kozási lehetőségekkel kb. 6 km-re. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   A családbarát létesítményben
összesen 298 szoba található a főépületben és
a kétszintes melléképületekben. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, társalgó, ingyenes
WIFI a szálloda egész területén, lobby-bár, büfé-
étterem, kis szupermarket és szabadtéri színpad.
A hatalmas kertben vízipark 4 édesvizű medencé-

vel és pool-bár. Napágyak, napernyők és törölkö-
zők a medencénél és a strandon is ingyenesen.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Kényelmes beren-
dezéssel, 1 hálószoba, 1 nappali 2 kihúzható ág-
gyal, hűtőszekrény, légkondicionálás, bérelhető
széf, SAT-TV, DVD-lejátszó, ingyenes WIFI, telefon,
hajszárító, fürdőszoba, WC és kertre néző balkon. 
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   2 hálószobá-
val rendelkeznek (az egyik kingsize-ággyal, a má-
sik 1 külön ággyal és heverővel 2 fő részére).
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   Oldalról ten-
gerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: Fitneszterem, boccia, 2 teniszpálya, röp-
labda, kosárlabda és kispályás foci. Térítés ellené-
ben: biliárd.
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 2 gyerek-
klub (4-12 éveseknek), játszótér, gyerekmenü és
ugrálóvár (térítés ellenében).

Szórakozás: Napközben animációs programok, 
esti szórakoztató programok és videojátékok (té-
rítés ellenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 CSÚSZDA tipp    A víziparkban tematikus meden-
ce különböző csúszdákkal kicsiknek és nagyok-
nak, nagy hullámmedence és relax-medence.
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben 
látványkonyhával. Helyi alkoholos és alkoholmen-
tes italok 10.00 és 23.00 óra között. Fagylalt 10.00 
és 23.00 óra között. Snack-ételek, szendvicsek, ká-
vé, tea és sütemény 16.00 és 18.00 óra között. 

 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.

 AQUIS MARINE RESORT    
JOKER-

SZOBA

   TIGAKI 

1 hét All Inklusive

már 450,-€/fő ártól
 (144.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 54026

A2A -
A2C
A3C -
A2D
A3D -
A2S -

+

2-13 év
-100%
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75GÖRÖGORSZÁG · KOS

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

Törzsvendégek körében kedvelt, barátsá-
gos légkörű szálloda nyugodt környezet-
ben, nem messze Marmari hosszú strand-
jától.

Fekvése: A homokos strandtól és Marmari köz-
pontjától egyaránt kb. 350 m-re fekszik. A me-
netrend szerinti busz megállója kb. 100 m-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A     szállodában összesen 212 szo-
ba található a főépületben és több melléképület-
ben. A vendégek rendelkezésére áll hall recepci-
óval (bérelhető széfek), SAT-TV-szoba, étterem és
bár. A kertben 2 édesvizű úszómedence és na-
pozóterasz. Napágyak és napernyők a medencé-
nél ingyenesen, a strandon térítés ellenében ve-
hetők igénybe.
Helyi besorolás: 3,5*.  

Elhelyezés: A2A/A3A:   Hűtőszekrény, légkondi-
cionálás (06.15. és 09.15. között), SAT-TV, telefon,
fürdőszoba, WC és balkon.
A1A:   Balkonnal nem rendelkező egyágyas szo-
bák. Egy részük teraszos.
A2C/A3C: A melléképületekben található, mo-
dernebb berendezésű szobák.
A2G/A3G - Családi szobák: Kiegészítve eme-
letes ággyal vagy 3 külön ággyal rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben.
Sport: Fitneszterem, biliárd, asztalitenisz, mini-
golf, kosárlabda, 1 keményborítású teniszpálya és
strandröplabda.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.
Szórakozás: Hetente 1x görög est.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.30 óra között. Kávé, sütemény és 
fagylalt 16.00 és 17.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás dí-
jából (csak a 09.17.-10.19. közötti érkezéseknél).
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 06.11.-08.22. kö-
zötti érkezéseknél).
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény   (csak a 06.01. után történő fog-
lalásoknál): 7=6   09.20.-10.19. közötti érkezés ese-
tén.

 PYLI BAY & GARDEN    
JOKER-

SZOBA

   MARMARI 

1 hét félpanzióval

már 274,-€/fő ártól
 (87.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 54143

A2G -+
2-14 év
-100%

7=6
kedvezmény
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 SANDY BEACH    
JOKER-

SZOBA
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77GÖRÖGORSZÁG · KOS

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

A törzsvendégek körében kedvelt, barát-
ságos légkörű szálloda ideális választás 
pároknak és családoknak egyaránt, a szé-
leskörű szolgáltatások kellemes kikapcso-
lódást garantálnak kicsiknek és nagyok-
nak.

Fekvése: A kb. 50 m-re található, fi nomhomo-
kos, lassan mélyülő strandtól csak a parti út vá-
lasztja el. Tavernák és üzletek kb. 500 m-re. A
menetrend szerinti busz megállója a szálloda
előtt. A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A nagy területen elhelyezke-
dő, családbarát szállodában összesen 205 szo-
ba található a főépületben és több bungaló-
épületben. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval (bérelhető széfek), SAT-TV-szoba,
internetsarok és WIFI (ingyenesen), teraszos fő-
étterem, olasz étterem, görög taverna, bár, kis
szupermarket, butik és fodrászat. A gyönyörű,

hatalmas kertben 2 édesvizű úszómedence, na-
pozóteraszok és 2 pool-bár. Napágyak és naper-
nyők a medencénél ingyenesen, a strandon térí-
tés ellenében vehetők igénybe. Törölközők kaució
ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Az ízlésesen berende-
zett szobákban hűtőszekrény, légkondicionálás,
bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdő-
szoba, WC és balkon vagy terasz. 
A2B: Oldalról tengerre néző szobák.
A2C/A3C - Családi szobák: Egy tágasabb szo-
ba, nem rendelkeznek széffel. 
A2D/A3D - Családi szobák:   Oldalról tenger-
re nézők.
A2G/A3G/A4G - Családi szobák:   2 külön há-
lószobával rendelkeznek.
Foglalható fürdőszobával vagy zuhanyozóval ren-
delkező Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Fitneszterem, aerobic, darts, boccia, íjá-
szat, asztalitenisz, tenisz (kivilágítás térítés ellené-
ben), nordic walking, kispályás foci és strandröp-
labda. Térítés ellenében: biliárd, kerékpárok és a
strandon vízi sportok (helyi szolgáltatóknál). 

Wellness:   Térítés ellenében: gőzfürdő, szauna, 
pezsgőfürdő, masszázs és szépségápolási keze-
lések.  
Szórakozás: Napközben animációs programok 
sporttal, hetente 1x görög est, esti show-műsorok, 
diszkó és élőzene. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A). 
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, teddy-
klub (3-5 éveseknek), mini-klub (6-8 éveseknek), 
maxi-klub (9-12 éveseknek), tini-klub (13 éves kor-
tól, 07.07. és 09.15. között), játszótér, gyerekbüfé 
(közös vacsora gyerekekkel és animátorokkal, elő-
zetes jelentkezés a gyerekklubban) és gyermekfel-
ügyelet (térítés ellenében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Reggeli későn kelőknek 10.30 óráig. Vasárnapon-
ként reggeli pezsgővel és palacsintával (crêpes). 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.00 óra között, kávé, tea és üdítők 24.00 óráig. 
Pizza, tészták, saláták és sütemények az olasz ét-
teremben 12.30 és 14.30 óra között. Snack-ételek 

a pool-bárban 12.00 és 18.00 óra között. Kávé,
sütemény és fagylalt 16.00 és 17.00 óra között. A
vacsora a főétteremben és a görög tavernában is
elfogyasztható (előzetes foglalással, italok térítés
ellenében). A vacsoránál megfelelő öltözet (fér-
fi aknak hosszúnadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás dí-
jából (csak a 05.01.-07.01. közötti érkezéseknél).
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 08.20.-09.10.
közötti érkezéseknél).
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.02.-08.19.,
09.11.-10.07. közötti érkezéseknél).

       MARMARI 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 54266

A2C -
A2D -
A2G
A3G -

+

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!

Kényelmesen kialakított szálloda Kardame-
na hosszú tengerpartjánál, egy enyhén lejtős
domboldalban, ideális választás egy kelle-
mes nyaraláshoz családias légkörben.

Fekvése:   Közvetlen a homokos/kavicsos strand-
nál fekszik. Kardamena kb. 5 km-re, Kos város kb.
32 km-re, a menetrend szerinti busz megállója a
szálloda előtt. A busztranszfer a repülőtérről kb.
45 perc.  
Felszereltsége:   A 2010/2011 telén teljesen fel-
újított szállodában összesen 455 szoba található
a főépületben és több melléképületben. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, 2 lift,
TV-sarok, internetsarok és WIFI (mindkettő térí-
tés ellenében), büféétterem, 2 a’la carte-étterem
(ázsiai és görög taverna), bár, kávézó, üzletek és
kis szupermarket. A kertben 1 tengervizes úszó-
medence, 1 relax-medence, pezsgőfürdő és pool-
bár. Strandbár. Napágyak és napernyők a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Törölközők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A2G/A3G - Superior-szobák:
Modern berendezéssel és márványpadlóval, hű-
tőszekrény, légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-
TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon
vagy terasz. 
A2E/A3E - Superior-szobák:   Tengerre nézők.
A1A:   Egyágyas szobák a hegy felőli oldalon.
A2C/A3C/A4C - Családi suitek:   Kombinált
nappali/hálószoba és 1 külön hálószoba. Tenger-
re nézők.
A2F/A3F/A4F - Duplex-családi szobák: 2 
szintesek, kombinált nappali/hálószoba, háló-
rész a nyitott galérián és 2 fürdőszoba. Tengerre 
nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport:   Aerobic, darts, asztalitenisz, kosárlabda,
foci, 2 kivilágítható, keményborítású teniszpálya,
vízigimnasztika, vízilabda, strandröplabda, kenuk,
szörf (csak engedéllyel) és vízibiciklik. Térítés el-
lenében: biliárd, kerékpárok, búvárkodás és vízi
sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál, az idő-
járás függvényében).  
Szórakozás:   Animációs programok napköz-
ben és este, sportprogramok, táncoktatás, görög
nyelvoktatás és diszkó.

 EXTRA tipp 
  • A MITSIS WORLD vízipark   ingyenes haszná-
lata: 1 édesvizű úszómedence gyermekmedencé-
vel, 2 nagy és 1 kis csúszdával (10.30 és 17.00 óra 
között).
• A vendégek igénybe vehetik a Psalidiben talál-
ható   Mitsis Ramira Beach   szálloda szolgálta-
tásait és   All Inklusive kínálat  át is (transzfer 
egyénileg, térítés ellenében).
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence, mini-klub (4-
12 éveseknek), junior-klub (13-16 éveseknek, júli-
usban és augusztusban), játszótér, mini-diszkó és 
gyereksarok a főétteremben.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben látványkonyhával. Kontinentális reggeli ké-
sőn kelőknek 10.30 óráig. Az ebéd a görög taver-
nában, a vacsora mindkét a’la carte-étteremben 
is elfogyasztható (előzetes foglalással). Helyi al-
koholos és alkoholmentes italok 10.00 és 24.00 
óra között a szálloda bizonyos bárjaiban. Snack-
ételek és fagylalt 10.00 és 23.30 óra között. Jég-
kása a strandbárban (júniustól szeptemberig). 
A hűtőszekrénybe kétnaponta üdítőket, vizet és 
sört készítenek be. A vacsoránál az összes étte-
remben megfelelő öltözet (férfi aknak hosszúnad-
rág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig történő
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 NORIDA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   KARDAMENA 

1 hét All Inklusive

már 407,-€/fő ártól
 (130.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 54213

A2G -
A2E -
A2C
A2F

+

2-12 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Teraszosan kialakított, domboldalban fek-
vő, szép szálloda gyönyörű kilátással az 
Égei-tengerre és Kardamena öblére.

Fekvése:   A hosszú, homokos/kavicsos strand 
felett fekszik, melyet lépcsőkön vagy lifttel lehet
megközelíteni. Kardamena kb. 5 km-re, Kos vá-
ros kb. 32 km-re. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 252 szo-
ba található. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, lift, TV-sarok, büféétterem tengerre 
néző terasszal, 2 a’la carte-étterem (olasz és gö-
rög taverna), 2 bár és kis szupermarket. A kert-
ben 1 tengervizes úszómedence, napozóterasz 
és pool-bár. Strandbár. Napágyak és napernyők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Törölközők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, haj-
szárító, fürdőszoba, WC és balkon.

A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
A2G/A3G/A4G - Családi suitek:   2 hálószoba,
1 fürdőszoba, tengerre néző balkon vagy terasz és
külön, tengervizes medence, amely több családi
suitehez tartozik.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport:   Fitneszterem, aerobic, boccia, asztalite-
nisz, 2 kivilágítható, keményborítású teniszpá-
lya, vízigimnasztika, strandröplabda, kenuk, szörf 
(csak engedéllyel) és vízibiciklik. Térítés ellené-
ben: biliárd, kerékpárok, búvárkodás és vízi spor-
tok a strandon (helyi szolgáltatóknál, az időjárás
függvényében).  
Wellness: Édesvizű, fedett medence (belépés
18 éves kortól). Térítés ellenében: a Mitsis Blue 
Domes Resort & Spa szállodában masszázs és
spa-kezelések.
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este valamint diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).
• A MITSIS WORLD vízipark ingyenes használa-k
ta: 1 édesvizű úszómedence gyermekmedencével, 2 
nagy és 1 kis csúszdával (10.30 és 17.00 óra között).

• A vendégek igénybe vehetik a Psalidiben talál-
ható  Mitsis Ramira Beach   szálloda szolgálta-
tásait és   All Inklusive kínálat  át is (transzfer 
egyénileg, térítés ellenében).
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek), játszótér és mini-diszkó.  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben 
látványkonyhával. Reggeli későn kelőknek 10.30 
óráig. Az ebéd és a vacsora az a’la carte-éttermek-
ben is elfogyasztható (előzetes foglalással). Egyes 
helyi és import alkoholos és alkoholmentes ita-
lok 10.00 és 24.00 óra között. Snack-ételek 10.00 
és 23.00 óra között, fagylalt 10.00 és 21.30 óra 
között, kávé, tea és sütemény 17.00 és 18.00 óra 
között. Gyümölcs és jégkása a pool-bárnál és a 
strandon (júniustól szeptemberig). A hűtőszek-
rénybe kétnaponta üdítőket, vizet, sört és bort ké-
szítenek be. A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi -
aknak hosszúnadrág) 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 SUMMER PALACE    
JOKER-

SZOBA

   KARDAMENA 

1 hét All Inklusive

már 374,-€/fő ártól
 (119.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 54219

A2A -
A2B -
A2G -
A2S -

+

2-12 év
-100%
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80 GÖRÖGORSZÁG · KOS

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

A nagy területen elhelyezkedő szállodá-
ban valóban átadhatják magukat a pihe-
nésnek, és élvezhetik a csodálatos kilátást
a csillogó tengerre.

Fekvése:   A hosszú, homokos/kavicsos strand
felett fekszik, melyet lépcsőkön és lifttel lehet
megközelíteni. Kardamena kb. 5 km-re, Kos vá-
ros kb. 32 km-re. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 219
szoba található több épületben. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, társalgó SAT-
TV-sarokkal, internetsarok (térítés ellenében),
ingyenes WIFI, szélessávú internet (térítés elle-
nében), büféétterem, teraszos bár és kis szuper-
market. A kertben tengervizes úszómedence na-
pozóterasszal. Napágyak és napernyők a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Törölközők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A kényelmes be-
rendezésű szobákban hűtőszekrény, légkondici-
onálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárí-

tó, fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz.
A2G/A3G/A4G - Családi szobák: Egy tága-
sabb szoba üvegfallal és ajtóval elválasztott há-
lórésszel (2 heverő) valamint külön, tengervizes
medence, amely több családi szobához tartozik.
B2B/B3B/B4B - Családi suitek:   2 külön háló-
szobával rendelkeznek.
B2C/B3C/B4C - Maisonette-szobák:   2 szin-
tesek, kombinált nappali/hálószoba, hálórész a
nyitott galérián, 2 fürdőszoba és külön, tengervi-
zes medence, amely több maisonette-szobához 
tartozik.  
Sport:   Asztalitenisz és 2 kivilágítható, keménybo-
rítású teniszpálya (felszerelés kaució ellenében),
strandröplabda, kenuk, szörf (csak engedéllyel)
és vízibiciklik. Térítés ellenében: kerékpárok, bú-
várkodás és vízi sportok a strandon (helyi szolgál-
tatóknál, az időjárás függvényében). 
Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-klub (4-12 
éveseknek), játszótér valamint a Mitsis Norida
Beach szállodában junior-klub (13-16 éveseknek,
júliusban és augusztusban).
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este valamint diszkó (térítés ellenében).  

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

• A MITSIS WORLD vízipark   ingyenes haszná-
lata: 1 édesvizű úszómedence gyermekmedencé-
vel, 2 nagy és 1 kis csúszdával (10.30 és 17.00 óra 
között).
• A vendégek igénybe vehetik a Mitsis Norida 
Beach   és a Mitsis Summer Palace   szállodák 
strandbár  ját valamint a Psalidiben található 
Mitsis Ramira Beach szálloda szolgáltatásait 
és    All Inklusive kínálat  át is (transzfer egyéni-
leg, térítés ellenében).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben látványkonyhával. Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok 10.30 és 24.00 óra között. A főétke-
zéseknél üdítők (kivéve palackos ásványvíz), bor 
és sör. Snack-ételek 10.30 és 24.00 óra között. 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 FAMILY VILLAGE       KARDAMENA 

1 hét All Inklusive

már 338,-€/fő ártól
 (108.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 54235

A2G -
B2B -
B2C -

+

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

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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81GÖRÖGORSZÁG · KOS

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

Kényelem és tökéletes kikapcsolódás léleg-
zetelállító hegyekkel a háttérben.

Fekvése:   A teraszosan kialakított létesítmény 
nyugodt környezetben fekszik, csodálatos kilátás-
sal a tengerre és a medencékre. A természetes,
homokos strandtól csak a keskeny parti út választ-
ja el. Kardamena éttermekkel, bárokkal és vásár-
lási lehetőségekkel néhány perces sétával elérhe-
tő. Kos város kb. 35 km-re, a menetrend szerinti
busz megállója a szálloda előtt. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A modern szállodában összesen
175 szoba található több épületben. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, társalgó, in-
ternetsarok, WIFI (térítés ellenében), 2 étterem,
2 bár és kis szupermarket. A hatalmas kertben
nagy, édesvizű úszómedence, napozóterasz és
pool-bár. Napágyak és napernyők a medencénél
és a strandon is ingyenesen vehetők igénybe. Tö-
rölközők térítés ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A/A4A - Családi 
szobák: Ízléses berendezéssel, hálószoba 2 ágy-
gyal és tolóajtóval elválasztott hálórész 2 heverő-
vel, kávé-/teafőző, hűtőszekrény, légkondicionálás
(06.15. és 09.30. között), bérelhető széf, SAT-TV,
WIFI (térítés ellenében), telefon, hajszárító, fürdő-
szoba, zuhanyozó, WC és balkon.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák: Tengerre né-
zők.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   2 külön háló-
szobával rendelkeznek. 
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   Tengerre né-
zők.
Foglalható Joker-családi szoba   A2S/A3S/A4S is.  
Sport:   Aerobic, asztalitenisz, kosárlabda, tenisz és
strandröplabda. Térítés ellenében: biliárd, fi tnesz-
terem (a szomszédos SENTIDO Carda Beach szál-
lodában, 16 éves kortól) és vízi sportok a strandon
(helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Térítés ellenében: gőzfürdő, masszázs,
szauna és pezsgőfürdő a szomszédos SENTIDO
Carda Beach szállodában (16 éves kortól).  

Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 CSALÁDI tipp  2 külön gyermekmedence, mini-
klub (4-12 éveseknek), animációs programok, ját-
szótér és vízipark.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben (diétás ételek is). Hetente 2x vacsora speci-
alitásokkal. Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok 11.00 és 23.00 óra között. Snack-ételek 10.30 
és 12.30 óra valamint 14.30 és 18.00 óra között 
a pool-bárban. Délutáni kávé/tea és sütemény 
16.00 és 17.00 óra között. 

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

 MIKRI POLI KOS    
JOKER-

SZOBA

   KARDAMENA 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 54004

A2A -
A2B -
A2C -
A2D -
A2S -

+

2-13 év
-100%
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82 GÖRÖGORSZÁG · KORFU

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

d

Pelekas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KORFU

ÜDÜLŐHELYEK

Messonghi / Moraitika két kis település, melye-
ket egy keskeny folyó választ ketté, hosszú, kes-
keny homokos/kavicsos stranddal és elnyúló olíva-
ligetekkel. A nyüzsgő üdülőfalu, Moraitika számos
szórakozási lehetőséget kínál az éjszakai élet ked-
velőinek. A kedvesen felújított óváros központja a
hegyvonulatnál fekszik. A strandon a búvárkodás
mellett szinte mindenféle vízi sportot ki lehet pró-
bálni. A Messonghi-folyó kikötőjéből különböző ki-
rándulások indulnak Paxos szigetére, a görög szá-
razföldre és Korfu városba is.
Perama Korfu városától 7 km-re délre, olajfákkal
és leanderekkel borított domboldalon fekszik. Ezen
a partszakaszon végzett kutatásokat Gerald Durell
is. A vendégeket számos vízi sportolási lehetőség
várja a strandon. Bevásárlási és szórakozási lehető-
ségek a közelben.
Benitzesen többek között egy ókori római fürdő
nyomait találjuk. Rengeteg szálloda, étterem, aján-
déküzlet és nem utolsó sorban sekély, homokos
strand teszi kedveltté ezt az üdülőhelyet.
Ipsos az északi parton található település keskeny,
kavicsos strandja mentén húzódó sétány számos ét-
teremmel, bárral és szórakozóhellyel várja a kikap-
csolódásra vágyókat.
Paleokastritsa egy földrajzilag gazdag területen
fekvő település gyönyörű homokos kavicsos stran-
dokkal, kristálytiszta vízzel és idilli öblökkel, melye-

ket éles sziklák ölelnek körül. A gyönyörűen zöldel-
lő környék a búvárok, úszók és kirándulók körében
egyaránt kedvelt. A hegyi falu, Lakones közelében
található a Bella Vista kávézó, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik a tengerre. Mindenképpen látogassa-
nak el Paleokastritsa kolostorába, amely az öböl fe-
lett, a hegycsúcsnál épült. A romantikus kolostor ár-
nyékos árkádjaival, virágborította belső udvarával és
gyönyörű templomával invitálja az idelátogató ven-
dégeket. Szintén izgalmas kirándulást ígér az Agios
Spyridonból induló hajókirándulás, amelynek során
különleges tengeri barlangokat is megtekinthetünk.
Paleokastritsáról menetrend szerinti buszokkal jut-
hatunk el a sziget fővárosába, Kerkyrába.
Sidari mozgalmas főutcáján sok bevásárló- és
szórakozóhely található. Az itt lévő strandszakasz 
lassan mélyülő, ezért gyermekes családok számára
kifejezetten alkalmas.
St. Spyridone Korfu északkeleti részén fekszik, két,
festői öböl között. Néhány tavernája és két csodá-
latos strandja kitűnő választás a nyugalomra vágyó
családosok és párok számára.
Acharavi-Roda nyaralóhelyen 7 km hosszú, ter-
mészetes strand fogad bennünket. A nyaralóhely 
nagyon sok turistát vonz évről évre nyugodtsága és
eredeti korfui hangulata miatt. A sekély, kavicsos/
homokos strand kisgyermekek számára kiválóan al-
kalmas fürdőzésre. 

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

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

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

tippWEB
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83GÖRÖGORSZÁG · KORFU

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

Tipikus korfui falu stílusában épült szálloda
gyönyörű, hatalmas kert közepén.

Fekvése: Messonghi központjától és a lassan
mélyülő, kavicsos strandtól kb. 100 m-re fekszik.
Korfu város kb. 20 km-re (térítés ellenében hotel-
busz hetente 3-4x illetve menetrend szerinti busz-
járatok, megálló a szállodánál). A busztranszfer a
repülőtérről kb. 60 perc.
Felszereltsége:   A kedvelt, kétszintes főépületből
és több bungalóépületből álló létesítményben
összesen 290 szoba található. A vendégek rendel-
kezésére áll hall recepcióval, lift, TV-sarok, inter-
netsarok (ingyenesen), ingyenes WIFI a hallban,
büféétterem nagy terasszal, a’la carte-étterem
(térítés ellenében) és bár. A szépen kialakított
kertben 2 nagy, édesvizű úszómedence és pool-/
snack-bárok. Napágyak és napernyők a medencé-
nél ingyenesen, a strandon térítés ellenében ve-
hetők igénybe. Törölközők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: A. 
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Légkondicionálás,
SAT-TV, telefon, minibár (térítés ellenében), bé-
relhető széf, hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon
vagy terasz. 
A2D - Junior-suitek: Tágasabbak.
A2E/A3E/A4E - Családi szobák:   2 külön szoba.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  

Ellátás: Félpanzió vagy  All Inkusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport:   Asztalitenisz, vízigimnasztika, boccia, röp-
labda és kosárlabda. Térítés ellenében: biliárd, 
teniszpálya (felszerelés korlátozott számban), 
mountainbike-ok és vízi sportok a strandon (helyi 
szolgáltatóknál). 
Gyerekek:   Mini-klub (4-12 éveseknek, heti 6x), 
játszótér valamint gyermekmedence.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este (heti 6x).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.00 óra között. Snack-ételek és fagylalt 10.00 és 
18.00 óra között. Kávé, tea és sütemények 16.00 
és 17.00 óra között.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.

2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 14=12/7=6 08.23.-08.30 kö-
zötti érkezés esetén.

 SENTIDO APOLLO PALACE    
JOKER-

SZOBA

   MESSONGHI 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 345,-€/fő ártól
 (110.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 54551

A2E
+

2-13 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
Pihenő részleg – felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek
Komfort check-out

•
•
•
•
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84 GÖRÖGORSZÁG · KORFU

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

A családi vezetés alatt álló szálloda kiváló 
konyhával és csodálatos kilátással az öböl-
re garantálja az igazán kellemes nyaralást.

Fekvése: A homokos/kavicsos strandtól kb. 600 
m-re fekszik. Vásárlási és szórakozási lehetőségek 
kb. 200 m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 
60 perc.
Felszereltsége:   A szállodában 24 stúdió találha-
tó a főépületben valamint 10 apartman a kb. 40 
m-re található melléképületben. A vendégek ren-
delkezésére áll kis hall recepcióval a főépületben, 
internetsarok (térítés ellenében), ingyenes WIFI a 
hallban, étterem terasszal és bár. A kertben édes-
vizű úszómedence. Napágyak és napernyők a 
medencénél ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   3,5*.
Elhelyezés: A2A/A3A - Stúdiók:   Konyhasarok, 
kávéfőző, hűtőszekrény, légkondicionálás, bérel-
hető széf, SAT-TV, hajszárító, zuhanyozó, WC és 
balkon.
A2C/A3C - Superior-stúdiók:   Tágasabbak és 
felújítottak, bennük fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
kingsize-ágy, strandtörölköző valamint ingyenes 
széf. Tengerre nézők.

A2D/A3D - Apartmanok: A melléképületben
találhatók (kb. 40 m-re), kiegészítve külön háló-
szobával.
A2E/A3E - Junior-suitek: A legfelső emeleten
találhatók, fürdőszobával rendelkeznek, kiegészít-
ve pezsgőfürdővel és ingyenes WIFI-vel valamint
előre lefoglalt napágyak a medencénél. Tengerre 
nézők.  
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Kis fi tneszterem és asztalitenisz. Térítés el-
lenében: biliárd valamint kerékpárok és vízi spor-
tok a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Gyerekek:   Játszótér.  
Szórakozás:   Heti animációs programok.
Fontos foglalási információ: Csak keddi és 
szombati indulás esetén foglalható.

 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.   

 HOTEL CORFU PELAGOS       MORAITIKA 

1 hét félpanzióval

már 295,-€/fő ártól
 (94.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 54223

2-11 év
-100%

A létesítmény a főúttól távol, egy olívafák-
kal, citromfákkal és píneafákkal körülölelt 
ligetben fekszik.

Fekvése: Közvetlen a homokos/kavicsos stran-
don fekszik. Moraitika kb. 200 m-re, Korfu város 
kb. 20 km-re. A menetrend szerinti busz megál-
lója közvetlen a szálloda előtt. A busztranszfer a 
repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A kedvelt szállodában 185 szoba 
található. A vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval, liftek, SAT-TV-sarok, internetsarok (térí-
tés ellenében), WIFI (térítés ellenében, a strand-
bárban ingyenesen), étterem, a’la carte-taverna 
és bár. A kertben édesvizű úszómedence és na-
pozóterasz. Napágyak a medencénél és a stran-
don is térítés ellenében, napernyők ingyenesen 
vehetők igénybe. Strandbár. 
Helyi besorolás:   A. 
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás (a főszezonban, időszakos üzemel-
tetéssel), bérelhető széf, SAT-TV, WIFI (térítés el-
lenében), telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és 
balkon vagy terasz a kert oldalán. 
A2B/A3B:   Medencére néző vagy a tenger olda-
lán található szobák. 
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférend-
szerben.  

Sport:   Fitneszterem, 2 teniszpálya (ütők térítés
ellenében) és asztalitenisz. Térítés ellenében: bi-
liárd, kerékpárok valamint vízi sportok a strandon
(helyi szolgáltatóknál).  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(3-11 éveseknek), játszótér és gyermekfelügyelet
(térítés ellenében).   
Szórakozás:   Alkalmanként esti szórakoztató
programok élőzenével, folklórműsorok, tánc és
játékterem.  

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig történő
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 14=12/7=6   09.23.-10.21. közötti ér-
kezés esetén.   

 HOTEL DELFINIA       MORAITIKA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 368,-€/fő ártól
 (117.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 54441

2-12 év
-100%
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85GÖRÖGORSZÁG · KORFU

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

A csodálatos kilátással rendelkező szállo-
da egy olívaligetben épült, és közvetlenül a
Sissi-palota alatt helyezkedik el.

Fekvése: A szálloda kitűnő helyen, a parti sétány 
felett fekszik. A homokos/kavicsos strand (fürdő-
cipő viselete ajánlott) egy aluljárón keresztül ér-
hető el. Perama kb. 3 km-re. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 30 perc. 
Felszereltsége: A hatalmas létesítményben ösz-
szesen 333 szoba található a főépületben és a
bungalóépületekben. A főépületben hall recep-
cióval, liftek, TV-szoba, internetsarok (térítés elle-
nében), ingyenes WIFI a hallban (egyébként térí-
tés ellenében), Dolphin főétterem, görög étterem
table d’hôte-menüvel, bár és üzletek. A kertben 2 
édesvizű úszómedence (1 felnőtt medence és 1
családi medence), napozóterasz és pool-/snack-
bárok. Napágyak és napernyők a medencénél és
a strandon is ingyenesen. Törölközők kaució el-
lenében. A strandon La Spiaggia olasz a’la carte-
étterem és strandbár.  

Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1E/A2E/A3E:   A főépületben ta-
lálható szobákban telefon, SAT-TV, bérelhető széf, 
kis hűtőszekrény, kávé-/teafőző, WIFI (térítés elle-
nében), légkondicionálás, hajszárító, fürdőszoba, 
WC és tengerre néző balkon vagy terasz. 
A1A/A2A/A3A - Bungalószobák:   Kombinált 
nappali/hálószobával és kertre néző balkonnal 
rendelkeznek.
A1C/A2C/A3C - Bungalószobák: Tengerre né-
zők.
A2G/A3G - Családi szobák: A bungalóépüle-
tekben találhatók, tágasabbak, kombinált nappali/
hálószobával és mennyezeti ventilátorral rendel-
keznek. Tengerre nézők.
A2B/A3B - Családi szobák:   A bungalóépüle-
tekben találhatók, tengerre néző terasszal rendel-
keznek.
A2H/A3H/A4H - Családi szobák:   A bungaló-
épületekben találhatók, 2 szobával valamint ten-
gerre néző terasszal rendelkeznek.
Sport:   Boccia, darts, fi tneszterem, tenisz, asztali-
tenisz, vízigimnasztika és strandröplabda. Térítés 
ellenében: biliárd, vízibiciklik és motorcsónakok 
(helyi szolgáltatóknál).

Wellness: Szauna. Térítés ellenében: masszázs 
valamint arc- és testkezelések.  
Gyerekek: Gyermekmedence, mini-klub (4-12 
éveseknek), játszótér, mini-diszkó, gyerekbüfé a 
főétteremben és gyermekfelügyelet (térítés elle-
nében).  
Szórakozás: Animációs programok napközben
és este heti 1x görög néptánc. 

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1E, A1A, A1C).   
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.30 és éjjel 01.00 óra között. Kontinentális reg-
geli későn kelőknek 10.00 és 10.30 óra között. 
Snack-ételek 11.30 és 16.00 óra között. Tea, kávé 
és sütemény 16.00 és 17.00 óra között. Fagylalt
a gyerekeknek 11.30 és 17.30 óra között. Vacso-
rázni heti 1x a görög étteremben is lehet (előze-
tes foglalással). Hetente több alkalommal vacso-
ra specialitásokkal. Olasz strandétterem 12.00 és
15.30 óra között.

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

 AEOLOS BEACH RESORT       PERAMA 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 54350

A2G -
A2B -
A2H -

+

2-10 év
-100%
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86 GÖRÖGORSZÁG · KORFU

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

Egyszerű és barátságos hotel Benitzes köz-
pontjában. A Korfu városhoz való közelsé-
ge miatt elsősorban fi atalok számára kivá-
ló választás.

Fekvése: Csak a parti út választja el a lassan mé-
lyülő, kavicsos strandtól. A nyüzsgő központ kb. 
200 m-re, Korfu város kb. 11 km-re. Bárok, taver-
nák és vásárlási lehetőségek a közelben. A menet-
rend szerinti busz megállója a szállodánál találha-
tó. A busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége: A 2012-ben teljesen felújított 
szállodában 170 szoba található 4 emeleten. A 
vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval és 
bérelhető széfekkel, liftek, bár, SAT-TV-sarok, in-
ternetsarok (térítés ellenében), büféétterem és kis 
üzlet. A szép kertben édesvizű úszómedence vala-
mint napozóterasz ingyenes napágyakkal és nap-
ernyőkkel (a strandon csak térítés ellenében).  
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: SAT-TV, telefon, 
légkondicionálás (térítés ellenében), hűtőszek-
rény, ingyenes WIFI, hajszárító, zuhanyozó, WC 
és balkon. 

A2C/A3C:   Tengerre néző szobák.
Ellátás: Reggeli vagy  félpanzió  . Minden étke-
zés büférendszerben.   
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd és
különböző vízi sportok a strandon (helyi szolgál-
tatóknál). 
Gyerekek: Gyermekmedence.  
Szórakozás:   Görög est, témaestek valamint
Benitzes központjában számos szórakozási lehe-
tőség.

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.05.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.   

 HOTEL POTAMAKI BEACH       BENITZES 

1 hét reggelivel

már 281,-€/fő ártól
 (89.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: NAH 54569

A2C -+
2-12 év
-100%

Barátságos, családi vezetés alatt álló szál-
loda. Egy domboldalon fekszik, csodálatos 
kilátással az Ipsosi-öbölre.

Fekvése: A kavicsos strand és a központ egya-
ránt kb. 500 m-re (ingyenes hotelbusz). Korfu vá-
ros kb. 15 km-re. A busztranszfer a repülőtérről 
kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 86 szoba találha-
tó 5 kétszintes épületben. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval, TV-sarok, internetsarok 
(térítés ellenében), ingyenes WIFI a közös helyi-
ségekben, lobby-bár panorámaterasszal, egy kü-
lön épületben teraszos étterem és bár. A kertben 
édesvizű úszómedence, napozóterasz ingyenes 
napágyakkal és napernyőkkel (a strandon térítés 
ellenében), pool-/snack-bár és a medencénél a’la 
carte-étterem.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B: SAT-TV, széf, lég-
kondicionálás, hűtőszekrény (térítés ellenében), 
hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és 
tengerre néző balkon vagy terasz. 
Foglalható földszinti Joker-szoba A2S is.  

Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: biliárd és
vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Térítés ellenében: masszázs.  
Szórakozás: A közelben számos taverna, bár és
étterem.  
Fontos foglalási információ: Csak keddi,
szombati és vasárnapi indulás esetén fog-
lalható.
A szálloda 6 éven aluli gyermekeket nem 
fogad.

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig történő
foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 HOTEL MARILENA    
JOKER-

SZOBA

   IPSOS 

1 hét félpanzióval

már 308,-€/fő ártól
 (98.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 54042

Szállás példa
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87GÖRÖGORSZÁG · KORFU

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

Igényes szálloda csodálatos kilátással az 
öbölre, amely tökéletes helyszíne lehet egy 
pihentető nyaralásnak. 

Fekvése: Egy szép öböl felett fekszik. A legköze-
lebbi kavicsos strand lépcsőkön érhető el (a parti 
úton át), kb. 5 perc alatt. Éttermek és bárok a kö-
zelben. A központ kb. 1 km-re, Korfu város kb. 25 
km-re, ahova naponta többször menetrend sze-
rinti buszjáratokkal juthatunk el. A busztranszfer a 
repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A 6 emeletes szállodában össze-
sen 163 szoba várja a vendégeket. Rendelkezésre 
áll hall recepcióval, lounge ülősarkokkal, bár, lég-
kondicionált büféétterem és liftek. A kertben 2 
édesvizű úszómedence, napozóterasz és pool-bár. 
Napágyak és napernyők a medencéknél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében vehetők igénybe. 
Törölközők a medencénél kaució ellenében. 
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A2A:   Légkondicionálás (térítés el-
lenében), telefon, hűtőszekrény (külön kérésre, 
térítés ellenében), SAT-TV (távirányító kaució el-
lenében), bérelhető széf, fürdőszoba, hajszárító, 
WC és balkon.
A1A - Egyágyas szobák: Kisebbek és nem ren-
delkeznek balkonnal.
A2B/A3B:   Oldalról tengerre néző szobák.
A2C/A3C: Tengerre néző szobák.  
Sport: Térítés ellenében: biliárd valamint a fősze-
zonban vízi sportok a strandon (helyi szolgálta-
tóknál).
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás:   Animációs programok, játékte-
rem (térítés ellenében) illetve számos lehetőség 
Paleokastritsában.

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.00 óra között (ásványvíz térítés elle-
nében). Az főétkezéseknél üdítők, sör és bor. A
pool-bárnál 11.00 és 18.00 óra között snack-ételek 
és fagylalt, 11.00 és 23.00 óra között kávé és tea
valamint 17.00 és 18.00 óra között sütemények. A
vacsorához megfelelő öltözet ajánlott (férfi aknak 
hosszúnadrág). Ebédcsomag kirándulásokhoz 
kérhető (előzetes foglalással a recepción). 

 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.   

 PALEO ART NOUVEAU       PALEOKASTRITSA 

1 hét All Inklusive

már 395,-€/fő ártól
 (126.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 54544

2-11 év
-50%

A szálloda gyönyörű környezetben, egy olí-
valigetben, egy fürdésre alkalmas öböl fe-
lett fekszik. A medencétől csodálatos ki-
látás nyílik Korfu talán egyik legszebb 
stranddal rendelkező partszakaszára, a 
Paleokastritsai-öbölre. 

Fekvése: A kavicsos strand (lépcsőkön és egy kis 
utcán keresztül érhető el) kb. 150 m-re található. 
A helység központja kb. 350 m-re. Vásárlási lehe-
tőség, tavernák és bárok pár perces sétával érhe-
tők el. A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége: A szálloda fő- és melléképü-
letében összesen 60 szoba várja a vendégeket. A 
főépületben recepció, SAT-TV-sarok, bár, internet-
sarok, étterem, bár panorámaterasszal. A kertben 
édesvizű úszómedence és snack-bár. Továbbá na-
pozóterasz ingyenes napágyakkal és napernyők-
kel (a strandon csak térítés ellenében). 
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A2A/A3A: Telefon, SAT-TV, légkon-
dicionálás (térítés ellenében), bérelhető széf, hű-
tőszekrény, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC és balkon vagy terasz. 
A2B/A3B:   Tengerre nézők.

A1B - Egyágyas szobák:    Zuhanyozóval, de 
nem rendelkeznek balkonnal vagy terasszal. 
A2D/A3D - Superior-szobák:   Kiegészítve inter-
netcsatlakozással és vízforralóval. Tengerre nézők.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   Kiegészítve 
külön hálószobával, valamint fürdőszobával ren-
delkeznek.
Ellátás: Félpanzió  . Minden étkezés büférend-
szerben.   
Sport: Térítés ellenében: vízi sportok a strandon
(helyi szolgáltatóknál).   
Szórakozás: Hetente 1x görög est a főszezon-
ban, élőzene illetve számos szórakozási lehetőség
a közeli bárokban és tavernákban.  
Fontos foglalási információ: Csak keddi és 
szombati indulás esetén foglalható.

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

 HOTEL ODYSSEUS       PALEOKASTRITSA 

1 hét félpanzióval

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

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: NAH 54540

A2C -+
2-12 év
-50%
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88 GÖRÖGORSZÁG · KORFU

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

A szálloda festői környezetben, Korfu észa-
ki részén fekszik, ahol számos gyönyörű 
strand öleli körül. 

Fekvése: A sekély, homokos strandtól kb. 250 m-
re. Sidari központja kb. 50 m-re. A busztranszfer a 
repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A kedvelt, szép szállodában ösz-
szesen 80 lakóegység található több melléképü-
letben. Rendelkezésére áll hall recepcióval, büfé-
étterem nemdohányzó-résszel és bár. A kertben 
édesvizű úszómedence napozóterasszal. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A/A3A: Telefon, SAT-TV, bérel-
hető széf, légkondicionálás, hűtőszekrény, hajszá-
rító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon 
vagy terasz.
A2D/A3D/A4D - Maisonette-családi szobák:
Tágasabbak és 2 szintesek, külön hálórésszel a 
nyitott galérián.
A2B/A3B/A4B - Apartmanok: Kiegészítve 1 
külön hálószobával.  

Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Sidari központjában számos szóra-
kozási lehetőség.  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Egyes alkoholos és alkoholmentes italok va-
lamint fagylalt 10.00 és 23.00 óra között. Snack-
ételek 14.00 és 19.00 óra között a bárban. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 14=12/7=6   05.06.-06.14., 09.06.-
10.04. közötti érkezés esetén. 

 HOTEL SUMMERTIME       SIDARI 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 320,-€/fő ártól
 (102.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 54284

A2D
A3D -
A2B
A3B -

+

2-13 év
-100%

Hatalmas területen elhelyezkedő léte-
sítmény kiváló ár-/értékaránnyal, amely 
nyugodt elhelyezkedésének köszönhetően
ideális választás egy családi nyaraláshoz.

Fekvése:   A sekély, homokos strandtól csak egy 
keskeny, kis utca választja el. Tavernák és üzletek a
közelben. Acharavi kb. 5 km-re, a menetrend sze-
rinti busz megállója kb. 300 m-re. A busztranszfer 
a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A szállodában összesen 350
szoba található, amelyek a főépületben és több
melléképületben helyezkednek el. A vendégek 

rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek, internet-
sarok (térítés ellenében), TV-szoba, büféétterem, 
a’la carte-étterem, bárok és kis szupermarket. A 
kertben édesvizű úszómedence, relax-meden-
ce és pool-/snack-bár. Napágyak és napernyők a 
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében vehetők igénybe. Törölközők kaució elle-
nében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, kávé-/teafőző, bérelhető széf, SAT-
TV, WIFI (térítés ellenében), telefon, hajszárító, 
fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz. 
A2E/A3E: Oldalról tengerre néző szobák.
A2D/A3D:   Tengerre néző szobák.
A2B - Családi szobák:   Kombinált nappali/háló-
szoba egy dupla ággyal és egy emeletes ággyal.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák: Kombinált 
nappali/hálószoba és egy külön hálószoba (dup-
la ággyal). 
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Kis fi tneszterem, tenisz, asztalitenisz, 
darts, focipálya, strandröplabda és vízigimnaszti-
ka. Térítés ellenében: biliárd, búvárkodás és ke-
rékpárok.  
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszótér, mini-
diszkó, mini-klub (4-12 éveseknek) és gyermek-
animáció.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsora specialitásokkal. Helyi alkoholos és 

alkoholmentes italok 10.30 és 23.00 óra között.
Snack-ételek 11.00 és 16.30 óra között. Fagylalt
10.30 és 17.30 óra között. Kávé, tea és sütemé-
nyek 16.30 és 17.30 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-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 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 MAREBLUE BEACH RESORT    
JOKER-

SZOBA

   ST. SPYRIDONE 

1 hét All Inklusive

már 371,-€/fő ártól
 (118.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 54064

A2B -
A2C
A3C -

+

2-14 év
-100%

Szállás példa
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89GÖRÖGORSZÁG · KORFU

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

Barátságos, kis létesítmény szépen gondo-
zott kerttel Acharavi és Roda között.

Fekvése:   A kavicsos strandtól csak a parti út vá-
lasztja el. Roda kb. 800 m-re, Acharavi kb. 2 km-
re. A menetrend szerinti busz megállója kb. 250
m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 77 
szoba található a főépületben és több mellék-
épületben. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, internetsarok (térítés ellenében),
büféétterem, bár és ajándéküzlet. A kertben édes-
vizű úszómedence, napozóterasz és pool-bár.
Napágyak és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében vehetők igény-
be, törölközők térítés ellenében.
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés: A2A/A3A: A főépületben található
szobákban hűtőszekrény, légkondicionálás, bérel-
hető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba,
WC és balkon.
A2B/A3B - Stúdiók:   A melléképületben találha-
tók, kombinált nappali/hálószobával valamint zu-
hanyozóval rendelkeznek.
A2C/A3C - Apartmanok:   A melléképületben
találhatók, kombinált nappali/hálószobával vala-
mint zuhanyozóval rendelkeznek, kiegészítve 1
külön hálószobával.
Sport: Térítés ellenében: moutainbike-ok, kenu,
lovaglás, vízibicikli és vízisí (valamennyi kb. 1 km-
re, helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek: Gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Animációs programok.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.00 óra között. Snack-ételek és fagylalt 10.00 és 
12.30 valamint 15.00 és 19.00 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 18% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

 RODA GARDEN VILLAGE   ÚJ     ACHARAVI-RODA 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 54221

A2C -+
2-14 év
-100%
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90 GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

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

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

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

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

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

a zakynthosi festőiskolát megalapították.

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

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

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

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

naplemente Kambinál felejthetetlen élményeket nyújtanak. A búvárkodás szerelmesei a víz 

alatti sziklák és barlangok között hódolhatnak szenvedélyüknek.

ZAKYNTHOS

ÜDÜLŐHELYEK

Laganas üdülőhely a sziget déli részén található,
és hosszú, homokos stranddal rendelkezik. Pezsgő
életű üdülőhely tavernákkal, bárokkal, éttermekkel és
diszkókkal. Laganas öble arról is híres, hogy ezen a
részen található a caretta-teknősök tojásrakó helye,
amelyre reméljük, hogy Önök is tekintettel lesznek.
A teknősök érdekében Laganas öblében semmilyen
vízi sport (vízisí, motorcsónak) nem engedélyezett.
Kalamaki gyönyörű környezetben fekvő, csodála-
tos strandszakasz a caretta-teknősök tojásrakó helye 
közelében. A sekély, többnyire fi nomhomokos strand
és a kristálytiszta víz kiváló a kisgyermekes családok 
számára.
Argassi kb. 4 km-re található Zakynthos várostól.
Homokos/kavicsos strandján vízi sportlehetőségeket
vehetünk igénybe, esténként pedig forró hangulat vár 
a diszkókban és a bárokban. A helység tavernáiban

jellegzetes görög ízekkel várják a vendégeket. Argas-
sitól délre sziklák által rejtett, romantikus, kis öblöket
találunk.
Planos képét olívaligetek és hosszú, homokos
tengeröble határozza meg. Ez a kis nyaralóhely az 
utóbbi években fejlődött kedvelt úti céllá. A kikap-
csolódni vágyókat számos étterem, bár, pub, diszkó
és taverna várja. A csodálatos, homokos strandon
napernyőket és napágyakat bérelhetnek, illetve 
kipróbálhatnak számos vízi sportolási lehetőséget.
Zakynthos város innen mindössze 5 km-re.
Alikanas kb. 15 km-re található Zakynthos várostól.
Szép, sekély, homokos stranddal rendelkezik.

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

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

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

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

090-097_NAHES14.indd   90090-097_NAHES14.indd   90 2013.11.24.   20:13:382013.11.24.   20:13:38



91GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

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

A szálloda Zakynthos egyik legkedveltebb 
részén található. 

Fekvése: Nyugodt környezetben, közvetlenül 
a hosszú, sekély, homokos strandon fekszik, kb. 
700 m-re Laganas központjától. Zakynthos város 
kb. 8 km-re található, ahova menetrend szerinti 
buszokkal juthatunk el (megálló kb. 500 m-re). 
Bárok és üzletek a közelben. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége: Igényes, 3 emeletes szálloda 
249 szobával, amely ideális gyermekes családok 
számára is. A vendégek rendelkezésére áll hall 
recepcióval, lift, internetsarok és WIFI (térítés el-
lenében), bárok, SAT-TV-sarok és teraszos reg-
geliző. A nagy kertben édesvizű úszómedence, 
pezsgőfürdő és pool-/snack-bár található. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen, a 
füves napozórészen és a strandon térítés ellené-
ben vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A modern és 
barátságos szobákban telefon, bérelhető széf, 
minibár, SAT-TV, légkondicionálás (júliusban és 
augusztusban ingyenesen), WIFI (térítés ellené-
ben), hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és balkon. 
A1B/A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szobák. 
A2C/A3C/A4C - Stúdiók: Tágasabbak.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió. Minden étke-
zés büférendszerben.
Sport: Térítés ellenében: asztalitenisz és biliárd.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.   
Szórakozás: Szórakozási lehetőségek Laganas-
ban és Zakynthos városban. 

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 7=6 09.20.-10.19. közötti érkezés ese-
tén. 

 HOTEL POSEIDON BEACH    
JOKER-

SZOBA

   LAGANAS-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 251,-€/fő ártól
 (80.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 33314

A2C -+
2-13 év
-100%

Töltsön pihentető napokat nemrégiben fel-
újított, igényes szállodánkban, amely szám-
talan szolgáltatást kínál utasaink számára!

Fekvése:   Közvetlenül a homokos strandon fek-
szik. A központ kb. 1 km-re, a menetrend szerinti 
busz megállója a közelben. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége: A főépületből és melléképület-
ből álló szállodában 268 szoba található valamint 
liftek. A vendégek rendelkezésére áll hall, recep-
ció, TV-sarok, internetsarok (térítés ellenében), 
étterem, ázsiai specialitások étterme és bár. A 
kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz, 
pool-/snack-bár és snack-bár a strandon. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen, a 
strandon térítés ellenében vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   A.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, hajszárító és bal-
kon vagy terasz.
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A2F/A3F - Családi szobák: 1 nagyobb szoba 
egy duplaággyal és 1 emeletes ággyal. Tengerre 
nézők.
A2C/A3C - Bungalószobák: Kertre nézők.
A2D/A3D - Bungalószobák:   Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport:   Aerobic, kosárlabda, asztalitenisz, fi tnesz-
terem és strandröplabda. Térítés ellenében: bi-
liárd, tenisz és búvárkodás.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás: Szórakozási lehetőségek Laganas-
ban és Zakynthos városban. 

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Fagylalt 10.00 és 21.00
óra között. Snack-ételek 10.00 és 12.30 valamint
15.00 és 18.00 óra között. Délutánonként kávé,
tea és sütemény. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 8% kedvez-
mény a szállás díjából.   

 HOTEL LOUIS ZANTE BEACH    
JOKER-

SZOBA

   LAGANAS-STRAND 

1 hét All Inklusive

már 455,-€/fő ártól
 (145.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: NAH 33347

A2F -+
2-13 év
-100%
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92 GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

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

Az ismert lánchoz tartozó szálloda, kiváló 
kiindulópont a sziget felfedezéséhez.

Fekvése: Közvetlen a lassan mélyülő, fi nomho-
mokos strandon fekszik. Laganas központja kb.
400 m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 20
perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 120 szo-
ba található a főépületben és 3 melléképületben.
A vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval,
TV-sarok, internetsarok és WIFI (mindkettő térí-
tés ellenében), légkondicionált étterem, bár és
fodrászat. A szépen gondozott kertben édesvizű
úszómedence, napozóterasz és pool-/snack-bár 
gyönyörű kilátással Laganas öblére. Napágyak,
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében vehetők igénybe.

Helyi besorolás: B.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A kényelmesen
és ízlésesen berendezett szobákban légkondi-
cionálás, SAT-TV zenecsatornával, telefon, WIFI
(térítés ellenében), minibár, bérelhető széf, haj-
szárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és bal-
kon vagy terasz.
A2C:   Kiegészítve VIP-szervizzel: fürdőköpeny,
papucs, víz és görög édességek a szobában ér-
kezéskor.
A2B - Négyágyas szobák:   Kiegészítve emele-
tes ággyal a gyermekek részére.
A4D - Családi szobák:   Külön hálószobával ren-
delkeznek és oldalról tengerre nézők.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben.  

Sport:   Asztalitenisz, biliárd, darts és strandröp-
labda. Térítés ellenében: lovaglás (a közelben) és 
vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs (külön 
kérésre).  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek) valamint gyermekfel-
ügyelet (térítés ellenében).
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este angol valamint német nyelven.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
23.00 óra között. Fagylalt a gyerekeknek 10.00 és 
18.00 óra között. Snack-ételek 11.00 és 18.00 óra 
között, szendvicsek 21.00 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.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 14=12/7=6 05.01.-06.24., 09.12.-
10.31. közötti érkezés esetén.

 BEST WESTERN GALAXY HOTEL   ÚJ     LAGANAS-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 327,-€/fő ártól
 (104.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 33357

A2B -+
2-13 év
-100%

Szállás példa

A modern szálloda kitűnő választás a pihe-
nésre vágyó utasaink számára.

Fekvése: A sekély, homokos strand kb. 150 m-
re található. Kalamaki központja éttermekkel, bá-
rokkal és üzletekkel kb. 300 m-re. Zakynthos vá-
ros kb. 3,5 km-re. A busztranszfer a repülőtérről 
kb. 20 perc.
Felszereltsége:   A vendégek rendelkezésére áll 
hall recepcióval (bérelhető széfek) és SAT-TV-
sarokkal, világos és modern étterem, bár, moso-
da (térítés ellenében), internetcsatlakozás (térítés 
ellenében), ajándéküzlet és kis szupermarket. A 
szép kertben édesvizű úszómedence, napozó-
terasz ingyenes napágyakkal és napernyőkkel, 
pezsgőfürdő és pool-/snack-bár. Összesen 141 
szoba és liftek.  
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Telefon, légkon-
dicionálás (júliusban és augusztusban) minibár 
(térítés ellenében), WIFI (térítés ellenében), SAT-
TV, fürdőszoba vagy zuhanyozó, hajszárító, WC 
és balkon.  

Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd.
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Számos szórakozási lehetőség a kö-
zelben.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok az 
egyes bárok nyitva tartása szerint. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 7=6   09.16.-10.31. közötti érkezés ese-
tén. 

 HOTEL GOLDEN SUN   ÚJ     KALAMAKI-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 373,-€/fő ártól
 (119.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 33331

2-12 év
-100%
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93GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

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

Központi fekvésű szálloda, hatalmas, újon-
nan épült aquaparkkal, amelyet csak a szál-
loda vendégei vehetnek igénybe.

Fekvése:   A homokos strandtól kb. 900 m-re fek-
szik, Kalamaki központja számos vásárlási lehe-
tőséggel, éttermekkel és bárokkal kb. 100 m-re.
Zakynthos város kb. 4 km-re, a repülőtér kb. 2 km-
re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc. 
Felszereltsége: A vendégek rendelkezésére áll
236 stúdió és apartman 9 épületben és lift. To-
vábbá hall recepcióval, büféétterem, a’la carte-
étterem, több bár, SAT-TV-sarok és kis szuper-
market. A szálloda kertjében 5 édesvizű úszóme-
dence és napozóterasz. Napágyak és napernyők 
a medencénél ingyenesen, a strandon térítés el-
lenében.   
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Stúdiók:   Lég-
kondicionálás, konyhasarok, hűtőszekrény, vízfor-
raló, bérelhető széf, SAT-TV, internetcsatlakozás 
(térítés ellenében), fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC, hajszárító és balkon vagy terasz.
A2B/A3B/A4B - Apartmanok: Kombinált nap-
pali/hálószoba és 1 külön hálószoba.
A2C/A3C/A4C - Duplex-szobák:   Kombinált 
nappali/hálószoba és 2 külön hálószoba.
Sport: Asztalitenisz.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás: Animációs programok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).
• Ingyenes belépés az aquaparkba.

 CSÚSZDA tipp    A szállodához tartozó hatalmas 
víziparkban 6 csúszda, hullámfürdő, lazy river és 
gyerekmedence. 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.00 óra között. Snack-ételek és fagylalt 
a gyerekeknek 11.00 és 18.00 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.  
Árkedvezmény   (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 14=12/7=6 05.01.-07.10., 09.03.-
10.15. közötti érkezés esetén.

 CARETTA VILLAGE       KALAMAKI-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 489,-€/fő ártól
 (156.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 33050

A2B -
A2C -
+

2-12 év
-100%

Szállás példa
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94 GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

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

Ízléses modern szálloda, amely minden 
igényt kielégít.

Fekvése: A homokos strand kb. 200 m-re, a köz-
pont vásárlási lehetőséggel kb. 50 m-re. Zakyn-
thos város és a kikötő kb. 3 km-re, a repülőtér kb. 8 
km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc. 
Felszereltsége: A szállodában 120 szoba talál-
ható 2 emeleten és liftek. A vendégek rendelke-
zésére áll recepció, társalgó, internetsarok (térítés 
ellenében), TV-lounge nagyképernyős SAT-TV-vel, 
WIFI a szálloda egész területén, mosoda, büfé-
étterem, koktélbár és snack-bár. A kertben 2 édes-
vizű úszómedence, napozóterasz és pool-bár. 
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél ingyenesen, a strandon térítés ellenében.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   Az ízlésesen beren-
dezett szobákban légkondicionálás (időszakos 
üzemeltetéssel), SAT-TV, telefon, WIFI, kis hű-
tőszekrény (kérésre minibárként is üzemel, térí-
tés ellenében), bérelhető széf, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító és bútorozott balkon 
vagy terasz.

Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: biliárd. 
Wellness: Térítés ellenében: masszázs, manikűr 
és pedikűr.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, vízicsúsz-
da és játszótér.
Szórakozás: Animációs programok napközben és
este valamint folklórest, show-műsorok és játékok.  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben, látványkonyhával. Heti 3x vacsora speciali-
tásokkal. Snack-ételek 15.30 és 16.30 óra között a
snack-bárban. Délutánonként tea, kávé, sütemé-
nyek és kis szendvicsek 16.30 és 17.30 óra között.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
23.00 óra között. Fagylalt a gyerekeknek 10.00 és
18.00 óra között.  

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

 HOTEL DIANA PALACE       ARGASSI-STRAND 

1 hét All Inklusive

már 455-€/fő ártól
 (145.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 33125

2-6 év
-100%

Felújított, nyugodt környezetben fekvő, 
kedvelt szálloda.

Fekvése: Csodálatos helyen fekszik, közvetlen 
Tsilivi sekély, fi nomhomokos strandjánál. Taver-
nák, bárok és vásárlási lehetőségek a közelben. 
Planos központja további szórakozási és vásár-
lási lehetőségekkel kb. 1 km-re található. Zakyn-
thos város kb. 6 km-re. A menetrend szerinti busz 
megállója kb. 500 m-re. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   A kedvelt, 3 szintes, 116 szobás 
szállodában a vendégek rendelkezésére áll hall 
recepcióval és bérelhető széfekkel, liftek, SAT-TV-
szoba, internetsarok (térítés ellenében), WIFI a 
szálloda egész területén (ingyenesen), a’la carte-
étterem szép terasszal, bár, kis üzlet, kávézó és 
fodrászat. A kertben édesvizű úszómedence na-
pozóterasszal és pool-/snack-bár. A napágyak és 
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon 
térítés ellenében vehetők igénybe. Strandbár.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A barátságos szo-
bákban telefon, SAT-TV, kis hűtőszekrény, WIFI, 
légkondicionálás, hajszárító, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC és balkon. 
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák. 
Ellátás: Félpanzió  . Minden étkezés büférend-
szerben (diétás ételek külön kérésre). Felár ellené-
ben a’la carte-ebéd az étteremben vagy a pool-/
snack-bárban.   
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: biliárd és 
különböző vízi sportolási lehetőségek a strandon 
(helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Térítés ellenében: a wellness-részleg-
ben masszázs, különböző arc- és testkezelések.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.

Szórakozás: Számos szórakozási lehetőség a kö-
zelben.

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 11% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 7=6 09.20.-10.30. közötti érkezés
esetén.    

 HOTEL ALEXANDRA BEACH       PLANOS-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 345,-€/fő ártól
 (110.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 33108

2-12 év
-100%
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95GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

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

Festői környezetben fekvő, szőlőültetvé-
nyek által körbevett, barátságos szálloda.

Fekvése:   Alikanas határában fekszik. A központ
bárokkal, tavernákkal és vásárlási lehetőségekkel
kb. 300 m-re található. A széles, sekély, fi nomho-
mokos strand kb. 1 km-re. Naponta többször in-
gyenes hotelbusz a strandra és a központba. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A kedvelt, 2 szintes létesítmény-
ben összesen 110 szoba várja a vendégeket. Ren-
delkezésre áll hall recepcióval, TV-sarok, bár, kis
szupermarket, internetsarok (térítés ellenében),
WIFI (a recepciónál ingyenesen) és klimatizált
étterem nemdohányzó-résszel. A komplexum kö-
zéppontjában nagy, édesvizű úszómedence, na-
pozóterasz és pool-/snack-bár. A napozóteraszon
napágyak és napernyők ingyenesen.

Helyi besorolás: B.  
Elhelyezés: A2A/A3A/A4A: Telefon, SAT-TV,
bérelhető széf, kis hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és
medencére néző balkon.
A1A - Egyágyas szobák:   Nem medencére né-
zők.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben.
Sport: Asztalitenisz.   
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszótér és mini-
klub (4-12 éveseknek, június közepétől szeptem-
ber közepéig).   

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok vala-
mint kávé és tea 10.00 és 23.30 óra között. Snack-

ételek 10.30 és 12.30 valamint 15.00 és 18.00 óra 
között. Fagylalt 14.00 és 21.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény   (csak a 06.01. után történő fog-
lalásoknál): 14=12/7=6   09.19.-10.17. közötti ér-
kezés esetén.

 ZANTE VILLAGE    
JOKER-

SZOBA

   ALIKANAS 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 33919

A2A -
A2S -
+

2-12 év
-100%
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96 GÖRÖGORSZÁG · ZAKYNTHOS

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

Barátságos szálloda, közvetlen a homokos/
kavicsos strandon.

Fekvése:   Közvetlen a sekély homokos/kavicsos
strandon fekszik. Vásárlási és szórakozási lehető-
ségek, tavernák és bárok a közelben. Planos kb. 1
km-re, Tsilivi kb. 1,5 km-re. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   Az 5 épületből álló szállodában
3 emeleten összesen 165 szoba található. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek,
bár, SAT-TV-sarok, társalgó, kávézó, piano-bár,
internetsarok (térítés ellenében), WIFI (a közös
helyiségekben ingyenesen), klimatizált étterem
nemdohányzó-résszel és kis üzlet. A kertben 2 
édesvizű úszómedence napozóterasszal, napo-
zórésszel és pezsgőfürdővel. A medencénél és
a napozórészen a napágyak és a napernyők in-
gyenesen, a strandon térítés ellenében vehetők 
igénybe. Törölközők térítés ellenében. Pool- és
strand-/snack-bár. 

Helyi besorolás: A.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Telefon, SAT-TV,
kis hűtőszekrény, bérelhető széf, légkondicio-
nálás (ingyenesen júliusban és augusztusban),
WIFI (térítés ellenében), hajszárító, fürdőszoba,
WC és balkon. 
A2B/A3B: Oldalról tengerre nézők.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   Tágasabbak.  
Sport: Strandröplabda, aerobic, boccia, vízigim-
nasztika és asztalitenisz. Térítés ellenében: tenisz 
(kivilágítással), biliárd, kajak, kosárlabda (kivilágí-
tással), kerékpárok, lovaglás és vízi sportolási le-
hetőségek a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek: Gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este illetve a közelben bárok és tavernák.  

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

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok a 
bárban és a snack-bárban 10.00 és 23.00 óra kö-
zött, snack-ételek 09.30 és 12.30 valamint 14.00 és 
17.00 óra között (a főétkezések ideje alatt nem). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 16% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény   (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál)  : 14=12/7=6 09.19.-10.31. közötti ér-
kezés esetén. 
Egyágyas szoba felár nélkül (csak a 05.01. 
után történő foglalásoknál): A1A=A2A 09.19.-
10.31. közötti tartózkodás esetén.

 HOTEL CARAVEL ZANTE       PLANOS-STRAND 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 16%

Szálláskód: NAH 33126

A2A -
A2B -
A2C -

+

2-12 év
-100%

SYMA_ALO_Hirdetes_210X135_previe1 1 2013.10.29 08:16:26
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

NabeulTunisz

Hammamet

Port El Kantaoui

Sousse

Monastir
Mahdia

(

Tabarka

Enfidha

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

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

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

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

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

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

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

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

lamint megnézhetjük a berberek barlanglakásait Matmatában, a sivatag kapujában pedig

tevegelve csodálhatjuk meg a felkelő Nap sugarait.

TUNÉZIA

ÜDÜLŐHELYEK

Hammamet belseje keleties jellegű. A Kasbah erődít-t
ményének falai mögött található óvárosban, a Mediná-
ban szűk utcák, mecsetek és a bazár fogad bennünket.
Szórakozási lehetőségek az óvárossal szemközti ne-
gyedben. A város déli részén épült az új „Yasmine“-ne-
gyed gyönyörű jachtkikötőjével és elegáns, pálmákkal
szegélyezett parti sétányával. A szállodák előtt taxikat
találunk, amelyekkel olcsón eljuthatunk az óvárosba.
Port el Kantaoui egy modern kikötőben fekszik. A
szűk utcákon számos étterem, kávézó, bár és butik vár-
ja az idelátogatókat. A sportot és szórakozást kedvelők 
is számos lehetőség közül válogathatnak. Központi fek-
vésének köszönhetően (Sousse kb. 10 km) tökéletes
kiindulási pont kirándulások megtételéhez.
Sousse-ban a kis utcák labirintusában, a Medina lép-
csőin le-fel járkálva, az óvárosban található bazárokban
a kereskedők fogadnak bennünket, ezzel szemben a

Habib Bourguiba sugárúton modern épületek sora-
koznak, amelyen keresztül eljuthatunk a kikötőtől a
strandhoz. Sok üzletet, butikot, bankot, éttermet, bárt
és kávézót találunk. A szállodák közvetlenül a tenger-
parton helyezkednek el, néhány percre az óvárostól,
amit olcsó taxikkal érhetünk el. Nem szabad kihagyni
a tunéziai konyha specialitásait! Ajánljuk a vasárna-
ponkénti tevevásárt is, ahol megismerhetjük a keleties
hangulatú arab városok színes légkörét.
Monastirban az ezeréves, nagy mecset Észak-Afrika
legrégibb arab erődítménye. A medinai kézművesek 
üzleteiben alkudozni kötelező. Sokakat vonz az új
jachtkikötő. A golfpályát is könnyen elérhetjük. Sousse 
és Monastir között a modern gyorsvasúttal közleked-
hetünk. A városközponttól pár kilométerre északra
fekszik Skanes villanegyede a hosszú, homokos strand-
dal, ahol szebbnél szebb szállodák sorakoznak.

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

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

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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99TUNÉZIA

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

Mór stílusban épült, családbarát szálloda
szép környezetben.

Fekvése: A saját homokos strandjától kb. 200
m-re. Az arab stílusú, új medina kb. 700 m-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A szállodában 281 szoba talál-
ható 4 emeleten és liftek. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval (bérelhető széfek), WIFI
ingyenesen, étterem nemdohányzó-résszel, mexi-

kói a’la carte-étterem, grillétterem, mór kávézó, 
ajándéküzlet és fodrászat. A kertben édesvizű 
úszómedence, pool-bár, napozóterasz és füves 
napozórészek. Napágyak és napernyők a meden-
cénél és a strandon is ingyenesen, matracok csak 
a medencénél ingyenesen, törölközők kaució el-
lenében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, SAT-TV, telefon, fürdőszoba, zuha-
nyozó, WC, hajszárító és balkon.
A1D/A2D/A3D: Medencére néző szobák.
A1E/A2E/A3E - Superior-szobák:   Tágasabbak.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   1 tágasabb 
szoba.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák: 2 kétágyas, 
balkon nélküli szoba összekötő ajtóval.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba A2S/A3S
is.
Sport: Aerobic, boccia, íjászat, teniszpálya, aszta-
litenisz és röplabda. Térítés ellenében: biliárd és 
vízi sportok (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Wellness-központ balneo-kezelések-
kel és fedett medence (augusztusban zárva). Térí-
tés ellenében: hamam és masszázs.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér, 
gyerekbüfé és mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1D, A1E).
• A tartózkodás ideje alatt 1x hamam ingye-
nesen (előzetes foglalással). 
•   Iberostar Dine Around: A tartózkodás ideje 
alatt 1x a vacsorát az Iberostar Averroes vagy az 

Iberostar Saphir Palace a’la carte-éttermében is
el lehet fogyasztani (péntek kivételével, előzetes
foglalás a recepción keresztül szükséges). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Reggeli későn kelők-
nek. Kávé és sütemények 16.00 és 18.00 óra kö-
zött. Éjféli snack-ételek.

 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 CHICH KHAN    
JOKER-

SZOBA

   HAMMAMET-YASMINE 

1 hét All Inklusive

már 383,-€/fő ártól
 (122.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 55180

A2B -
A2F
A3F
A4F -

+

2-6 év
-100%

Hatalmas, kedvelt komfortlétesítmény Port
El Kantaoui golfpályája mellett.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, közvetlen
a szállodához tartozó, homokos strandon fek-
szik. Port El Kantaoui központja kb. 800 m-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A létesítményben 301 szoba ta-
lálható 2 emeleten. A vendégek rendelkezésére áll

recepció, lift, nemdohányzó étterem, a’la carte-
étterem, bár, piano-bár, sport pub, snack-bár, ká-
vézó, mór kávézó, ajándéküzlet és fodrászat. A 
kertben édesvizű úszómedence és napozóterasz. 
Napágyak, napernyők és matracok a medencénél 
és a strandon is ingyenesen, törölközők kaució el-
lenében. Strandbár (júniustól szeptemberig).
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: Felújított szobák mo-
dern berendezéssel, bennük kis hűtőszekrény (té-
rítés ellenében), légkondicionálás (06.15.-09.15. 
között), SAT-TV, bérelhető széf, telefon, fürdőszo-
ba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon. 
A1G/A2G:   Oldalról tengerre néző szobák.
A1B/A2B:   Tengerre néző szobák.
A1C/A2C - Superior-szobák:   A második eme-
leten helyezkednek el és tágasabbak. 
A2J/A3J - Junior-suitek:   Tágasabbak.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák:   2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is. 
Wellness: Szauna. Térítés ellenében: szépség-
szalon és masszázs.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-klub és ját-
szótér.  
Szórakozás:   Változatos animációs és esti szóra-
koztató programok valamint amfi teátrum progra-
mokkal.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1G, A1B, A1C).  
 AKTÍV tipp    Aerobic, boccia, íjászat, kajak, kenuk, 
minigolf, vitorlázás, szörf, 3 teniszpálya, vízibicik-
li, asztalitenisz és röplabda. Térítés ellenében: bi-
liárd, vízisí és kb. 1 km-re 36 lyukú golfpálya.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
24.00 óra között. Reggeli későn kelőknek. Snack-
ételek, kávé, tea és sütemények 15.00 és 18.00
óra között. Éjféli snack. A tartózkodás ideje alatt
1x vacsora az a’la carte-étteremben (előzetes fog-
lalással). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 18% 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 DIAR EL ANDALOUS    
JOKER-

SZOBA

   PORT EL KANTAOUI 

1 hét All Inklusive

már 424,-€/fő ártól
 (135.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 18%

Szálláskód: NAH 55129

A2J -
A2F
A3F
A4F -

+

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

Családias hangulatú létesítmény, amely 
ideális választás egy kellemes nyaraláshoz.

Fekvése:   Közvetlen a hosszú, homokos strandon 
fekszik, kb. 1 km-re Sousse nyüzsgő óvárosától. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége: A kedvelt szállodában 650 szo-
ba található 9 emeleten és liftek. Rendelkezésre 
áll hall, recepció ingyenes WIFI-vel, étterem, a’la 
carte-étterem, bárok, mór kávézó, snack-bár, SAT-
TV-sarok, fodrászat és üzletek. A kertben édesvi-
zű úszómedence, pool-bár, napozóterasz és füves 
napozórészek. Napágyak és napernyők a meden-
cénél és a strandon is ingyenesen. Strandbár.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Telefon, SAT-TV, 
bérelhető széf, minibár (térítés ellenében), lég-
kondicionálás (06.15.-09.15. között), fürdőszoba, 
zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szobák. 
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   1 nagy szoba, 
fürdőszoba vagy zuhanyozó és tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.   
Sport: Aerobic, strandröplabda és asztalitenisz. 
Térítés ellenében: biliárd és vízi sportolási lehető-
ségek (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás: Animációs programok és diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 WELLNESS tipp    Fedett medence és szauna. Té-
rítés ellenében: a Serenity spa-központban gőzfür-
dő, masszázs, hidroterápia, arc- és testkezelések.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Helyi alkoholos és 

alkoholmentes italok 08.00 és 24.00 óra között.
Délutánonként snack-ételek, kávé és sütemények 
16.00 és 18.00 óra között. Vacsorázni a tartózko-
dás ideje alatt 1x az a’la carte-étteremben is le-
het (előzetes foglalással). Késői vacsora 22.00 és
24.00 óra között.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 25% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 07.07.-08.24. kö-
zötti érkezéseknél).  
Árkedvezmény: 21=17/14=12/7=6 05.04.-
05.11., 06.01.-06.15., 09.28.-10.05., 10.19.-10.26.
közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
15% kedvezmény a szállás díjából (háromágyas és
négyágyas szobák foglalása esetén nem érvényes).   

 HOTEL RIADH PALMS    
JOKER-

SZOBA

   SOUSSE 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 331,-€/fő ártól
 (105.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 55650

A2C
A3C -
+

2-11 év
-100%

Szállás példa

Barátságos létesítmény egy nagy, trópusi
kertben.

Fekvése:   Közvetlen a fi nomhomokos strandon
fekszik. Sousse központja kb. 3 km-re található. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A szállodában 259 szoba talál-
ható 5 emeleten és liftek. A vendégek rendel-
kezésére áll hall recepcióval (bérelhető széfek),
WIFI (a hallban ingyenesen, egyébként térítés el-
lenében), bár, nemdohányzó étterem, a’la carte-
étterem, snack-bár, mór kávézó, internetsarok 
(térítés ellenében) és ajándéküzlet. A szép kert-

ben édesvizű úszómedence, 2 tengervizes me-
dence (az egyik óriáscsúszdával) és napozóte-
rasz. Napágyak és napernyők a medencénél és 
a strandon is ingyenesen, törölközők kaució elle-
nében. Pool-bár.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A barátságos szo-
bákban szőnyegpadló, légkondicionálás, telefon, 
SAT-TV, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC 
és balkon. 
A1C/A2C/A3C:   Tengerre néző szobák.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák: Tágasabb, 
balkon nélküli szobák.
Foglalható fürdőszobával rendelkező Joker-szoba 
A2S/A3S is.  
Sport: Aerobic, fi tneszterem, asztalitenisz, íjászat, 
kosárlabda, boccia, minigolf és 2 teniszpálya (kivi-
lágítás és felszerelés térítés ellenében). Térítés el-
lenében: biliárd és a strandon vízi sportok (helyi 
szolgáltatóknál). 
Wellness:   Szauna és gőzfürdő. Térítés ellené-
ben: pezsgőfürdő és masszázs.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este valamint diszkó.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C). 
 ALL inklusive  Büféreggeli, délben menüválasz-
tásos étkezés, este a főfogás menüválasztásos, az 
elő- és utóételek büférendszerben. Reggeli későn 
kelőknek 12.00 óráig. Snack-ételek 12.00 és 18.00 
óra között, délutánonként kávé, tea és sütemény 
16.00 és 18.00 óra között. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 09.00 és 24.00 óra között.

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2014.01.31-ig történő fog-
lalás esetén 6,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény.  
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-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 fog-
lalásoknál): 14=12/7=6   05.14.-05.28., 10.15.-
10.29. közötti érkezés esetén.   

 MARHABA ROYAL SALEM    
JOKER-

SZOBA

   SOUSSE 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 325,-€/fő ártól
 (104.000,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 55148

A2B -+
2-14 év
-100%
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101TUNÉZIA

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

Kényelmes szálloda kiváló fekvéssel.

Fekvése:   Nyugodt, mégis központi helyen fek-
szik, közvetlen a homokos strandon. Vásárlási
és szórakozási lehetőségek kb. 300 m-re. Sousse 
óvárosa kb. 2 km-re. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 30 perc.
Felszereltsége:   A szállodában 460 szoba ta-
lálható 5 emeleten a fő- és melléképületben. A
vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval (bé-
relhető széfek) és ülőgarnitúrával, WIFI a hall-
ban ingyenesen, liftek, étterem nemdohányzó-
résszel, snack-bár, bárok és bazár. A kertben ha-
talmas medencés rész édesvizű úszómedencével

és pezsgőfürdővel, pool-/snack-bár, napozóterasz 
és strandbár. Napágyak, matracok és törölközők 
a medencénél és a strandon is térítés ellenében, 
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon 
térítés ellenében.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény (té-
rítés ellenében), légkondicionálás, SAT-TV, fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC és balkon.
A2B/A3B:   Oldalról tengerre néző szobák. 
A2C/A3C: Tengerre néző szobák. 
A1G/A2G/A3G - Superior-szobák: A mellék-
épületben, ingyenes hűtőszekrénnyel, kiegészítve 
ülősarokkal és oldalról tengerre nézők.
A2E/A3E/A4E/A5E - Junior-suitek: 2 optika-
ilag leválasztott hálórész, egyébként hasonlók, 
mint a Superior-szobák.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   Tágasabb, 
balkon nélküli szobák.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport:   Strandröplabda. Térítés ellenében: biliárd, 
kis fi tneszterem, 2 teniszpálya és asztalitenisz.  
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: a 
spa-központban hamam és masszázs.  
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás: Animációs programok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1G). 
 CSÚSZDA tipp  6 vízicsúszda (8 éves kortól és 
120 cm-es magasságtól).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 

09.00 és 23.00 óra között. Snack-ételek, gyü-
mölcslevek, kávé, tea, sütemények és fagylalt
15.30 és 17.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 05.01.-
05.05. közötti érkezés esetén.   7=5 10.05.-10.20.
közötti érkezés esetén. 

 HOTEL MARABOUT    
JOKER-

SZOBA

   SOUSSE 

7=5
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 272,-€/fő ártól
 (87.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 55538

A2E
A3E -
A2D -

+

2-6 év
-100%

ÚJ

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

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

•
•
•

szállodakomplexum hatalmas, 
szubtrópusi kertben.

Fekvése:   A széles, sekély, homokos strandon
fekszik. Jó közlekedési lehetőség gyorsvasúttal
(megálló kb. 1 km-re) vagy menetrend szerin-
ti busszal (megálló a szállodánál). Monastir szá-
mos bevásárlási és szórakozási lehetőséggel kb.
8 km-re, Sousse kb. 12 km-re. A busztranszfer a

repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége: A modern létesítményben 1042 
szoba található 3 hétemeletes épületben és liftek.
A vendégek rendelkezésére áll recepció bérelhető
széfekkel, WIFI a hallban és a bárokban ingyene-
sen, 2 nemdohányzó étterem, pizzéria, snack-bár,
nonstop-bár, mór kávézó és ajándéküzletek. A
hatalmas kertben 3 édesvizű úszómedence, pool-
bár valamint napozóterasz és füves napozórészek 
napágyakkal, napernyőkkel és matracokkal a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen. Strandbár.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A barátságos szo-
bákban légkondicionálás (06.15.-09.15. között),
WIFI ingyenesen, telefon, fürdőszoba, zuhanyo-
zó, WC és oldalról tengerre néző balkon. 
A2B: Tágasabb szobák.
A2C/A3C/A4C/A5C - Családi szobák:   2 két-
ágyas szoba összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is. 
Sport:   Aerobic, kosárlabda, strandröplabda, mi-
nigolf, boccia, asztalitenisz és íjászat. Térítés elle-
nében: biliárd, kerékpárok, 11 teniszpálya, lovag-
lás, vízisí és kajak.  

Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
masszázs valamint szépen kialakított wellness-
részleg hamammal.  
Gyerekek:   2 külön gyermekmedence, új vízi-
csúszdák, játszótér, 05.15-től teddy-klub (3-5 éve-
seknek), mini-klub (6-8 éveseknek), maxi-klub 
(9-12 éveseknek) és a vacsoránál gyerekbüfé.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este valamint diszkó.
Fontos foglalási információ:   Háromágyas szo-
ba vagy pótágyazott kétágyas szoba foglalása ese-
tén bébiágy elhelyezésére nincs lehetőség!  

 EXTRA tipp 
   • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
• Naponta 1 óra kajak   vagy  y tenisz   ingyene-
sen/szoba.  
 CSÚSZDA tipp    Aquapark 11 csúszdával (1 csúsz-
da 4 éven aluliaknak, 4 gyermekcsúszda 4-12 éve-
seknek, 6 csúszda 12 éves kortól).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Snack-ételek és a 
gyerekeknek fagylalt 12.00 és 17.00 óra között. 

Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
24.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.04.-
05.18., 06.01.-06.08., 10.12.-10.19. közötti érke-
zés esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
05.01.-05.22. közötti érkezés esetén.   

1 hét All Inklusive

már 321,-€/fő ártól
 (102.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

NAH 55522

A2C
A3C -
+

2-14 év
-100%

ÚJ

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

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

•
•
•

 HOTEL SAHARA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   MONASTIR-SKANES 

7=6
kedvezmény
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102 TUNÉZIA

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

Barátságos hangulatú szálloda kitűnő fek-
véssel, különösen családdal utazó vendége-
ink számára.

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, homokos
strandon fekszik. Monastir központja kb. 8 km-re.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A hangulatos szállodában,
amely az egyik legkiválóbb családi létesítmények 
közé sorolható 333 szoba található az 5 emele-
tes főépületben és a 3 emeletes melléképület-
ben. A vendégek rendelkezésére áll hall recepci-
óval, internetsarok (térítés ellenében), ingyenes
WIFI, liftek, nemdohányzó étterem, mediterrán
a’la carte-étterem ingyenesen és brazil húsétte-
rem térítés ellenében (mindkettő nyitva tartása
időjárásfüggő), mór kávézó, bárok és kis szuper-
market. A szép kertben 2 édesvizű úszómedence,
napozóterasz és füves napozórész valamint pool-
bár. Új aquapark. Napágyak, matracok és naper-
nyők a medencénél és a strandon is ingyenesen,
törölközők kaució ellenében vehetők igénybe.
Strandbár.  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: B1A/B2A/B3A:   Légkondicionálás,
telefon, széf, SAT-TV, hajszárító, fürdőszoba, zuha-
nyozó, WC és balkon vagy terasz.
B1B/B2B/B3B: Tengerre néző, főépületi szo-
bák. 
B2D/B3D/B4D - Családi szobák: 2 optikailag
leválasztott hálószoba, 1 fürdőszoba. 
B2E/B3E/B4E - Családi szobák:   Tengerre né-
ző, főépületi családi szobák.
Foglalható Joker-szoba   B2S/B3S   is.
Sport:   Aerobic, kosárlabda, strandröplabda, mi-
nigolf, boccia, darts, tenisz (kivilágítás térítés elle-
nében) és asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd
és kb. 3 km-re 18 lyukú golfpálya.
Wellness:   Gőzfürdő (12.30-14.00 és 18.00-19.00
óra között), szauna (előzetes foglalással) és pezs-
gőfürdő. Térítés ellenében: különböző kezelések 
és masszázs.
Gyerekek: 4 gyermekmedence (ebből 2 csúsz-
dás, különálló gyermekmedence) és játszótér.  
Szórakozás: Animációs programok.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1A, B1B).
• SunConnect Service: ConnectTeen Lounge,
  ConnectBár, ConnectAsztal, ConnectTanácsadó, 
ConnectFun                  .
 CSÚSZDA tipp    Új aquapark 9 különböző csúsz-
dával.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Snack-ételek valamint helyi alkoholos és al-
koholmentes italok egész nap. Reggeli későn ke-
lőknek. Délutánonként kávé, tea és sütemények. 
Vacsora a mediterrán a’la carte-étteremben.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 21=17/14=12/7=6 05.01.-
05.11., 06.19.-06.26., 09.22.-09.29. közötti érke-
zés esetén.

Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (családi szoba
és Joker-szoba foglalása esetén nem érvényes).   

 SunConnect ONE RESORT MONASTIR    
JOKER-

SZOBA

   MONASTIR-SKANES 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 352,-€/fő ártól
 (112.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 55023

B2A -
B2B -

B2D/B2E/
B3D/B3E/
B4D/B4E/ -

+

2-12 év
-100%

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
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103TUNÉZIA

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

A kényelmes, modern szálloda kitűnő vá-
lasztás a kikapcsolódásra vágyó utasok szá-
mára.

Fekvése:   Közvetlen a fi nomhomokos strandon
fekszik. Monastir kb. 5 km-re. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége:   A szépen kialakított szállodában 
398 szoba található 4 emeleten és liftek. A ven-
dégek rendelkezésére áll recepció ülőgarnitúrák-
kal, TV-szoba, WIFI az egész szállodában ingyene-
sen, nemdohányzó étterem, 3 a’la carte-étterem,
bárok, mór kávézó (tradicionális italok, kávé, tea 
ingyenesen, vízipipa térítés ellenében) és aján-
déküzlet. A kertben tengervizes medence, pool-/

snack-bár és napozóterasz. Napágyak és naper-
nyők a medencénél és a strandon is ingyenesen,
matracok térítés ellenében. Törölközők kaució el-
lenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, in-
gyenes WIFI, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC,
hajszárító és balkon vagy terasz.
A1B/A2B/A3B:   Oldalról tengerre néző szobák. 
A2D/A3D/A4D - Családi szobák: Egy tága-
sabb szoba.
A2E/A3E/A4E - Családi szobák: 2 szobásak és
tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  

Sport:   Aerobic, kosárlabda, strandröplabda, íjá-
szat, boccia, kajak, minigolf, többfunkciós sport-
pálya, asztalitenisz és vízibicikli. Térítés ellenében: 
biliárd és golf kb. 3 km-re valamint lovaglás és vi-
torlázás (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
masszázs.  
Gyerekek: Mini-klub (4-12 éveseknek), játszótér 
és külön gyermekmedence.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok vala-
mint snack-ételek 08.00 és 24.00 óra között. Reg-
geli későn kelőknek. Délutánonként kávé, tea és 
sütemények. A vacsorát tartózkodásonként 1x az 
a’la carte-éttermek egyikében is el lehet fogyasz-
tani (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.

Árkedvezmény: 14=12/7=6   05.01.-05.12.,
09.07.-09.15., 09.28.-10.13. közötti érkezés esetén.
Oldalról tengerre néző szoba felár nélkül:
A2A=A2B   10.22.-10.29. közötti érkezés esetén.   

 SENTIDO ROSA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   MONASTIR-SKANES 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 329,-€/fő ártól
 (105.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

NAH 55112

A2D -
A2E
A3E -

+

2-5 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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104 EGYIPTOM · HURGHADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ahol alkudozás közben közelről érezhetik a kelet hangulatát!

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

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

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

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

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

EGYIPTOM

ÜDÜLŐHELYEK

A Vörös-tenger hőmérséklete miatt egész évben für-
désre alkalmas, türkizkék, kristálytiszta vize páratlan
szépségű víz alatti világot rejt. A napfürdőzés és a ví-
zi sportok szerelmesei számára egyaránt kitűnő vá-
lasztás.
Hurghada kávézói, bárjai, éttermei és üzletei vál-
tozatos kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak egy 
strandolással vagy kirándulással töltött nap után. A
régi városrészben diszkók és bárok várják a szóra-
kozni vágyó vendégeket, míg az új kikötő, a Marina,
szép éttermekkel és gondozott parti sétánnyal sétá-
ra csábít.

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

(

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

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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105EGYIPTOM · HURGHADA

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

Kedvelt, barátságos hangulatú szálloda 
egy szép kertben, a tengerparton.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos strandon illetve a sétánynál fekszik, ahol 
éttermek, kávézók és vásárlási lehetőségek talál-
hatók. A Sindbad Club Aquapark Resorts testvér-
szálloda a sétány túloldalán. Hurghada központ-
ja kb. 7 km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb.
20 perc.  
Felszereltsége:   A főépületben és a melléképü-
letekben 245 szoba várja a vendégeket. Rendel-
kezésre áll hall recepcióval (ingyenes széfek), in-
ternetsarok (térítés ellenében), főétterem, 2 a’la
carte-étterem, kávézó, bár, söröző, üzletek és or-
vosi ügyelet. A kertben édesvizű úszómedence 3
csúszdával (időszakos üzemeltetéssel) és pool-
bár. Strandbár. Napágyak, napernyők és törölkö-
zők a medencénél és a strandon is ingyenesen.
Kis kikötő a szálloda saját tengeralattjárójával.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A barátságosan
berendezett szobákban kis hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, SAT-TV, telefon, hajszárító, zuha-
nyozó, WC és balkon vagy terasz.

A1B/A2B/A3B - Superior-szobák:   A meden-
ce közelében találhatók, bennük minibár, széf,
plazma-TV, DVD-lejátszó, fürdőszoba, zuhanyozó
és oldalról tengerre nézők.
A1C/A2C/A3C - Superior Junior-suitek:   Köz-
vetlen tengerre nézők.
Foglalható balkonnal és terasszal nem rendelkező
Joker-szoba A1S/A2S/A3S   is.
Sport: Biliárd, aerobic, boccia, röplabda és vízi-
gimnasztika. Térítés ellenében: a vízisport-köz-
pontban sznorkelfelszerelés, búvárkodás a búvár-
bázison, szörf valamint a Sindbad Club Aquapark 
Resorts szállodában 3 kivilágítható teniszpálya.
Wellness:   A Sindbad Club Aquapark Resorts
szállodában található Beauty Center szolgáltatá-
sai térítés ellenében: gőzfürdő, szauna, masszázs,
pezsgőfürdő és fodrászat.  
Gyerekek:   Teddy-klub (3-5 éveseknek), mini-
klub (6-8 éveseknek), maxi-klub (9-12 évesek-
nek) és a Sindbad Club Aquapark Resorts szál-
lodában játszótér.
Szórakozás:   Könnyed animációs programok 
napközben és este, diszkó (belépés ingyenesen,
italok térítés ellenében) valamint túrák a szálloda
tengeralattjárójával (térítés ellenében).

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B, A1C, A1S).

• A tartózkodás ideje alatt   1x 1 óra tenisz  /teljes z
árat fi zető fő (kivilágítás térítés ellenében).
•   Dine Around:   A vendégek igénybe vehetik a 
Sindbad Club Aquapark Resorts szálloda étterme-
it, bárjait és minden további szolgáltatását is (a 
reggeli kivételével).  
 CSÚSZDA tipp  A Sindbad Club Aquapark 
Resorts szállodában található aquaparkban me-
dencék 7 élménycsúszdával, 2 medence gyerek-
csúszdákkal és hullámmedence mesterséges, ho-
mokos stranddal.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos (sör, bor, whiskey, vodka, 
rum, gin, brandy) és alkoholmentes italok (üdí-
tők, kávé, tea) 10.00 és 24.00 óra között. Snack-
ételek 11.00 és 13.00 óra valamint 15.00 és 17.00 
óra között. Fagylalt 10.00 és 18.00 óra között. Va-
csorázni az a’la carte-éttermekben is lehet (előze-
tes foglalással).  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=11/7=6   05.22.-
06.23. közötti érkezés esetén.
Senior-kedvezmény: 55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.   

 SINDBAD CLUB BEACH RESORT    
JOKER-

SZOBA

   HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 427,-€/fő ártól
 (136.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

NAH 38530

A2B -
A2C -
+

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:

Komfort check-out

ÚJ
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106 EGYIPTOM · HURGHADA

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

Szép, tengerparti szálloda központi helyen,
a kedvelt bevásárlóutcák közelében.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, homo-
kos strandon fekszik. A partnál egy kis, strandolás-
ra alkalmas sziget található (hídon át érhető el)
napágyakkal és kis vízicsúszdákkal. Hurghada új
kikötője éttermekkel, bárokkal és üzletekkel kb. 15
perc gyalog. Az óváros kb. 500 m-re. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   A kényelmesen kialakított léte-
sítményben 380 szoba található 7 emeleten. Ren-
delkezésre áll hall recepcióval, liftek, WIFI (egy 

adott közös helyiségben ingyenesen), 2 büféétte-
rem, a’la carte-étterem nemzetközi specialitások-
kal (nemdohányzó, előzetes foglalással), bárok, 
vízipipasarok (térítés ellenében), kávézó, üzletek, 
fodrászat és orvosi ügyelet. A közös helyiségek 
(a diszkó kivételével) nemdohányzók. Édesvizű 
úszómedence pool-bárral. Snack-bár a strandon. 
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél, a strandon és a szigeten is ingyenesen (napi 
1 törölköző, csere térítés ellenében). 
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A: Az ízlésesen berendezett 
szobákban kávé-/teafőző, minibár, légkondicioná-
lás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, zu-
hanyozó, WC és tengerre néző balkon vagy terasz. 
A1C/A2C/A3C - Superior-szobák: Tágasabbak.
A2E/A3E - Suitek:   Nappali/hálószoba, ablak 
nélküli, külön hálószoba és nem tengerre néző, 
francia balkon. 
A2D/A3D - Suitek: Tengerre néző balkonnal 
vagy terasszal rendelkeznek.
Foglalható kertre néző, balkonnal és terasszal 
nem rendelkező Joker-szoba   A1S/A2S   is. 
Sport: Fitneszterem, aerobic, boccia, asztalite-
nisz, vízigimnasztika és strandröplabda. Térítés el-
lenében: biliárd és búváriskola.   
Wellness: A felújított spa-részleg (belépés 16 
éves kortól, előzetes foglalással) szolgáltatásai té-
rítés ellenében: gőzfürdő, masszázs, szauna és 
pezsgőfürdő.
Szórakozás: Animációs programok és diszkó.  
Fontos foglalási információ: A szálloda 15 
éven aluli vendégeket nem fogad.

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

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között (06.00 és 10.00 óra kö-
zött nem szolgálnak fel alkoholos italokat). Snack-
ételek 12.00 és 17.00 óra között a strandbárban,
kávé, tea és sütemény 15.00 és 17.00 óra között a
lobby-bárban. Éjféli snack 22.30 és éjjel 01.00 óra
között. A minibárba érkezéskor üdítőket készíte-
nek be (1 hét múlva üdítőkkel, naponta vízzel újra
feltöltik). A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi ak-
nak hosszúnadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2014.01.31-ig történő fog-
lalás esetén 2,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény (Joker-szoba foglalása esetén nem ér-
vényes).
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 
20% kedvezmény a szállás díjából.

 SUNRISE HOLIDAYS RESORT    
JOKER-

SZOBA

   HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 405,-€/fő ártól
 (129.600,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 38211

ADULTS

ONLY

15

Szállás példa

Kedvelt klublétesítmény hatalmas úszóme-
dencével, ideális választás a családok szá-
mára.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos/kavicsos strandon fekszik (fürdőcipő vise-
lete ajánlott). Hurghada központja kb. 12 km-re 
(hotelbusz térítés ellenében). A busztranszfer a
repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 654
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval (ingyenes széfek), internetsarok 
(térítés ellenében), WIFI a hallban (térítés ellené-

ben), 3 büféétterem (nemdohányzó), lobby-bár, 
keleti bár, üzletek és orvosi ügyelet. A nagy kert-
ben lagúnaformában kialakított, édesvizű úszó-
medencés rész és pool-/snack-bár. Snack-bár a 
strandon is. Napágyak, napernyők és törölközők a 
medencénél és a strandon is ingyenesen.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A kényelmes be-
rendezésű szobákban ülősarok, kis hűtőszekrény, 
légkondicionálás, SAT-TV, telefon, hajszárító, für-
dőszoba, zuhanyozó, WC és medencére vagy ten-
gerre néző balkon vagy terasz. 
A2F - Családi szobák:   2 kétágyas szoba össze-
kötő ajtóval. Nem medencére vagy tengerre né-
zők.
A2G - Családi szobák: 2 külön szoba (1 nappali, 
1 hálószoba). Oldalról tengerre nézők.
Foglalható nem medencére vagy tengerre néző 
Joker-szoba   A1S/A2S/A3S is.
Sport:   Fitneszterem, aerobic, step-aerobic, darts, 
boccia, minigolf, asztalitenisz, focipálya, 2 ke-
ményborítású teniszpálya (kivilágítás térítés elle-
nében), vízilabda, strandfoci és strandröplabda. 
Térítés ellenében: biliárd, bowling, korcsolyázás 
valamint búvárkodás, szörf és kite-szörf a Club 
Jasmin Village szállodánál (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Térítés ellenében: gőzfürdő, masz-
százs, szauna és pezsgőfürdő.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

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

• Hetente 2x ingyenes belépés a Primasol 
Titanic Resort & Aquapark szálloda vízi-
parkjába  .
• Dine Around:   A vendégek igénybe vehetik a
Club Jasmin Village és a Club Aladdin szállodák 
éttermeit is (csak vacsora, előzetes foglalással).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 09.00 és
éjjel 00.30 óra között. Reggeli későn kelőknek.
Snack-ételek 12.30 és 16.00 óra között. Kávé, tea
és sütemény 16.00 és 17.00 óra között. A kis hűtő-
szekrénybe naponta vizet készítenek be.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6 05.15.-07.10. kö-
zötti érkezés esetén.

 ALI BABA PALACE    
JOKER-

SZOBA

   HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 374,-€/fő ártól
 (119.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 38427

A2F
A2G

+
2-13 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A kedvelt, nagy területen elhelyezkedő, íz-
lésesen kialakított szálloda változatos ki-
kapcsolódást és pihentető nyaralást kínál 
az egész család számára.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, homo-
kos strandon fekszik, a SUNRISE Select Garden
Beach Resort mellett. 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: Az impozáns létesítményben
összesen 530 szoba található több, 3 szintes épü-
letben. Rendelkezésre áll hall recepcióval, ingye-
nes WIFI a hallban, internetsarok (térítés ellené-
ben), büféétterem, 2 a’la carte-étterem, lobby-bár,
vízipipasarok, üzletek és orvosi ügyelet. A közös
helyiségek (a diszkó kivételével) nemdohányzók.
A szép kertben 2 édesvizű úszómedence, 2 vízi-
csúszda, napozóterasz és pool-/snack-bár. Strand-
bár. Napágyak, matracok, napernyők és törölkö-
zők a medencénél és a strandon is ingyenesen
(napi 1 törölköző, csere térítés ellenében). A ven-
dégek igénybe vehetik a szomszédos SUNRISE 
Select Garden Beach Resort szolgáltatásait is.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A kényelmes be-
rendezésű szobákban kávé-/teafőző, minibár, lég-
kondicionálás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, zu-
hanyozó, WC és balkon vagy terasz. 
A1C/A2C/A3C - Junior-suitek:   Nappali, háló-

szoba és 1 zuhanyozó. Medencére és oldalról ten-
gerre nézők. 
A1D/A2D/A3D - Master-suitek:   Kombinált
nappali/hálószoba, külön hálószoba és 1 fürdő-
szoba. Tengerre nézők. 
A2F/A3F/A4F - Családi szobák:   Kombinált
nappali/hálószoba, külön hálószoba és 1 zuha-
nyozó.
A2G/A3G/A4G - Családi szobák:   Medencé-
re nézők.
Foglalható Joker-szoba A1S/A2S/A3S   is.  
Sport:   Aerobic, asztalitenisz, strandröplabda és a
SUNRISE Select Garden Beach Resortban fi tnesz-
terem (16 éves kortól), tenisz (kivilágítás térítés
ellenében), strandfoci. Térítés ellenében: biliárd
(12 éves kortól, a SUNRISE Select Garden Beach
Resortban), szörf és búvárkodás.
Wellness: A szomszédos SUNRISE Select
Garden Beach Resortban található, kb. 1.300 m²-
es, keleti stílusban berendezett Senses Spa well-
ness-központ (belépés 16 éves kortól, előzetes
foglalással) szolgáltatásai: gőzfürdő, szauna és
pezsgőfürdő, térítés ellenében: törökfürdő, szép-
ségápolási kezelések és masszázs.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és a szom-
szédos SUNRISE Select Garden Beach Resortban
mini-klub (3-12 éveseknek).
Szórakozás: Animációs programok, show-mű-
sorok és diszkó.  
Figyelem! A Family & Kids programok a szom-
szédos SUNRISE Select Garden Beach Resortban
kerülnek megrendezésre.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C, A1D, A1S).
• 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 italok, koktélok és üdítők 10.00 és 
24.00 óra között (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 süte-
mény 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 SUNRISE Select Garden Beach 
Resort további 2 a’la carte-éttermében is lehet 
(menü, előzetes foglalással). A minibárba érkezés-
kor üdítőket készítenek be (1 hét múlva üdítőkkel, 
naponta vízzel újra feltöltik). Az ebédnél és a va-
csoránál megfelelő öltözet (férfi aknak hosszúnad-
rág) 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: 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.   

 SENTIDO MAMLOUK PALACE RESORT    
JOKER-

SZOBA

   HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 38560

A2F/A2G/
A3F/A3G/ -
+

2-14 év
-100%

Nézzünk körül 
gyerekszemmel!
Holiday Plus program
felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt:

Family & Kids (pl. Kids Ralley és 
mini karaoke-show)
Kids welcome – a gyerekek 
üdvözlése
Elsőbbségi check-in 
kisgyermekes családoknak
Külön gyermekmedence, 
animációs medence és
relax-medence felnőtteknek

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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EGYIPTOM · HURGHADA108

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

 KLUB OÁZIS HOTEL TITANIC PALACE    
JOKER-

SZOBA
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109EGYIPTOM · HURGHADA

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

Családbarát szálloda számos úszómeden-
cével, az aquaparkban több csúszdával,
hullámmedencével és rafting-folyóval - a
csúszdázás igazi élménye kicsiknek és na-
gyoknak.

Fekvése: Közvetlen a hosszú, homokos stran-
don fekszik (fürdőcipő viselete ajánlott), a Titanic 
Beach testvérszálloda mellett. A part közelében is
találhatók korallok, fürdési lehetőség egy stégről.
Hurghada központja éttermekkel, bárokkal és vá-
sárlási lehetőségekkel kb. 17 km-re. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 593 szo-
ba található. A vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval, WIFI (térítés ellenében), 2 büféétterem,
3 a’la carte-étterem, bárok, üzletek, fodrászat és
orvosi ügyelet. A szép kertben 5.000 m²-es me-
dencés rész és nagy aquapark. Napágyak, naper-
nyők és törölközők a medencénél és a strandon is
ingyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A kényelmes be-
rendezésű szobákban minibár, légkondicionálás,
széf, LCD SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba,
zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz. 
A1B/A2B/A3B:   A medencéhez közvetlen kijárat-
tal rendelkező szobák.
A1C/A2C - Bungalószobák:   A medencéhez 
közvetlen kijárattal rendelkeznek.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák: 2 hálószoba
és 1 fürdőszoba.
A2G - Superior-családi szobák: 1 tágasabb,
elegáns berendezésű szoba és 1 fürdőszoba pezs-
gőfürdős káddal és zuhanyozóval.
Foglalható Joker-szoba A1S/A2S/A3S   is.

Sport: Fitneszterem, aerobic, boccia, asztalite-
nisz, minigolf, röplabda és 2 teniszpálya (előze-
tes foglalással). Térítés ellenében: biliárd, bowling 
valamint a strandon búvár- és vízisport-központ 
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Térítés ellenében: a wellness-központ-
ban szauna és masszázs valamint a szomszédos 
Titanic Beach szállodában törökfürdő, gőzfürdő és 
pezsgőfürdő.  
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, A1B, A1C, A1S).
• A tartózkodás ideje alatt 1x 20 perces masz-
százs (nyak és váll).
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, mini-
klub (4-12 éveseknek), játszótér, gyerekbüfé, gye-
rekmozi és gyerekdiszkó.
 CSÚSZDA tipp    A nagy aquaparkban 8 csúszda 
(min. 120 cm magas gyerekeknek), kalózhajó 6 
gyerekcsúszdával (3 éves kortól), hullámmeden-
ce és rafting-folyó.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok, üdí-
tők, kávé és tea egész nap. Reggeli későn kelők-
nek. Délutánonként fagylalt (a szomszédos Titanic 
Beach szállodában) és snack-ételek. Vacsorázni 
heti 1x az a’la carte-éttermekben is lehet (előze-
tes foglalással). A minibárba naponta ásványvi-
zet készítenek be. A vacsoránál megfelelő öltözet 
(férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

 

Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 30% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 25% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=11/7=6   05.15.-07.03. kö-
zötti érkezés esetén.
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.  

       HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 391,-€/fő ártól
 (125.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 30%

Szálláskód: NAH 38055

A2F
A3F -
A2G -

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

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:
Vízbekészítés a szobában
Reggeli későn kelőknek

•
•
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110 CIPRUS

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

Itt, ahol Aphrodité, a szépség és a szerelem istennője a legenda szerint kilépett a tenger 

habjaiból, még ma is szétválaszthatatlan a mítosz és a valóság. Az élő mondavilág szerves

része a mindennapoknak, amelyet mi is személyesen tapasztalhatunk, ha elutazunk Ciprus-

ra, ahol mindenkit rabul ejt a pillanatonként változó táj. Hegyvidék szikár csúcsokkal, lágy 

dombokkal, mély völgyekkel, termékeny, zöldellő síkságok és körös-körül a tenger. Csend

és nyugalom, régi kultúrák, vidám jelen, napfény és víz kínálják a sokszínű nyaralás pompás

lehetőségét. Évi 340 napsütéses nap, átlátszóan tiszta, lágyan simogató tenger, ami idecsá-

bítja a turistákat. A sziget lakóinak vendégszeretete a garancia arra, hogy kellemes pihenés

vár ránk ezen a szigeten!

CIPRUS

ÜDÜLŐHELYEK

Az élénk életet élő kikötőváros, Larnaca a sziget
egyik legrégebbi települése. A kikötőtől klasszicista
épületek között érnek el az óváros szűk utcácskáiba.
Térjenek be a görög-ortodox Szent Lázár templomba!
Látogassák meg a Pierides Múzeumot, a híres Hala
Szultán mecsetet vagy a bizánci Panayia Angeloktis-
tos templomot is! Pálmákkal övezett parti sétány ve-
zet az óváros üzleteihez, a sétálóutcán számos taver-
na, étterem és kávézó sorakozik. Próbálják ki a ciprusi
konyha ételspecialitásait!

Ayia Napa Kristálytiszta víz, csodálatos strandok,
hosszú, homokos partok - amelyek közül a legis-
mertebb a Nissi Beach - és kis, sziklás öblök jellem-
zik ezt az üdülőhelyet. A város határában található
a WaterWorld Waterpark, Európa egyik legnagyobb
csúszdaparkja. Az egykori halászfalu ma már jelentős
turistaközpont, ahol naplemente után szinte mindig
pezseg az élet. A kis kikötő mentén számos taverna
várja a vendégeket. Látogassák meg a város központ-
jában álló kolostort is, amely egy középkori vár stílu-
sában épült! Szállodáink nagy része nyugodtabb kör-
nyezetben található, a központtól kicsit távolabb, a
tengerparton, de a központ könnyen megközelíthető. 

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

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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111CIPRUS

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

Nyugodt környezetben, a lassan mélyülő 
tengerpartnál található szálloda egy gyö-
nyörű kert közepén.

Fekvése:   Larnaca szélén, közvetlen a homokos
strandon fekszik. Éttermek, bárok és üzletek a kö-
zelben. Larnaca központja kb. 9 km-re, a menet-
rend szerinti busz megállója a közvetlen közelben.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 195
szoba található 5 emeleten. A vendégek rendel-
kezésére áll hall recepcióval, liftek, SAT-TV-szoba,
ingyenes WIFI a hallban, internetsarok (térítés el-
lenében), 2 büféétterem, bárok és kávézó. A szép
kertben édesvizű úszómedencés rész és pool-bár.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1C/A2C/A3C:   A kényelmes be-
rendezésű szobákban minibár (térítés ellenében),
légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon,
WIFI (térítés ellenében), hajszárító, fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC és oldalról tengerre néző
balkon.

A2F/A3F - Superior-szobák: Oldalról tenger-
re nézők.
A2E/A3E - De Luxe-szobák: Medencére és ol-
dalról tengerre nézők.
A2D/A3D - Executive-szobák: Kiegészítve 
kávé-/teafőzővel, ingyenes WIFI-vel, fürdőköpeny-
nyel és papuccsal. Medencére és tengerre nézők.
A2G - Junior-suitek: Tágasabbak, kiegészítve 
egy 2. fürdőszobával vagy zuhanyozóval és für-
dőköpennyel. Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben.
Sport: Fitneszterem, aerobic, asztalitenisz és te-
nisz (kivilágítás térítés ellenében). Térítés ellené-
ben: vízi sportolási lehetőségek a strandon (helyi
szolgáltatóknál).
Wellness:   Fedett medence. Térítés ellenében:
gőzfürdő, masszázs, szauna és pezsgőfürdő.  
Gyerekek: 2 gyermekmedence (az egyik külön),
mini-klub (6-12 éveseknek, júniustól augusztusig)
és játszószoba.  
Szórakozás:   Esténként élőzene és hetente 1x 
ciprusi est.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1C).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. A főétkezések alatt 
helyi sör, asztali bor, üdítők, gyümölcslevek és 
kávé. Snack-ételek és fagylalt 11.00 és 12.00 óra 
valamint 16.00 és 17.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 14=12/7=6   06.23.-06.30., 
08.25.-09.01., 09.29.-10.06. közötti érkezés ese-
tén.    

 SENTIDO SANDY BEACH    
JOKER-

SZOBA

   LARNACA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 478,-€/fő ártól
 (152.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 27432

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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112 CIPRUS

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

Elegáns, ízlésesen kialakított, kellemes 
hangulattal rendelkező szálloda nyugodt 
környezetben.

Fekvése:   Közvetlen a homokos strandnál fekszik.
Éttermek, bárok és üzletek kb. 100 m-re. Larnaca
központja vásárlási és szórakozási lehetőségekkel
kb. 8 km-re. A menetrend szerinti busz megálló-
ja a szálloda előtt. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 30 perc.  
Felszereltsége: A 2012-ben felújított szállodában
175 szoba található 5 emeleten. Rendelkezésre áll
hall recepcióval, liftek, SAT-TV-szoba, internetszoba
(térítés ellenében), ingyenes WIFI a hallban és a
Sirens bárban, 2 büféétterem (1 reggelihez, 1 va-
csorához; este a’la carte-étterem is ciprusi, medi-
terrán és nemzetközi konyhával, térítés ellenében),
bárok, kávézó, ajándéküzlet és fodrászat. A szép
kertben édesvizű úszómedencés rész vízesésekkel
és pezsgőfürdővel. Napágyak, napernyők és töröl-
közők a medencénél és a strandon is ingyenesen. 

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Minibár (térítés el-
lenében), légkondicionálás, széf, SAT-TV, telefon,
hajszárító, fürdőszoba, WC és oldalról tengerre 
néző balkon.
A2G/A3G - Superior-szobák:   Kiegészítve kávé-/
teafőzővel és fürdőköpennyel.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és büfé- vagy 
4 fogásos menüvacsora (a szálloda telítettségé-
től függően).  
Sport: Kosárlabda, strandröplabda, fi tneszterem,
1 keményborítású teniszpálya (kivilágítás térítés
ellenében) és asztalitenisz. Térítés ellenében: bi-
liárd és vízi sportok a strandon (helyi szolgálta-
tóknál).   
Wellness:   Fedett medence és pezsgőfürdő. Térí-
tés ellenében: szauna, gőzfürdő és masszázs.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, mini-klub
(3-12 éveseknek), játszótér és gyermekfelügyelet
(térítés ellenében).  

Szórakozás: Napközben animációs programok.

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 18% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.05.15-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 14=11/7=6 06.21.-06.28. kö-
zötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény: 60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.   

 HOTEL LORDOS BEACH    
JOKER-

SZOBA

   LARNACA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 470,-€/fő ártól
 (150.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 27169

2-12 év
-100%
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113CIPRUS

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

Nyugodt környezetben, nagy területen el-
helyezkedő létesítmény Európa egyik leg-
nagyobb, kb. 6.600 m²-es medencés részé-
vel valamint attraktív spa-részleggel.

Fekvése: Csak egy utca választja el az ismert
Nissi Beach fi nomhomokos strandjától. Éttermek,
bárok és üzletek a közelben. Ayia Napa központja
kb. 2,5 km-re. A menetrend szerinti busz megál-
lója kb. 150 m-re. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 45 perc.  
Felszereltsége: Az igényesen kialakított luxus-
szálloda 3 emeletes főépületében és a 2 szintes
sorbungalókban összesen 326 szoba található. A
vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval, lif-
tek, ingyenes WIFI a hallban, internetsarok (térítés
ellenében), SAT-TV-szoba, büféétterem, a’la carte-
étterem (térítés ellenében), koktélbár, ékszerüzlet,
kis szupermarket és üzlet. A gyönyörű kertben ha-
talmas, édesvizű úszómedencés rész, 4 pool-bár 
és pool-étterem. Napágyak, napernyők és törölkö-
zők a medencénél ingyenesen, a strandon térítés
ellenében vehetők igénybe.   

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A modern és íz-
léses berendezésű szobákban ülősarok, kávé-/
teafőző, minibár (térítés ellenében), légkondicio-
nálás, bérelhető széf, SAT-TV, internetcsatlakozás
(térítés ellenében), telefon, fürdőköpeny, papucs,
hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
A1C/A2C/A3C: Medencére néző szobák.
A2G/A3G - Superior-szobák: Tágasabbak és
medencére nézők.
A2B/A3B - Családi szobák:   Kombinált nap-
pali/hálószoba és 1 külön hálószoba. Medencé-
re nézők.
A2D/A3D - Executive-szobák:   A sorbungalók-
ban találhatók, fürdőszobával vagy zuhanyozóval
és terasszal rendelkeznek, kiegészítve közvetlen
kijárattal a medencéhez.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. A vacsoránál megfelelő
öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.
Sport:   Kosárlabda, fi tneszterem, minigolf, squash,
2 műfüves teniszpálya (felszerelés kaució, kivilágí-
tás térítés ellenében) és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: biliárd.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, mini-klub
(4-12 éveseknek), játszótér és gyermekfelügyelet
(térítés ellenében).

Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este. Heti 2-3x esténként élőzene.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C).
 WELLNESS tipp  A Health Clubban fedett me-
dence, gőzfürdő, szauna és pezsgőfürdő. 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között. A főétkezések között hideg (10.00 
és 23.45 óra között) és meleg snack-ételek (10.00 
és 12.00 óra valamint 15.00 és 18.00 óra között). 
Fagylalt 10.00 és 23.45 óra között. Kávé, tea és sü-
temény 15.30 és 17.00 óra között. A tartózkodás 
ideje alatt 1x a vacsora az a’la carte-étteremben is 
elfogyasztható (előzetes foglalással). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 14=12/7=6 06.12.-07.01., 
10.09.-10.31. közötti érkezés esetén.   

 LTI ATLANTICA AENEAS RESORT & SPA       AYIA NAPA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 538,-€/fő ártól
 (172.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

NAH 27216

A2A -
A2G -
A2B -

+

2-13 év
-100%
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114 CIPRUS

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

Az Ayia Napa kikötőjével szemben találha-
tó szálloda ideális a változatos kikapcsoló-
dásra vágyó vendégeknek.

Fekvése:   Közvetlen Limanaki Bay szép, hosszú, 
homokos strandjánál és a festői halászkikötő-
nél fekszik. Ayia Napa központja számos vásár-
lási és szórakozási lehetőséggel kb. 500 m-re. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 95 szo-
ba található 3 emeleten. A vendégek rendelkezé-
sére áll hall recepcióval, liftek, SAT-TV-sarok, te-
raszos büféétterem, taverna (halételek, ázsiai és 
nemzetközi konyha, térítés ellenében), bárok 
és kávézó. A kertben édesvizű úszómedence és 
pool-/koktélbár. Napágyak és napernyők a me-
dencénél ingyenesen, a strandon térítés ellené-
ben vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A/A3A - De Luxe-szobák: Kis 
hűtőszekrény (térítés ellenében), kávé-/teafőző, 
légkondicionálás, bérelhető széf, LCD SAT-TV, WIFI 
(térítés ellenében), telefon, hajszárító, fürdőszoba, 
zuhanyozó, WC és medencére néző terasz. 
A2C/A3C - De Luxe-szobák: Tengerre néző 
balkonnal rendelkeznek.
A2B/A3B - Superior-szobák: Tágasabbak, ki-
egészítve ülősarokkal valamint a nagy, tengerre 
néző teraszon napágyakkal és napernyővel.
A2E/A3E/A4E - Executive Superior-szobák:
Nagy, tengerre néző balkonnal rendelkeznek.
Foglalható fürdőszobával vagy zuhanyozóval ren-
delkező, nem medencére néző Joker-szoba A2S
is.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. Minden étke-
zés büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem.  

Wellness: Térítés ellenében: szauna.
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.  
Szórakozás:   Alkalmanként esti show-műsorok. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás dí-
jából (a félpanziós felárra nem vonatkozik).
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (a félpanziós felárra 
nem vonatkozik).  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 10.16.-10.31. kö-
zötti érkezés esetén (a félpanziós felárra nem vo-
natkozik).
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A2A,
A2C, A2B, A2E, A2S szobatípusok foglalása ese-
tén érvényes).

 HOTEL LIMANAKI BEACH    
JOKER-

SZOBA

   AYIA NAPA 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 27229

A2E -+
2-14 év
-100%

Kedvelt szállodakomplexum klubhangulattal, 
ideális párok és családok számára egyaránt.

Fekvése:   Közvetlen a sziklás tengerparton fek-
szik, az ismert Nissi Beach homokos strandjától 
kb. 200 m-re. Ayia Napa központja kb. 2 km-re. 
Éttermek, bárok és üzletek valamint a menetrend 
szerinti busz megállója a közelben. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A kétemeletes főépületben és 
több melléképületben összesen 148 lakóegység 
várja a vendégeket. Rendelkezésre áll hall recep-
cióval, liftek, ingyenes WIFI (a közös helyiségek 
területén), internetsarok (térítés ellenében), bü-
féétterem, bár és kis szupermarket. A kertben 
édesvizű úszómedence és pool-bár. Napágyak és 
napernyők a medencénél ingyenesen, a strandon 
térítés ellenében. Törölközők kaució ellenében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   Minden szobatípus a melléképüle-
tekben található.
A1A/A2A/A3A - Stúdiók: Kombinált nappali/
hálószoba, konyhasarok hűtőszekrénnyel, légkon-
dicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, ingyenes WIFI, 
telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon vagy 
terasz. 
A2B/A3B/A4B - Apartmanok:   Kiegészítve egy 
külön hálószobával.
A2C/A3C/A4C - Családi apartmanok: Kiegé-
szítve egy külön hálószobával.
Foglalható Joker-stúdió   A2S is.
Sport:   Fitneszterem, tenisz (kivilágítás térítés elle-
nében) és röplabda. Térítés ellenében: biliárd és a 
Nissi Beach-en vízi sportok (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Fedett medence, gőzfürdő, szauna és 
pezsgőfürdő. Térítés ellenében: masszázs (külön 
kérésre).  

Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek), játszótér, mini-diszkó és gyer-
mekfelügyelet (térítés ellenében).  
Szórakozás:   Animációs programok.   

 EXTRA tipp 
• Egyágyas stúdió foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas stúdióban (A1A). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok valamint
fagylalt 10.00 és 24.00 óra között. A főétkezéseknél
helyi sör, helyi bor és üdítők. Snack-ételek 10.30 és
12.00 óra valamint 15.00 és 18.30 óra között.

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

 AKTEA BEACH VILLAGE    
JOKER-

SZOBA

   AYIA NAPA 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: HUN 27339

A2B -
A2C -
+

2-14 év
-100%
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115CIPRUS

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

Igényesen kialakított létesítmény a nyu-
godt pihenésre vágyóknak.

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, fi nomho-
mokos strandnál fekszik. Ayia Napa központja kb. 
1,5 km-re. Éttermek, bárok és üzletek valamint a 
menetrend szerinti busz megállója kb. 100 m-re. 
A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége: A szállodában 147 szoba talál-
ható 4 emeleten. Rendelkezésre áll hall recep-
cióval, liftek, ingyenes WIFI (a közös helyiségek 
területén), internetsarok (térítés ellenében), SAT-
TV-szoba, büféétterem, bár és fodrászat. A szép 
kertben édesvizű úszómedence és pezsgőfürdő. 
Napágyak és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében vehetők igény-
be. Törölközők kaució ellenében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   A 2013-ban felújított 
szobákban hűtőszekrény, légkondicionálás, bérel-
hető széf, SAT-TV, telefon, ingyenes WIFI, hajszá-
rító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és oldalról ten-
gerre néző balkon. 
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive  . Büféreg-
geli és büfévacsora (All Inklusive vendégeknek 
a’la carte-ebéd).  
Sport:   Asztalitenisz, fi tneszterem és strandröp-
labda. Térítés ellenében: biliárd és kivilágítható, 
műfüves teniszpálya.  
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
masszázs, beltéri pezsgőfürdő és szauna.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek), játszótér és gyermekfelügyelet 
(térítés ellenében).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 ALL inklusive    Büféreggeli, a’la carte-ebéd és
büfévacsora. Helyi alkoholos és alkoholmentes
italok 10.00 és 24.00 óra között. A főétkezések-
nél helyi sör, asztali bor és üdítők. A főétkezések 
között snack-ételek 10.00 és 18.00 óra valamint 
21.00 és 22.00 óra között. Fagylalt 10.00 és 18.00
óra valamint 19.00 és 21.00 óra között a büféétte-
remben. Délutánonként kávé, tea és sütemény. A
teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében), a beltéri
pezsgőfürdő és a szauna használata.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 HOTEL PAVLO NAPA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   AYIA NAPA 

1 hét félpanzióval

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 27356

2-12 év
-100%

A sziget egyik legszebb strandján, a fi nom-
homokos Makronissos-öbölben fekvő szál-
loda, píneafákkal körülvéve.

Fekvése: Nyugodt környezetben, közvetlen a
hosszú, lassan mélyülő, homokos strandon fek-
szik. Éttermek, üzletek és a menetrend szerinti
busz megállója kb. 600 m-re. Ayia Napa központ-
ja kb. 4,5 km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb.
45 perc.  
Felszereltsége: A szállodában 199 szoba talál-
ható 4 emeleten. A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval, liftek, ingyenes WIFI a hallban és
a teraszon, internetsarok (térítés ellenében), SAT-
TV-szoba, büféétterem, lobby-bár tengerre néző
terasszal, kávézó, kis szupermarket és fodrászat. A
kertben édesvizű úszómedence, pool-/snack-bár 

és a’la carte-taverna. Napágyak és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében vehetők igénybe. Törölközők a medencé-
nél ingyenesen.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízléses beren-
dezésű szobákban hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, bérelhető széf, SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon,
hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon.
A2C/A3C: Oldalról tengerre nézők.
A1E/A2E/A3E:   Tengerre nézők.
A2D - Családi szobák: Kombinált nappali/háló-
szoba dupla ággyal és emeletes ággyal a gyerekek 
részére. Terasszal rendelkeznek.
A2F - Junior-suitek:   Pezsgőfürdős káddal és
tengerre néző terasszal rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   

Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. Vacsora specialitások-
kal. A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi aknak 
hosszúnadrág) ajánlott.
Sport:   Strandröplabda, fi tneszterem és asztali-
tenisz. Térítés ellenében: biliárd, kerékpárok, kis-
pályás foci, tenisz valamint vízi sportolási lehető-
ségek a strandon (pl. vízisí, jetski és szörf, helyi 
szolgáltatóknál).  
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
gőzfürdő, szauna, masszázs és pezsgőfürdő. 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek), játszótér és gyermekfelügyelet 
(térítés ellenében).  
Szórakozás: Napközben animációs programok, 
esténként folklór- vagy táncest, barbecue vagy 
élőzene.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1E). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos italok, üdítők és forró ita-
lok 10.00 és 24.00 óra között. A főétkezések alatt 

asztali bor, csapolt sör, üdítők és 1 üveg víz. Me-
leg snack-ételek 10.00 és 18.00 óra között (kivéve 
az ebéd ideje alatt), hideg snack-ételek 22.00 és
23.00 óra között. Délutánonként kávé/tea és süte-
mény 16.30 és 17.30 óra között. Fagylalt a gyere-
keknek 11.00 és 12.00 óra valamint 16.00 és 17.00
óra között. 

 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: Félpanzió=All Inklusive
10.17.-10.31. közötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1E=A2E 10.18.-10.31. közötti tartózkodás ese-
tén.

 HOTEL ASTERIAS BEACH    
JOKER-

SZOBA

   AYIA NAPA 

FP=AI
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 570,-€/fő ártól
 (182.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 27417

A2D -+
2-13 év
-100%
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116 CIPRUS

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

Barátságos légkörű, ízlésesen kialakított 
szálloda az ismert, fi nomhomokos Nissi 
Beach mellett és pálmákkal övezett me-
dencével, melyek nagyszerű kikapcsolódást 
biztosítanak.

Fekvése: Ayia Napa peremén, közvetlen a las-
san mélyülő, homokos strandon fekszik. A köz-
pont kb. 2 km-re, éttermek és vásárlási lehetősé-
gek kb. 100 m-re találhatók. A menetrend szerinti
busz megállója a közelben (Paralimni, Protaras és
Nikosia felé). A busztranszfer a repülőtérről kb.
45 perc.  
Felszereltsége: A 4 emeletes létesítményben
és az újonnan épült De Luxe-szárnyban össze-
sen 376 szoba várja a vendégeket. Rendelkezés-
re áll hall recepcióval, liftek, internetsarok, WIFI
a hallban (térítés ellenében), különböző büfé-
éttermek, 3 bár, piano-bár, kis szupermarket, üz-
letek és fodrászat. A kertben szép, lagúnaformá-
ban kialakított, édesvizű úszómedence vízeséssel,
csúszdákkal és pezsgőfürdőkkel. Napágyak, mat-
racok, napernyők és törölközők a medencénél és
a szálloda saját strandszakaszán is ingyenesen ve-
hetők igénybe.

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2C:   Minibár (térítés ellenében),
légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, internet-
csatlakozás (térítés ellenében), telefon, hajszárító,
fürdőszoba, zuhanyozó, WC és oldalról tengerre 
néző balkon.
A1E/A2E: Tengerre néző szobák. 
A2J/A3J - Superior-szobák: Tágasabbak, ki-
egészítve ülősarokkal. Nem tengerre nézők.
A2H/A3H - Családi Junior-suitek:   Tágasab-
bak, kiegészítve egy emeletes ággyal. Nem ten-
gerre nézők.
D2A - De Luxe-szobák: A De Luxe-szárnyban
találhatók, kiegészítve pezsgőfürdővel. Oldalról
medencére vagy tengerre nézők.
D2B - Super De Luxe-szobák:   A De Luxe-
szárnyban találhatók, kiegészítve privát medencé-
vel vagy pezsgőfürdővel. Nem tengerre nézők.
Foglalható balkon nélküli, nem tengerre néző
Joker-szoba A2S is.   
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés bőséges bü-
férendszerben.
Sport:   Strandröplabda, fi tneszterem, teniszpálya
(kivilágítás térítés ellenében) és asztalitenisz. Térí-
tés ellenében: biliárd. 

Wellness: Fedett medence és pezsgőfürdő. Té-
rítés ellenében: a wellness-központban szau-
na, gőzfürdő, masszázs, szolárium és különböző 
thalasso-kezelések.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek, időszakos üzemeltetéssel), ját-
szótér és gyermekfelügyelet (térítés ellenében).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.
Fontos foglalási információ:   A De Luxe-szobák 
(D2A) és a Super De Luxe-szobák (D2B) csak 18 
éven felüli vendégek részére foglalhatók. 
Figyelem!   A szállodában érkezéskor 100,- €/szo-
ba kaució fi zetendő.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1E).  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.

2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából. 
Árkedvezmény: 14=12/7=6   10.12.-10.31. kö-
zötti érkezés esetén.
Tengerre néző szoba felár nélkül: A2E=A2C
10.17.-10.31. közötti érkezés esetén.   

 HOTEL ADAMS BEACH    
JOKER-

SZOBA

   AYIA NAPA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 482,-€/fő ártól
 (154.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 27141

A2J -
A2H

+
2-13 év
-100%
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118 MÁLTA

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

(

COMINOCOMINO
Szicília és Tunézia között, egy évezredek óta fontos hajózási útvonalon fekszik a Földközi-

tenger egyik gyöngyszeme, Málta és testvérszigetei, Gozo és Comino. Stratégiai jelentőségű

fekvése miatt birtoklása minden korban a hatalom jelképe volt: főníciaiak, karthágóiak, nor-

mannok, a johannita lovagrend keresztesei, franciák és végül az angolok is uralták. A szigetről

mindenkinek a világhírű prehisztorikus emlékhelyek, a johannita lovagrend szimbólumai, és

a kristálytiszta víz alatti világ jutnak eszébe. Málta kellemes klímájú, mediterrán sziget színvo-

nalas szállodákkal, ízletes ételspecialitásokkal, különleges, köves tengerparttal, számtalan tör-

ténelmi emlékkel. Fedezzék fel Vallettát, a fővárost, ahol a városnézés során megelevenedik 

a középkori történelem! Máltán mindig fi esta van! Azaz nincs olyan hét, hogy a sziget vala-

mely településén ne tartanának tradicionális ünnepi felvonulást, amelyet egyszerűen látni kell!

Ajánljuk a szigetet a kultúra iránt érdeklődőknek, a nyelvtanulóknak, a vízi sportok szerelme-

seinek illetve a pihenni és napozni vágyóknak is!

MÁLTA

ÜDÜLŐHELYEK

Sliema a sziget legnagyobb települései közé tartozik,
több kis öböl mentén fekszik, melyek között egy ki-
csi, fürdőzésre alkalmas, sziklás strand is található. A
kedvelt üdülőközpontban számos vásárlási lehetőség,
étterem, kávézó és hangulatos bár található. A kb. 4
km hosszú, parti sétány Sliema kikötőjétől egészen St.
Julian’s-ig és a Paceville szórakoztató negyedig vezet.
A Sliemával teljesen összeépült St. Julian’s üzletek 
sokaságával várja a turistákat. A festői Spinola Bay-ben,
ahol tipikus, tarka halászbárkákat ringat a víz, éttermek 
és bárok találhatók. A St. George’s Bay kis, homokos
strandja fürdőzésre csábít. Esténként a Paceville ne-
gyed, az éjszakai élet központja, változatos szórakozási
lehetőségeket kínál.
St. Paul’s Bay a sziget északnyugati részén található,y
Vallettától kb. 16 km-re. Málta legfi atalabb nyaralóöve-
zete 4 városrészből áll: Buggiba, Qawra, St. Paul’s és
Xemxija. Éttermek, pubok, bárok, egy újonnan kiala-
kított sétáló övezet és a parti sétány kínálnak színes

szórakozási lehetőséget. A kristálytiszta vizű, sziklás
tengerpart mentén helyi szolgáltatók különböző vízi
sportolási lehetőségekkel várják az aktív pihenésre 
vágyókat. A jó buszközlekedésnek köszönhetően
könnyen eljuthatnak innen a sziget bármely részére.
A sziget északnyugati részén található Mellieha, mely 
a mai napig megőrizte az egykori kis halászfalu báját,
jó vásárlási és szórakozási lehetőségekkel várja az 
idelátogatókat. Málta leghosszabb strandja, a kedvelt,
fi nomhomokos, lassan mélyülő Mellieha Bay a telepü-
lés alatt fekszik (kb. 1,5 km), és ideális a gyermekekkel
utazó családok számára. A közelben található az egye-
dülálló fi lmes látványosság, a Popeye Village, melyet a
Popeye c. fi lm forgatásához hoztak létre.
A sziget északi részén, Melliehától kb. 5 km-re fekszik 
Ramla Bay, ahonnan csodálatos kilátás nyílik Comi-
nóra és Gozóra. A szántóföldekkel és ültetvényekkel
tűzdelt Marfa-félsziget valamint a fürdőzésre alkalmas
öblök valódi kikapcsolódást garantálnak.

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
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119MÁLTA

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

Barátságos légkörű szálloda ideális fekvés-
sel és szép kilátással a Salina-öbölre.

Fekvése: Közvetlenül a parti sétánynál fekszik,
a sziklás strandtól csak a parti út választja el.
Qawra központja kb. 150 m-re. A menetrend sze-
rinti busz megállója a szálloda előtt. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A szépen kialakított, kedvelt
szállodában 452 szoba található 7 emeleten. A
vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval és
bérelhető széfekkel, liftek, internetsarok és WIFI
(mindkettő térítés ellenében), büféétterem, mál-
tai étterem, 2 bár, szendvicsbár, kávézó, üzletek 
valamint tengervizes úszómedence pezsgőfürdő-
vel, napozóterasz és pool-bár. Napágyak, matra-
cok és napernyők ingyenesen, törölközők térítés
ellenében vehetők igénybe a medencénél. Sun &
Surf beach-klub grillételekkel (májustól októberig
az időjárás függvényében).  

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   A kényelmesen
berendezett szobákban ülősarok, kávé-/teafőző,
minibár (külön kérésre), légkondicionálás, meny-
nyezeti ventilátor, SAT-TV, telefon, hajszárító, für-
dőszoba, zuhanyozó, WC és balkon. 
A1C/A2C/A3C: Tengerre néző szobák. 
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba A2S/A3S
is.   
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. 
Sport: Aerobic, darts, fi tneszterem (kb. 150 m-
re), röplabda a medencében és vízigimnasztika.
Térítés ellenében: biliárd, kerékpárok, squash és
asztalitenisz (ütők kaució ellenében) valamint
PADI-búvárbázis és vízi sportolási lehetőségek a
strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: A Carisma spa-központban fedett
medence, hamam és szauna. Térítés ellenében:
masszázs és különböző kezelések.

Szórakozás: Animációs programok, esti show-
műsorok részben élőzenével (szezontól függően).  
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1C).  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence csúsz-
dákkal, mini-klub (4-10 éveseknek, szezontól füg-
gően), gyerekmenü és gyermekfelügyelet (külön, 
kérésre, térítés ellenében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek 11.30 óráig. Helyi al-
koholos és alkoholmentes italok 10.00 és 23.00 
óra között. Snack-ételek, szendvicsek és fagylalt 
10.30 és 23.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.

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

 SEASHELLS RESORT AT SUNCREST   
JOKER-

SZOBA

   ST. PAUL’S BAY 

1 hét félpanzióval

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 48738

2-14 év
-100%
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120 MÁLTA

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

A szállodából csodálatos kilátás nyílik St. 
Julian’s festői öblére.

Fekvése: Csak a parti út és a szép sétány választ-
ja el a sziklás tengerparttól. St. Julian’s központja 
és a Paceville szórakozónegyed kb. 20 perc sétára. 
A menetrend szerinti busz megállója a szálloda 
előtt. A busztranszfer a repülőtérről kb. 35 perc.
Felszereltsége: A létesítményben összesen 210 
szoba található 7 emeleten és 2 épületrészben 
(Hotel Plaza és Hotel Plaza Regency), melyeket 
a 6. emeleten egy átjáró köt össze. Rendelkezés-
re áll hall recepcióval, liftek, internetsarok és WIFI 
a hallban (mindkettő térítés ellenében), étterem, 
bár és kávézó. A tetőteraszon édesvizű úszóme-
dence (az időjárás függvényében) ingyenes nap-
ágyakkal és napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1D/A2D: Légkondicionálás, bé-
relhető széf, LCD SAT-TV, telefon, hajszárító, 
WIFI (térítés ellenében), fürdőszoba vagy zuha-
nyozó és WC.
A1A/A2A: Oldalról tengerre néző balkonnal ren-
delkeznek.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző balkonnal ren-
delkeznek. 
A2C/A3C - Superior-szobák:   Tágasabbak és 
tengerre néző balkonnal rendelkeznek, kiegészít-
ve kis hűtőszekrénnyel és kávé-/teafőzővel.
B2A/B3A/B4A - Stúdiók:   Kiegészítve jól felsze-
relt konyhasarokkal (főzőlap, mikrohullámú sütő, 
hűtőszekrény) és balkonnal.
B2C - Stúdiók:   Oldalról tengerre néző balkon-
nal rendelkeznek.
B2B/B3B/B4B - Stúdiók:   Tengerre néző bal-
konnal rendelkeznek.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.

Ellátás: Önellátás (csak stúdió foglalása ese-
tén),   reggeli   vagy  félpanzió  . Minden étkezés
büférendszerben.   
Wellness: Fedett medence.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence.
Szórakozás:   Heti 4x szórakoztató műsorok.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1D, A1A, A1B).  
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 18% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 HOTEL PLAZA   
JOKER-

SZOBA

   SLIEMA 

1 hét önellátással

már 319,-€/fő ártól
 (102.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 48870

2-12 év
-50%

Központi helyen fekvő, kedvelt szálloda 
számos szórakozási lehetőséggel a közel-
ben.

Fekvése:   Csak a parti út választja el a szép sé-
tánytól. A sziklás strand kb. 1 km-re, Sliema
központja kávézókkal, éttermekkel és vásárlási
lehetőségekkel kb. 500 m-re található. A menet-
rend szerinti busz megállója a szálloda előtt. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 35 perc.  
Felszereltsége:   A családias hangulatú létesít-
ményben 135 szoba várja a vendégeket a fő-
épületben valamint kb. 300 m-re található mel-
léképületekben. A főépületben rendelkezésre áll
hall recepcióval, liftek, TV-szoba, internetsarok és
WIFI (mindkettő térítés ellenében), büféétterem,
a’la carte-étterem, kávézó és bár. A tetőteraszon
kis, édesvizű úszómedence, pool-bár és napozó-

rész, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a kikötőre 
és Vallettára. Napágyak, napernyők és törölközők 
a medencénél ingyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A főépületben ta-
lálható, barátságos berendezésű szobákban lég-
kondicionálás (időszakos üzemeltetéssel), bérel-
hető széf, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), telefon,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon.
A1C/A2C/A3C: Oldalról tengerre néző szobák.
A1B/A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
B1A/B2A/B3A - Stúdiók:   A melléképületek-
ben találhatók, kombinált nappali/hálószobával
rendelkeznek, kiegészítve jól felszerelt konyhasa-
rokkal. Egy részük francia balkonnal rendelkezik.
B1C/B2C/B3C - Apartmanok: A melléképü-
letekben találhatók, kombinált nappali/háló-
szobával rendelkeznek, kiegészítve jól felszerelt

konyhasarokkal, külön hálószobával, ülősarokkal 
valamint ingyenes WIFI-vel.    
B2D/B3D/B4D/B5D - Apartmanok:   A mel-
léképületekben találhatók, kombinált nappali/há-
lószobával rendelkeznek, kiegészítve jól felszerelt 
konyhasarokkal, 2 külön hálószobával, ülősarok-
kal valamint ingyenes WIFI-vel.
B2E/B3E/B4E/B5E - Apartmanok:   A mellék-
épületekben találhatók, kombinált nappali/háló-
szobával rendelkeznek, kiegészítve jól felszerelt 
konyhasarokkal, 2 külön hálószobával, ülősarok-
kal valamint ingyenes WIFI-vel.     Tengerre nézők.
Foglalható a melléképületben található Joker-
szoba A2S/A3S is.
Ellátás: Önellátás (csak stúdió vagy apartman 
foglalása esetén),   reggeli   vagy   félpanzió  . Büfé-
reggeli és büfé- vagy menüválasztásos vacsora.   
Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: biliárd.   
Wellness:   Kis, fedett medence. Térítés ellené-
ben: szauna.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, gyermek-
felügyelet és játszószoba. 

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1C, A1B, B1A, B1C).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% kedvez-
mény a szállás díjából (csak a 09.01.-10.31. közötti
érkezéseknél).  

 BAYVIEW HOTEL & APPARTEMENTS   
JOKER-

SZOBA

   SLIEMA 

1 hét önellátással

már 274,-€/fő ártól
 (87.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 48755

2-11 év
-100%
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121MÁLTA

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

Mediterrán hangulatú, városi szálloda gyö-
nyörű kilátással Marsamxett kikötőjére, a 
jachtkikötőre és Vallettára.

Fekvése:   Központi fekvésű, csak a parti út vá-
lasztja el Sliema szép sétányától. A központ szá-
mos étteremmel, bárral és üzlettel néhány per-
ces sétára. A menetrend szerinti busz megállója 
kb. 30 m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 
35 perc.
Felszereltsége:   Az igényesen kialakított szállo-
dában 98 szoba található 7 emeleten. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, lift, TV-sarok, 
internetsarok (térítés ellenében), ingyenes WIFI a 
hallban és a medencénél, klimatizált étterem és 
bár. A tetőteraszon kis, édesvizű úszómedence és 
pool-bár. Napágyak, matracok és napernyők in-
gyenesen vehetők igénybe, törölközők kaució el-
lenében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízlésesen be-
rendezett szobákban minibár, légkondicionálás, 
bérelhető széf, kábel-TV, telefon, hajszárító, für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC és francia balkon 
(amelyre nem lehet kilépni). 
A2B: Kiegészítve tengerre néző balkonnal.

Foglalható balkon nélküli Joker-szoba A2S/A3S   is. 
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. Büféreggeli és
büfévacsora. 
Sport:   Kis fi tneszterem.   
Wellness: Térítés ellenében: szauna és pezsgő-
fürdő.  
Gyerekek: Gyermekmedence.  
Szórakozás: Alkalmanként esti szórakoztató
programok és élőzene.  

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

 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.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6 06.01.-06.15. kö-
zötti tartózkodás esetén (Joker-szoba foglalása
esetén nem érvényes).

 KENNEDY NOVA   
JOKER-

SZOBA

   SLIEMA 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 48002

2-12 év
-100%

Kiváló fekvésű szálloda St. George’s Bay-
ben, a híres Paceville szórakozónegyedben.

Fekvése: St. Julian’s nyüzsgő központjában 
fekszik, a homokos strandtól kb. 50 m-re. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 35 perc.  
Felszereltsége: A modern, 7 emeletes szállodá-
ban 108 szoba és 23 stúdió található. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, lift, TV-szoba, 
internetsarok és WIFI (mindkettő térítés ellené-
ben), étterem (a’la carte-étterem is), kávézó, bár, 
fodrászat és ajándéküzlet. A nagy tetőteraszon 
édesvizű úszómedence (májustól októberig) és 
napozóterasz. Napágyak és napernyők a meden-
cénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében 
vehetők igénybe. A szálloda része egy bevásár-
lóközpontnak.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B: A kényelmesen 
berendezett szobákban hűtőszekrény, légkondici-
onálás, bérelhető széf, kábel-TV, telefon, hajszárí-
tó, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
B1A/B2A/B3A - Stúdiók: Kombinált nappali/
hálószoba és konyhasarok.  
Ellátás: Szobák foglalása esetén   reggeli   vagy 
félpanzió, stúdiók foglalása esetén önellátás, 
reggeli vagy félpanzió  . Büféreggeli és menüvá-
lasztásos vacsora.
Wellness: Szauna és pezsgőfürdő. Térítés ellené-
ben: masszázs (külön kérésre).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás: Diszkó. A közelben kaszinó, bow-
ling-központ, EDEN mozikomplexum, éttermek, 
bárok és klubok találhatók.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1B, B1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény   Szobák foglalása esetén (csak a
05.01. után történő foglalásoknál): 14=12/7=6
05.01.-05.08., 05.22.-06.05., 10.02.-10.16. közötti
érkezés esetén.
Stúdiók foglalása esetén 14=12 05.01.-05.08., 
05.22.-06.05., 10.02.-10.16. közötti érkezés ese-
tén.

 HOTEL BAYSTREET       ST. JULIAN’S 

7=6
kedvezmény

1 hét önellátással

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

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 48048

2-14 év
-50%
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122 MÁLTA

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

Barátságos szálloda, csodálatos kilátással 
Comino és Gozo szigetére.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, közvetlenül a 
homokos strandon fekszik. Mellieha kb. 5 km-re. 
A busztranszfer a repülőtérről kb. 50 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 281 
szoba található. A vendégek rendelkezésére 
áll internetsarok (térítés ellenében), ingyenes 
WIFI a hallban és a bárnál (egyébként térítés el-
lenében), liftek, étterem, bár és kis szupermarket. 
A szépen gondozott kertben 3 tengervizes úszó-
medence napozóterasszal (május-október). Nap-
ágyak és napernyők a medencénél és a strandon 
is ingyenesen vehetők igénybe. Törölközők térí-
tés ellenében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Hűtőszekrény, lég-
kondicionálás (időszakos üzemeltetéssel), bérel-
hető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, 
WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
A2E - Junior-suitek: Tágasabbak, kiegészítve 
kávé-/teafőzővel, minibárral, fürdőköpennyel és 
papuccsal. Tengerre nézők.
Foglalható az alsóbb emeleteken található Joker-
szoba A2S/A3S   is.
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy   All Inklusive  . 
Minden étkezés büférendszerben.
Sport: Fitneszterem (16 éves kortól) és asztali-
tenisz. Térítés ellenében: biliárd, vízibicikli és vízi 
sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Édesvizű, fedett medence, jégzuhany 
és gőzfürdő. Térítés ellenében: spa-kezelések és 
masszázs.  
Gyerekek:   Játszószoba és játszótér.
Szórakozás: Animációs programok.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).
• Junior-suitek foglalása esetén a minibárba ér-
kezéskor üdítőket, vizet, bort   és  sört   készíte-
nek be.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 11.00 és
23.00 óra között. Szendvicsek 11.00 és 17.00 óra
között. Délutánonként kávé és sütemények. A
minibárba érkezéskor üdítőket, vizet, bort és sört
készítenek be. Vízibiciklik (májustól októberig).
10% kedvezmény a spa-kezelésekre és masszá-
zsokra. Ingyenes hotelbusz Melliehába (vasárnap
és ünnepnapok kivételével naponta) valamint   1x 
hajókirándulás a szomszédos Comino szigetére 
(májustól októberig). 

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

 RAMLA BAY RESORT   
JOKER-

SZOBA

   RAMLA BAY 

1 hét reggelivel

már 311,-€/fő ártól
 (99.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 10%

Szálláskód: NAH 48650

2-14 év
-100%

Törzsvendégek körében kedvelt, régi ha-
gyományokkal rendelkező szálloda nagy 
kiterjedésű, szép kerttel.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, kis, 
homokos strandszakasznál fekszik. Mellieha kb. 4 
km-re található. Jó menetrend szerinti buszközle-
kedés Melliehába és Vallettába, megálló kb. 250 
m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A szállodában 313 szoba várja a 
vendégeket. Rendelkezésre áll recepció bérelhető 
széfekkel, liftek, TV-sarok, internetsarok és WIFI a 
hallban (mindkettő térítés ellenében), étterem, 2 
bár, kávézó és kis üzlet. A gyönyörű, nyugodt kert-
ben 2 édesvizű úszómedence, napozóteraszok és 
pool-bár. Napágyak, napernyők és törölközők in-
gyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár (térítés el-
lenében), légkondicionálás, SAT-TV, telefon, haj-
szárító, fürdőszoba, WC és tengerre néző balkon. 
A1C/A2C/A3C - Superior-szobák: Felújított 
szobák.  

Ellátás: Félpanzió, teljes panzió   vagy   All 
Inklusive  . Minden étkezés büférendszerben. Di-
étás ételek külön kérésre.  
Sport:   Térítés ellenében: biliárd, tenisz és búvár-
kodás.
Wellness: Fedett medence.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.   
Szórakozás:   Alkalmanként esti szórakoztató
programok.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén  elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1C).
 ALL inklusive Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
24.00 óra között. Snack-ételek 10.00 és 17.30 óra
között, szendvicsek 22.00 és 24.00 óra között.

 HOTEL MELLIEHA BAY       MELLIEHA BAY 

1 hét félpanzióval

már 468,-€/fő ártól
 (149.760,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: NAH 48216

2-12 év
-50%
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123MÁLTA

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

Barátságos légkörű, teljesen felújított szál-
loda kitűnő szolgáltatásokkal és kiváló fek-
véssel.

Fekvése: Mellieha Bay parti sétányánál, a kikötő
közelében fekszik. A strandtól csak egy út választ-
ja el. A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   A modern szállodában összesen
492 szoba található. A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, ingyenes WIFI, büféétterem,
4 étterem, specialitásokkal, bár, ajándéküzlet és
fodrászat. A kertben édesvizű úszómedence, na-
pozóterasz és pool-/snack-bár. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A/A4A:   Kis hűtő-
szekrény, légkondicionálás, tea-/kávéfőző, széf,
SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, fürdő-
szoba, zuhanyozó, WC és balkon.

A1B/A2B/A3B/A4B:   Medencére néző szobák.
A1C/A2C: Tengerre néző szobák. 
A2G - De Luxe-szobák: Kiegészítve mennye-
zeti ventilátorral és a nagy balkonon 2 napággyal.
Tengerre nézők.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák: Tágasabbak,
tolóajtóval leválasztott hálórésszel rendelkeznek,
kiegészítve 2 mennyezeti ventilátorral és 2 síkkép-
ernyős TV-vel.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   Medencé-
re nézők.
A2E/A3E/A4E - Családi szobák:   Tengerre né-
zők.
Sport:   Fitneszterem, boccia, strandröplabda és
asztalitenisz. Térítés ellenében: mountainbike-ok 
és búvárkodás.  
Wellness: Fedett medence, gőzfürdő, szauna és
pezsgőfürdő. Térítés ellenében: spa-központ ke-
zelésekkel és masszázsokkal.
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, gyer-
mekanimáció (4-12 éveseknek), játszószoba má-
szókával, csúszdákkal és labdákkal valamint gyer-
mekfelügyelet (térítés ellenében).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Min. 1 étterem folyamatosan nyitva 7.30 és 
21.30 óra között. Helyi alkoholos és alkoholmen-
tes italok 10.00 és 23.00 óra között. Délutánon-
ként kávé, tea, sütemények és snack-ételek 15.00 
és 18.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

 SEABANK RESORT & SPA      MELLIEHA BAY 

1 hét All Inklusive

már 545,-€/fő ártól
 (174.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 48715

A2A -
A2B -
A2D -
A2E -
A2F -

+

2-11 év
-100%
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124 BULGÁRIA · NAPOSPART

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

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

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

fi nomhomokos strandjai mellett találkozhatunk erdős dombságokkal, valamint az ország

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

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

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

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

mára felejthetetlen nyaralást garantálnak az itt eltöltött napok.

BULGÁRIA

ÜDÜLŐHELYEK

Neszebár eredeti légkörét megőrző, ismert nyaraló-
hely, amely egy félszigeten fekszik, és egy földnyelv-
vel kapcsolódik a szárazföldhöz. A 3000 éves óvárost
a Fekete-tenger veszi körül. 1983 óta a világörökség
része, amelyet egyedülálló földrajzi fekvésével és épí-
tészeti stílusával érdemelt ki. Több mint 40 temploma
a Balkán legjobb állapotban megmaradt templomai
közé tartozik. Sétáljon el Neszebár szállodákkal tar-
kított újvárosától az óváros romantikus utcácskáiba,
ahol megtekintheti a különleges, fából faragott erké-
lyekkel díszített házakat és pompás homlokzatokat il-
letve a kikötőt! Élvezze a csodálatos kilátást, amely a
végtelen tengerre nyílik! 

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

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

(

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

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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125BULGÁRIA · NAPOSPART

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

A modern szállodából csodálatos kilátás
nyílik Napospart öblére. Családosoknak és
fi ataloknak egyaránt ajánljuk.

Fekvése: Új-Neszebár parti sétánya mellett fek-
szik. A fi nomhomokos strand kb. 150 m-re. Az 
óváros kb. 1 km-re (júniustól szeptemberig kisvo-
nat). A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.   
Felszereltsége: A modern, teljesen klimatizált
szállodában 6 emeleten összesen 238 szoba várja
a vendégeket. Rendelkezésre áll elegáns hall re-
cepcióval és bérelhető széfekkel, ingyenes WIFI a
közös helyiségekben, liftek, kávézó, bár, étterem,

fodrászat és internetsarok (térítés ellenében). A 
gondozott kertben édesvizű úszómedence napo-
zóterasszal és pool-bár. Napágyak és napernyők 
a medencénél ingyenesen, a strandon térítés el-
lenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A modern szobák-
ban szőnyegpadló, hűtőszekrény, telefon, SAT-TV, 
ingyenes WIFI, légkondicionálás, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon.
A1B/A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szobák. 
A2C - Superior-szobák:   Kiegészítve fürdőkö-
pennyel és oldalról tengerre nézők.
A2D/A3D - Suitek:   Nappali, hálószoba, fürdő-
szoba, WC, fürdőköpeny és oldalról tengerre né-
zők.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.   
Sport:   Aerobic, strandröplabda, boccia, fi tnesz-
terem, darts és asztalitenisz. Térítés ellenében: 
gyógytorna, pilates és különböző vízi sportok a 
strandon.  
Wellness: Fedett medence és pezsgőfürdő. Térí-
tés ellenében a wellness-részben: szauna, gőzfür-
dő, manikűr, pedikűr, szolárium és masszázs.   
Gyerekek: Gyermekmedence, játszótér és mini-
klub 4-12 éveseknek.  
Szórakozás:   Animációs programok kicsiknek és 
nagyoknak egész nap valamint éjszakai bár. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 22.30 óra között. Szendvicsek 10.00 és 
11.00 óra között. Snack-ételek (hamburger, piz-
za, hot dog) a pool-bárban 11.00-12.00 és 15.00-

16.00 óra között. Délután kávé és sütemény 16.00
és 17.00 óra között.

 Kedvezmények 
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.  
Árkedvezmény: 14=12 06.01.-06.18. 7=6
06.01.-06.18., 09.11-.09.18. közötti érkezés esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1B=A2B/
A1A=A2A 05.01.-07.01., 09.06.-10.24. közötti ér-
kezés esetén.   

 HOTEL FESTA PANORAMA    
JOKER-

SZOBA

   NESZEBÁR 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 301,-€/fő ártól
 (96.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 42451

A2C -
A2D -
+

2-12 év
-100%

A barátságos hangulatú hotel az üdülőhely 
keleti részén található, mindössze 10 per-
ces sétára az ókori várostól, Neszebártól.

Fekvése: Kb. 250 m-re található a homokos 
strandtól. A busztranszfer a repülőtérről kb. 40 
perc.
Felszereltsége:   A szállodában 98 szoba talál-
ható 8 emeleten és liftek. Rendelkezésre áll hall 
recepcióval, étterem, a’la carte-étterem, bárok és 
kis üzlet. A kertben édesvizű úszómedence, na-
pozóterasz, napágyak és napernyők a medencé-
nél ingyenesen, a strandon térítés ellenében.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban szőnyeg-
padló, minibár, légkondicionálás, SAT-TV, telefon, 
zuhanyozó, WC és balkon.
A2B/A3B - Junior-suitek: Tágasabbak.
Foglalható Joker- szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Minden étke-
zés büférendszerben.
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: vízi spor-
tolási lehetőségek a strandon (helyi szolgáltatók-
nál).  
Wellness:   Térítés ellenében: spa-központ pezs-
gőfürdővel, masszázs, szauna és szolárium.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=17/14=11/7=5 05.22.-
06.19., 09.05.-10.05.   14=12/7=6   08.01.-08.08.
közötti érkezés esetén. 
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
05.22.-06.19., 09.05.-10.05. közötti tartózkodás
esetén.   

 HOTEL KAROLINA    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 205,-€/fő ártól
 (65.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 42336

A2B -+
2-14 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

Szálloda kiváló strandfekvéssel. Bevásár-
lási és szórakozási lehetőségek gyalogosan 
kényelmesen elérhetők.

Fekvése:   A homokos strand a parti sétányon ke-
resztül érhető el (kb. 15 m-re). Vásárlási és szó-
rakozási lehetőségek a közvetlen közelben. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége: A 900 szobás, 6, 9 és 13 eme-
letes épületekből álló szállodában a vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval és bérelhető 
széfekkel, lift, büféétterem, bárok, Mystic klub, 
üzletek és kis szupermarket. A kertben 2 édesvi-
zű úszómedence pool-bárral. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél ingyenesen, a strandon té-
rítés ellenében.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szobákban mini-
bár (külön kérésre, térítés ellenében), légkondici-
onálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: kerékpár-
kölcsönzés, strandröplabda, teniszpálya a közel-
ben és különböző vízi sportolási lehetőségek a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: a spa-központban 
masszázs és pezsgőfürdő.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 11.00 és
23.00 óra között, kávé és sütemény 15.30 és 17.00
óra között. A Mystic klub nem része az All Inklu-
sive ellátásnak. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12   06.01.-07.13., 14=10
09.06.-10.10., 7=6   06.11.-07.13.,   7=5 09.06.-10.08.
közötti érkezés esetén.   
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
09.06.-10.10. közötti érkezés esetén.

 HOTEL CHAIKA RESORT    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 245,-€/fő ártól
 (78.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 42164

2-13 év
-50%

Kitűnő választás Napospart északi végén.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, közvetlenül a 
fi nomhomokos strandon fekszik. A központ kb. 
1,5 km-re található. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 40 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 545 szoba 9 eme-
leten és liftek. A vendégek rendelkezésére áll hall 
recepcióval, ingyenes WIFI a bárban, az étter-
mekben és a recepción, büféétterem, a’la carte-
étterem és bárok. A kertben úszómedence, na-
pozóterasz és pool-bár. Napágyak és napernyők 
a medencénél ingyenesen, a strandon térítés el-
lenében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szobákban ülő-
sarok, hűtőszekrény, légkondicionálás, bérelhető 
széf, SAT-TV, telefon, fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC, hajszárító és balkon.
A1B/A2B/A3B: Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.   
Wellness:   Térítés ellenében: gőzfürdő, fedett 
medence, masszázs, szauna, pezsgőfürdő és spa-
központ.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.   

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 11.00 és
24.00 óra között a bárokban. Snack-ételek, süte-
mények, fagylalt, kávé és tea 11.00 és 17.00 óra
között. A vacsorát tartózkodásonként 1x az a’la
carte-étteremben is el lehet fogyasztani (előzetes
foglalás szükséges).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig történő
foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12   06.01.-07.13., 14=10
09.06.-10.10.,   7=6 06.11.-07.13. közötti érkezés
esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1B=A2B 09.06.-10.10. közötti érkezés esetén.

 HOTEL VICTORIA PALACE    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 42425

2-13 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt szálloda Napospart dűnéinél.

Fekvése:   A hosszú, sekély, fi nomhomokos
strandtól kb. 100 m-re fekszik. A közelben vásár-
lási és szórakozási lehetőségek. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 40 perc.
Felszereltsége: A modern, klimatizált szállodá-
ban 324 szoba található 6 emeleten. A vendégek 
rendelkezésére áll hall, recepció, ingyenes WIFI a
hallban, internetsarok (térítés ellenében), liftek,
teraszos főétterem bárral, bolgár pub (nem tart
nyitva egész szezonban) és kis üzlet. A kertben
nagy, édesvizű úszómedence kis aquaparkkal,
pool-bár és napozóterasz. Napágyak és naper-
nyők a medencénél ingyenesen, a strandon térí-

tés ellenében. Törölközők kaució ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az elegánsan be-
rendezett szobákban telefon, SAT-TV, légkondici-
onálás, hűtőszekrény, bérelhető széf, hajszárító, 
zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Tenger oldalán lévő szobák.
A2D/A3D -   Junior-suitek: Tágasabbak, ülősa-
rokkal.
A2E/A3E - Junior-suitek: Tenger oldalán lévő 
Junior-suitek. 
A2F/A3F - Családi szobák:   Nappali/hálószoba 
heverővel, optikailag leválasztott hálórész, zuha-
nyozó és fürdőszoba, kis balkon a tenger oldalán. 
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.  
Sport:   Fitneszterem, aerobic és asztalitenisz. Té-
rítés ellenében: biliárd, asztalifoci, kerékpárköl-
csönző a közelben valamint vízi sportok a stran-
don (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: 
spa-központ és szépségszalon.
Szórakozás: Napközben animációs programok, 
este show-műsorok.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 CSALÁDI tipp  Gyermekmedence, mini-aqua-
park, mini-diszkó, mini-klub (4-12 éveseknek) 
továbbá maxi- és tini-klub.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsora két turnusban. Vacsoránál alkalom-
hoz illő viselet ajánlott (férfi aknak hosszúnadrág). 
Reggeli későn kelőknek. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 10.00 és 24.00 óra között. Snack-
ételek 14.30 és 17.00 óra között. Kávé, tea és sü-

temény 16.00 és 18.00 óra között. A bolgár pub
kínálata is az All Inklusive ellátás részét képezi.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12 09.06.-10.17. 7=6
09.06.-10.24. közötti érkezés esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1B=A2B 09.06.-10.31. közötti érkezés esetén.   

 HOTEL TIARA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 310,-€/fő ártól
 (99.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 42195

A2D -
A2E -
A2F -

+

2-14 év
-100%

ÚJ

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

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

•
•
•
•

Kedvelt szálloda családok számára Napos-
part dűnéinél.

Fekvése:   Közvetlenül a hosszú, sekély, homokos
strandnál fekszik. A közelben számos étterem, bár 
és üzlet. A központ kb. 1 km-re, Burgasz repülőte-
re kb. 35 km-re található. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége: A 2013/2014 telén részben fel-
újított (homlokzat, recepció, étterem, liftek és kö-
zös helyiségek), ízlésesen berendezett, 19 eme-
letes szállodában összesen 252 szoba és több lift
található. A vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval és bérelhető széfekkel, bárok, étterem,
ingyenes WIFI a hallban. A kertben nagy, édes-
vizű úszómedence csúszdákkal, napozóterasz és
pool-bár. Napernyők és napágyak a medencénél
ingyenesen, a strandon térítés ellenében.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2B/A3B: A barátságosan beren-
dezett szobákban szőnyegpadló, telefon, SAT-TV,
hűtőszekrény, légkondicionálás, hajszárító, zuha-
nyozó, WC és balkon.

A1C/A2C/A3C:   Oldalról tengerre nézők.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval. Oldalról tengerre nézők.  
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport:   Aerobic, sakk, íjászat, darts és asztalite-
nisz. Térítés ellenében: biliárd és különböző vízi 
sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1C).  
 CSALÁDI tipp  Gyermekmedence, játszótér, 
mini-klub (3-16 éves korig), esténként gyerek-
diszkó. 
 ITALOK inklusive    Félpanziós foglalás esetén a 
vacsorához 1 pohár bor a felnőtteknek és 1 pohár 
víz vagy gyümölcslé a gyerekeknek ingyenesen.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek 11.30 óráig. Snack-
ételek a pool-bárban 11.00 és 15.00 óra között. 

Sütemény és fagylalt 15.00 és 18.00 óra között.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea és
kávé 10.00 és 24.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=11   09.02.-09.13.,   7=5 
09.07.-09.14.,   7=6 06.11.-06.15. közötti érkezés
esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1C=A2C
09.07.-10.31. közötti érkezés esetén.

 HOTEL BURGAS BEACH       NAPOSPART 

1 hét félpanzióval

már 245,-€/fő ártól
 (78.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 42141

A2D -+
2-14 év
-100%

ÚJ

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

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

•
•
•
•
•

Modell

7=5
kedvezmény
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 12. oldalon!

 KLUB OÁZIS NESSEBAR BEACH RESORT    
JOKER-

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

A Nessebar Beach Resort egy családias 
hangulatú, jó elrendezésű szálloda kö-
zel a tengerparthoz, ahol minden megta-
lálható a hotel központi részén: étterem, 
uszoda, színpad, mini-klub és bárok. A fő-
étterem mellett bolgár és nemzetközi éte-
lek, halétterem és pizzéria várja a vendé-
geket. A bolgár tengerpart lassan mélyülő, 
fi nomhomokos strandja és a folyamatos 
animációs programok teszik családi nyara-
lásokhoz ideális helyszínné a Neckermann 
magyar nyelvű klubszállodáját.

Fekvése:   A szálloda csak kb. 100 m-re fekszik a
hosszú, sekély, fi nomhomokos strandtól. A stran-
dot homokdűnéken keresztül, falépcsőkön köze-
líthetjük meg. A központ 15 perces sétával érhető
el. A busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc. 

Felszereltsége: Két, 4 emeletes épületből álló
(Süd és Nord), 368 szobás szálloda. A vendégek 
rendelkezésére áll 2 recepció bérelhető széfekkel,
ingyenes WIFI a recepción, teraszos főétterem,
bár, pizza-, hal- és csirkespecialitások étterme 
(előzetes foglalás szükséges) valamint játékszo-
ba. A kertben édesvizű úszómedence napozó-
terasszal, pezsgőfürdő és pool-/snack-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen,
a strandon térítés ellenében. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   A barátságosan
berendezett szobákban telefon, légkondicionálás,
SAT-TV, ingyenes WIFI, hajszárító, zuhanyozó, hű-
tőszekrény (térítés ellenében), WC és balkon.
A1A/A2A/A3A:   Tenger oldalán lévő szobák.
A1D: Egyágyas szobák.
A1C:   Oldalról tengerre néző egyágyas szobák.

A2E/A3E/A4E - Családi szobák:   2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák: 2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval, a tenger oldalán.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.  
Sport: Strandröplabda, tollaslabda, sakk, asztali-
tenisz és vízigimnasztika. Térítés ellenében: biliárd 
valamint különböző vízi sportok a strandon (helyi 
szolgáltatóknál).  
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés ellenében: masz-
százs. 
Szórakozás:   Játékterem (térítés ellenében). In-
gyenes felnőtt-, gyermek- és családi programok 
képzett animátorokkal magyar nyelven is (a nyári 
iskolai szünet ideje alatt) és esti show-műsorok.
Fontos foglalási információ: Az A1B, A1A tí-
pusú szobák 07.08.-08.18. között nem fog-
lalhatók.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1A - 07.08.-08.18. 
közötti érkezés esetén nem érvényes).  
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, animá-
ciós programok, játszótér, teddy-klub (3-5 évesek-
nek), mini-klub (6-8 éveseknek), maxi-klub (9-12 
éveseknek) és tini-klub (13 éves kortól, 07.07.-
09.15. között).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Ebéd és vacsora a fő- vagy az egyik speci-
alitások éttermében. Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok 10.00 és 24.00 óra között. Tea és 
kávé 10.00 és 18.00 óra között a lobby-bárban és 
a snack-bárban. Snack-ételek 11.00 és 15.00 óra 
között illetve fagylalt és sütemény 15.00 és 18.00 
óra között a pool-/snack-bárban.

Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=11   09.02.-09.20., 7=5
09.07.-10.31. közötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1B=A2B/A1D=A2B/A1C=A2A   09.07.-10.31.
közötti érkezés esetén.   

       NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 274,-€/fő ártól
 (87.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 42175

A2E -
A2D -

2-14 év
-100%

+

ÚJ

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

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Pihenő részleg – felnőttek számára

•
•

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

Kis aquaparkkal rendelkező, barátságos 
szálloda a központtól mindössze kb. 400 
m-re.

Fekvése: Központi helyen fekszik, kb. 350 m-re 
a sekély, fi nomhomokos strandtól. A közelben
számos bár, étterem és vásárlási lehetőség. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége: A klimatizált szállodában a ven-
dégek rendelkezésére áll 155 szoba, hall recep-
cióval és bérelhető széfekkel, ingyenes WIFI a
hallban, liftek, internetsarok, étterem, bár és aján-
déküzlet. A szép, fákkal körülvett kertben úszóme-
dence csúszdákkal, napozóterasz és pool-bár. A

medencénél napágyak és napernyők ingyenesen,
a strandon térítés ellenében.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban hűtőszek-
rény, légkondicionálás, WIFI (térítés ellenében),
SAT-TV, telefon, zuhanyozó, WC, hajszárító, bal-
kon.
A2B: Tágasabbak.
A2C/A3C - Stúdiók:   Ülősarokkal és konyhasa-
rokkal.
A2D/A3D - Apartmanok: Nappali, hálószoba,
ülő- és konyhasarok.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.

Sport:   Multifunkciós sportpálya, vízigimnasztika, 
asztalitenisz, boccia, kosárlabda, íjászat, röplabda. 
Térítés ellenében: minigolf, búvárkodás, biliárd, 
kerékpárok.  
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek: Külön gyermekmedence csúszdával, 
játszótér, mini-klub (4-12 éves korig), animációs 
programok.  
Szórakozás: Sportanimáció.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
11.00 és 23.00 óra között a bárban és a pool-
bárban. Snack-ételek 10.30 és 11.30 óra valamint 
15.00 és 17.00 óra között, fagylalt és sütemények 
15.00 és 17.00 óra között a pool-bárban.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.

2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=10/7=5   05.20.-06.19.,
09.05.-09.30. közötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
09.05.-09.30. közötti tartózkodás esetén.   

 HOTEL ISKAR    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 257,-€/fő ártól
 (82.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 42945

2-14 év
-100%

Hangulatos szálloda a hosszú, üzletekkel,
éttermekkel és bárokkal beépített parti sé-
tányon.

Fekvése:   Központi fekvésű szálloda. A sekély, fi -
nomhomokos strandtól csak a parti sétány választ-
ja el. A busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége: A kedvelt, 7 emeletes szállodá-
ban 226 szoba és liftek találhatók. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval és bérelhető
széfekkel, pénzváltó, internetsarok (térítés elle-
nében), a hallban WIFI (ingyenesen), étterem,
a’la carte-éttermek, bárok és üzletek. A kertben 2 

édesvizű úszómedence napozóterasszal és pool-
bárral. Napágyak és napernyők a medencénél in-
gyenesen, a strandon térítés ellenében.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   A szobákban ülősarok, 
telefon, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), zuha-
nyozó, WC, hajszárító, légkondicionálás, kis hűtő-
szekrény és balkon.
A2B/A3B:   Tengerre nézők.
A1A: Egyágyas szobák.
A1B:   Egyágyas, tengerre néző szobák.
A2E/A3E: A melléképületben találhatók, tenger 
oldalán lévő balkonnal.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió  . Minden étke-
zés büférendszerben.  
Sport:   Térítés ellenében: biliárd, darts, fi tneszte-
rem és különböző vízi sportolási lehetőségek a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Térítés ellenében: masszázs és gőz-
fürdő.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence csúszdával 
és játszótér. Víz, üdítőitalok, kakaó és tea 12.00 
és 16.00 óra között, pizza, szendvics és croissant 
12.00 és 13.00 óra között illetve fagylalt 15.00 és 
16.00 óra között 12 éves korig. 
Szórakozás:   A közeli éttermekben, bárokban és 
klubokban számtalan szórakozási lehetőség.  

 EXTRA tipp 
  • All You Can Drink S42803A (17 éves kor-
tól), S42803B   (16 éves korig): Helyi alkoholos és 
alkoholmentes italok fogyasztása 14.00 és 21.00 
óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-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: 21=18/14=12/7=6 07.11.-
08.14., 14=10 09.07.-09.29.,   7=5 09.07.-10.05.
közötti érkezés esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1B=A2B 09.05.-10.05. közötti tartózkodás
esetén.   

 HOTEL GLARUS BEACH    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 194,-€/fő ártól
 (62.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 42143

A2D
+

2-14 év
-100%

ÚJ

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

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Pihenő részleg – felnőttek számára

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

Napospart szívében épült szállodánkban
garantált a kényelmes és minőségi szolgál-
tatásokat nyújtó nyaralás.

Fekvése: A szálloda kb. 80 m-re fekszik a széles,
sekély, fi nomhomokos strandtól. A közelben szá-
mos étterem és üzlet. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 40 perc.
Felszereltsége:   A modern szállodakomplexum
2 épületből áll, melyekben 8 emeleten összesen
630 szoba található. A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, liftek, büféétterem látvány-
konyhával, bárok, üzletek, fodrászat és internet-
sarok (térítés ellenében). A kertben 2 édesvizű
úszómedence, napozóterasz ingyenes napágyak-
kal és napernyőkkel (a strandon térítés ellené-
ben) és pool-bár. Törölközők a medencénél ka-
ució ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A kényelmes szo-
bákban szőnyegpadló, légkondicionálás, bérelhe-
tő széf, telefon, SAT-TV, hűtőszekrény (külön ké-

résre, térítés ellenében minibárként is üzemel), 
hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és 
balkon.
A2B/A3B:   Tenger oldalán lévő szobák. 
A2C/A3C - Junior-suitek:   Tágasabbak és ülősa-
rokkal rendelkeznek.
A2D/A3D - Családi szobák: 1 nagy szoba térel-
választóval, 1 dupla és 2 különálló ággyal. 
A2E/A3E - Családi szobák: Tenger oldalán lé-
vő családi szobák.
A2F/A3F - Premium Superior-szobák:   A szál-
loda legjobb részén találhatók.
A2G/A3G - Premium Junior-suitek:   A szállo-
da legjobb részén találhatók.
Extra szolgáltatások a Premium szobákban: ingye-
nes minibár (tartózkodásonként 1x töltik fel), kü-
lön check-in és check-out, késői check-out 16.00 
óráig (a helyek függvényében), üdvözlőaján-
dék a szobában, széf, étkezések az elkülönített 
Premium-étteremben ingyenes alkoholos és al-
koholmentes italokkal, kávé, tea, gyümölcslevek 
és üdítők 14.00 és 23.00 óra között a Premium-
bárban és az Amadeus bécsi kávézóban valamint 
éjjféli snack-ételek.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S is.  

Sport:   Asztalitenisz, aerobic, fi tneszterem, mini-
golf, röplabda és boccia.   
Wellness:   Fedett medence. Térítés ellenében: a 
wellness-részlegben masszázs, szauna, szolárium.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, vízicsúsz-
da, mini-klub (4-12 éveseknek) és játszótér.  
Szórakozás: Animációs programok napközben
és este játékokkal valamint különböző rendezvé-
nyek. Számos szórakozási lehetőség a közeli bá-
rokban és diszkókban.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Reggeli későn kelők-
nek 10.00 és 11.00 óra között, hamburger, pizza 
és hot dog a snack-bárban 12.00 és 16.00 óra kö-
zött. Kávé és sütemények 16.00 és 17.00 óra kö-
zött a lobby-bárban. 

 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.  
Árkedvezmény: 7=6   09.12.-10.15. közötti érke-
zés esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
09.12.-10.15. közötti tartózkodás esetén.   

 IBEROSTAR SUNNY BEACH RESORT    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 313,-€/fő ártól
 (100.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 42682

A2C -
A2D -
A2E -
A2G -

+

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

Törzsvendégeink körében kedvelt, stíluso-
san berendezett szálloda.

Fekvése:   A kedvelt szálloda központi helyen fek-
szik, a sekély, homokos strandtól kb. 250 m-re. 
A közelben éttermek, bárok és vásárlási lehetősé-
gek. A busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége: Az igényes, fő- és melléképüle-
tekből álló szállodában összesen 435 szoba talál-
ható. A vendégek rendelkezésére áll hall recepci-
óval és bérelhető széfekkel, liftek, büfééttermek, 
este a’la carte-éttermek (hal, pizza és csirke, elő-
zetes foglalás 1 nappal korábban szükséges), ká-
vézó, bárok és kis üzlet. A kertben nagy, édesvizű 
úszómedence, napozóterasz és pool-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen, 
a strandon térítés ellenében.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A modern szobák-
ban ülősarok, zuhanyozó, WC, hajszárító, légkon-
dicionálás, SAT-TV, hűtőszekrény és balkon. 
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   2 hálószobá-
val, 1 fürdőszobával és összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: biliárd, 
asztalitenisz és tenisz.  
Wellness:   Térítés ellenében: pezsgőfürdő, sza-
una és masszázs.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).   
Szórakozás:   Napközben sport-, esténként ani-
mációs programok valamint számos szórakozási 
lehetőség a környéken. Kaszinó a szállodában.   

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

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Snack-ételek és a’la
carte-ételek 11.00 és 15.00 óra között a pizzériá-
ban. Sütemény és fagylalt 15.00 és 18.00 óra kö-
zött. Vacsorázni előzetes foglalással az a’la carte 
hal-, és pizza-étteremben is lehet. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=11   09.02.-09.30., 7=5
09.07.-09.30.,   7=6 06.11.-06.15. közötti érkezés
esetén.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
09.07.-10.31. közötti érkezés esetén.  

 HOTEL HRIZANTEMA    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 253,-€/fő ártól
 (80.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 42166

A2A -
A2D

+
2-14 év
-100%

Kiváló fekvésű, kedvelt szálloda.

Fekvése: Csak a parti sétány választja el a szé-
les, sekély, fi nomhomokos strandtól. Számos ét-
terem, bár és üzlet a közelben. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 277 szoba találha-
tó 12 emeleten. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval és bérelhető széfekkel, liftek, ingye-
nes WIFI a szálloda egész területén, bár, a’la carte-
étterem, büféétterem terasszal, kávézó, kis üzlet és
fodrászat. A gondozott kertben édesvizű úszóme-
dence, napozóterasz, pool-bár (térítés ellenében,
más szálloda vendégei is használhatják), strand-
bár. Napernyők és napágyak a medencénél és a
strandon is ingyenesen (korlátozott számban). Tö-
rölközők a medencénél kaució ellenében. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Az ízlésesen be-
rendezett szobákban légkondicionálás, telefon,
síkképernyős SAT-TV, minibár, hajszárító, zuha-
nyozó, WC és oldalról tengerre néző balkon. 
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   Tágasabbak,
nappali/hálószoba és külön hálószoba összekötő
ajtóval.

Foglalható nem oldalról tengerre néző, balkon 
nélküli Joker-szoba A2S is.  
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: biliárd, minigolf, kerékpárkölcsönzés és 
számos vízi sportolási lehetőség a strandon (he-
lyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek: Gyermekmedence, animációs prog-
ramok, teddy-klub (3-5 éveseknek), mini-klub (6-
8 éveseknek) és maxi-klub (9-12 éveseknek).
Szórakozás: Sportanimáció. Változatos szórako-
zási lehetőségek a közelben. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
08.00 és 24.00 óra között. Vacsora grillételekkel 
és bolgár helyi specialitásokkal heti 1x. Tartózko-
dásonként 1x vacsora az olasz a’la carte-étterem-
ben (előzetes foglalás szükséges). Snack-ételek a 
strandbárban 11.00 és 12.00 óra valamint 15.00 
és 16.00 óra között. Édességek, gyümölcsök és 
fagylalt 15.00 és 16.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.02.15-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=11 06.07.-06.16., 7=6
06.07.-06.16., 09.10.-09.16. közötti érkezés ese-
tén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
09.10.-10.15. közötti érkezés esetén.   

 HOTEL BELLEVUE BEACH    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 42265

A2D
A3D -
+

2-14 év
-100%

ÚJ

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

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

•
•
•

7=6
kedvezmény
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133BULGÁRIA · NAPOSPART

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

Központi helyen fekvő, családbarát szállo-
da Naposparton.

Fekvése: A fi nomhomokos strandtól csak a parti
sétány választja el. Napospart központja számos
szórakozási és bevásárlási lehetőséggel kb. 600
m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.
Felszereltsége: A fő- és melléképületekből ál-
ló szállodában 633 szoba található. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek, nemdo-
hányzó büféétterem, a’la carte-éttermek, inter-
netsarok (térítés ellenében), WIFI a hallban és a
medencénél (térítés ellenében), bárok, fodrászat
és kis szupermarket. A kertben 2 édesvizű úszó-
medence, napozóterasz, pool-bár és strandbár.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen (a szálloda előtt,
korlátozott számban).
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A/A3A: Szőnyegpadló, ülősarok,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, lég-
kondicionálás, telefon, SAT-TV, bérelhető széf, kis
hűtőszekrény és balkon. 

A1B: Egyágyas szobák.
A2B/A3B:   Medencére néző szobák. 
A1C/A2C/A3C:   Tengerre néző szobák.
A2D/A3D - Apartmanok:   1 nappali/hálószobá-
val és 1 külön hálószobával.
A2E/A3E - Családi szobák: 2 fürdőszobával, 
1 nappali/hálószobával és 1 külön hálószobával 
rendelkeznek, összekötő ajtóval.
A2F - Stúdiók:   Tágasabbak, emeletes ággyal.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.   
Sport: Fitneszterem, tenisz (kivilágítás térítés el-
lenében), asztalitenisz, strandröplabda, íjászat, ví-
zilabda, boccia, gimnasztika és darts. 
Wellness: Pezsgőfürdő és szauna. Térítés ellené-
ben: masszázs.  
Szórakozás:   Animációs programok, heti 6x 
show-műsorok és élőzene.  
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1C).
• Ingyenes   belépés az aquaparkba.
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence, mini-klub (4-
12 éveseknek), gyermekanimáció és 2 játszótér.   

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Hetente 2x tematikus büfé. Helyi alkoholos
és alkoholmentes italok 10.00 és 24.00 óra között.
Sütemények és fagylalt 15.00 és 17.00 óra között.
A vacsorát a vendégeknek lehetőségük van a bol-
gár, olasz és ázsiai a’la carte-éttermekben is elfo-
gyasztani (előzetes foglalással).  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából (csak a 09.10.-10.10. közötti tartózkodá-
soknál).
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 06.11.-09.09. kö-
zötti tartózkodásoknál).
Árkedvezmény: 7=6   09.08.-09.22. közötti érke-
zés esetén.   

 EVRIKA BEACH CLUBHOTEL     
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 409,-€/fő ártól
 (130.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 42059

A2D -
A2E -
A2F -

+

2-11 év
-100%

Mediterrán stílusú szálloda gyönyörű kilá-
tással a Fekete-tengerre.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, közvetlenül a 
homokos strandon fekszik. Sveti Vlas központja 
kb. 3 km-re, Napospart kb. 7 km-re található. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége: A vendégek rendelkezésére áll 
összesen 86 szoba és apartman, liftek, hall, re-
cepció bérelhető széfekkel, büféétterem, a’la 
carte-étterem, lobby-bár és kis üzlet. A kertben 
édesvizű úszómedence, strand- és pool-bár (kb. 
06.05.-09.15. között). Napágyak és napernyők a 
medencénél ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szobákban ülő-
sarok, minibár, légkondicionálás, SAT-TV, telefon, 
zuhanyozó, WC, hajszárító, balkon vagy terasz a 
tenger oldalán.
C2A/C3A - Apartmanok: Kombinált nappali/
hálószoba optikailag vagy ajtóval leválasztott há-
lórésszel, konyhasarok.
C2B/C3B/C4B - Apartmanok:   2 hálószobával 
és balkonnal a tenger oldalán, egyébként hason-
lók, mint az apartmanok.  
Sport:   Fitneszterem, röplabda és asztalitenisz. 
Térítés ellenében: biliárd.
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés ellenében: szau-
na és masszázs.  
Gyerekek:   Gyermekmedence és játszótér.  

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

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
11.00 és 23.00 óra között a büfében, a lobby-bár-
ban, a pool- és strandbárban, azok nyitvatartási
ideje szerint. Kávé, tea és snack-ételek 16.00 és
17.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.05.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=10/7=5 09.05.-09.30. kö-
zötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
09.05.-09.30. közötti tartózkodás esetén.   

 HOTEL & APPARTEMENTS CAESAR PALACE BEACH       SVETI VLAS 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 249,-€/fő ártól
 (79.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 42132

C2A -
C2B
C3B
C4B -

+

2-14 év
-100%

Szállás példa
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134 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lásra vágynak, a Török Riviéra igazán jó választás.

TÖRÖK RIVIÉRA 

ÜDÜLŐHELYEK

A Taurus-hegység lábánál fekszik Kemer, a pompá-
zatos természeti környezetben lévő, píneaerdőkkel
körülvett üdülőhely. Az üdülővárosban számos ét-
termet, üzletet találunk valamint modern jachtkikötőt
hangulatos parti sétánnyal, ahol hetente piacot is tar-
tanak. Kemer körül a tengerparton több kisebb üdü-
lőhely fekszik, ahol számos szálloda várja a turistákat.
Kiváló kiindulópontja a Kekovába, Myrába vagy Olym-
pos városába tett kirándulásoknak.
Lara a Török Riviéra legfi atalabb üdülőhelye. A hosz-
szú, sekély, fi nomhomokos strandon elsőosztályú szál-
lodák sorakoznak, melyek egyedülálló építészetükkel,
tematikus jellegükkel hívják fel magukra a fi gyelmet.
A modern szállodák elegáns medencéi és All Inklu-
sive kínálatai kitűnő feltételeket biztosítanak egy fe-
lejthetetlen, igazi gondtalan nyaraláshoz. A hangula-
tos parti sétányon egy kis bevásárlóközpont is várja
a turistákat, de a kb. 10 km-re fekvő Antalyába is el-
látogathatnak a vásárlást kedvelők. A legtöbb komp-
lexum csodálatos kertekkel és píneafenyőkkel öve-
zett. A sportos vendégek kipróbálhatják a vízi sportok 
egyikét is. 
Belekben igényes szállodák, kilométerhosszú, széles
és sekély, homokos strandok várják a nyaralókat. Be-
lek mindenekelőtt golfpályái miatt vált híressé, mivel
az itt lévő pályák minden igényt kielégítenek. A közel-
ben fekvő természetvédelmi terület túrázásra csábít.
Szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket Belek és
Kadriye központjában találhatnak, ahol számos étte-
rem, bár és üzlet várja a látogatókat.
Az antik Side nagy jelentőségű kikötőváros volt. Szá-
mos építményt tekinthetünk meg, amelyek a régi

kor jólétét idézik fel. Jó állapotban maradt meg a vá-
rosfal, a pompázatos Aspendos-színház, a régésze-
ti múzeum valamint a tengerparton lévő Apollo-
templom. Hetente kerül megrendezésre az újonnan
épített szabadtéri színházban a Fire of Anatolia tánc-
show, melyet feltétlenül tekintsenek meg! Hajókáz-
zanak a gyönyörű Manavgat-folyón, majd minden-
képpen látogassanak el a híres vízeséshez! Vegyenek 
részt Manavgat színes piaci forgatagában, ahol akár 
az ajándékokat is megvásárolhatják! Vállalkozó kedvű
vendégeinknek a rafting-túrát ajánljuk, mely garantál-
tan felejthetetlen élményt nyújt minden korosztály-
nak. Mára a Side és Manavgat körüli régió az egyik 
legkedveltebb nyaralóhellyé fejlődött, ahol sekély,
homokos tengerpartot, kristálytiszta, türkizkék vizet
és virágzó kerteket találunk.
Incekum fi nom homokot jelent, mely elnevezés tö-
kéletesen jellemzi a csodálatos fi nomhomokos, szik-
lákkal és zöldellő dombokkal tagolt tengerpartot,
mely kiválóan alkalmas pihenésre és frissítő fürdő-
zésekre.
Alanya a Taurus-hegység gigantikus vonulatai előtt
fekszik, banán- és citromültetvényekkel körülvéve.
A helység ismertetőjele a mélyen a tengerbe nyú-
ló sziklaszirt, amelynek tetején egy erődítményt ta-
lálunk. Nyugatra innen, a 3 km hosszú, homokos
Kleopátra-strand fekszik, keletre pedig homokos/ka-
vicsos öböl várja a fürdőzőket. Különösen érdemes
ellátogatni az óvárosba, ahol a szűk utcákkal öve-
zett bazárban számos ajándéktárgyat vásárolhatunk.
A szórakozni vágyókat a kikötőnél lévő mozgalmas
bár-utca várja.

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

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

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

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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135TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Az igényesen kialakított szálloda család-
barát szolgáltatásaival ideális választás ki-
csik és nagyok részére egyaránt.

Fekvése: Közvetlenül a szállodához tartozó,
hosszú, homokos/kavicsos strandon fekszik (für-
dőcipő viselése ajánlott). Göynük központja szá-
mos vásárlási és szórakozási lehetőséggel kb. 2 
km-re. Kemer kb. 9 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 75 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 522 
szoba található. Rendelkezésére áll hall recep-
cióval, liftek, TV-szoba, internetsarok (térítés el-
lenében), a hallban ingyenes WIFI, étterem, 4
a’la carte-étterem, bárok és kis szupermarket. A
hatalmas kertben 2 édesvizű úszómedence, az 
egyik 2 csúszdával és pool-bár. Napernyők, nap-
ágyak, matracok és törölközők a medencénél és

a strandon is ingyenesen vehetők igénybe.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár, légkondi-
cionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárí-
tó, fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz.
A1B/A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.
A2C/A3C - Junior-suitek:   1 tágasabb szoba
ülősarokkal valamint egy optikailag leválasztott
hálórésszel. Tengerre nézők.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák: Kombinált
nappali/hálószoba heverővel és 1 külön háló-
szoba, szőnyegpadlóval rendelkeznek. Tengerre 
nézők.
A2E/A3E/A4E/A5E - Garden-suitek: Kom-
binált nappali/hálószoba valamint 2 külön háló-
szoba. 
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: Aerobic, kosárlabda, boccia, íjászat, fi t-
neszterem, tenisz (kivilágítás, oktatás és felszere-
lés térítés ellenében) és röplabda. Térítés ellené-
ben: biliárd, teke és vízi sportok a strandon (helyi
szolgáltatóknál).

Wellness:   Fedett medence, szauna és hamam. 
Térítés ellenében: masszázs.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este, sportanimáció valamint diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, gyer-
mekanimáció, játszótér, mini-klub (4-12 évesek-
nek) és gyermekfelügyelet (térítés ellenében).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli korán kelőknek. Reggeli későn ke-
lőknek (kontinentális). A’la carte-reggeli (előze-
tes foglalással). Snack-ételek és szendvicssarok. 
Délutánonként kávé, tea, sütemények és fagylalt 
(bizonyos időpontokban). Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok egész nap. Éjféli snack. Va-
csorázni a tartózkodás ideje alatt 1x az egyik a’la 
carte-étteremben is lehet. A minibárba érkezéskor 
üdítőket és sört készítenek be. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2014.02.28-ig történő fog-
lalás esetén 10,- €/teljes árat fi zető fő/tartózko-
dás kedvezmény.
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig történő
foglalás esetén 18% kedvezmény a szállás díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.10.-
05.17., 10.17.-10.31. közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából.

 MAJESTY MIRAGE PARK RESORT   
JOKER-

SZOBA

   KEMER/GÖYNÜK 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 40721

A2A/A2B/A2C/ / -
A2E/A2F/
A3E/A4E/
A5E/A3F/ -

+

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

Vízbekészítés a szobában

Pihenő részleg – felnőttek számára

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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136 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Újonnan nyíló szálloda, közvetlenül a ten-
gerparton.

Fekvése:   Közvetlenül a széles homokos/kavi-
csos strandon fekszik, amely a tengernél sziklás 
(fürdőcipő viselete ajánlott). Göynük kb. 2 km-re,
Kemer kb. 6 km-re. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 75 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 406
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll
recepció, internetsarok, ingyenes WIFI a hall-
ban, TV-szoba, büféétterem terasszal, 4 a’la carte-
étterem, bárok, kávézó, üzletek és fodrászat vala-
mint a kertben 5 úszómedence. Napágyak, nap-
ernyők és törölközők a medencénél és a strandon
is ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Légkondicionálás,
minibár, széf, SAT-TV, zuhanyozó, WC és kertre né-
ző balkon vagy terasz.
A1B/A2B/A3B:   Tágasabbak.
A2D/A3D - Lake House-szobák: A földszinten
találhatók és terasszal rendelkeznek.

A2E/A3E - Lake House-szobák:   Tágasabbak, a
földszinten találhatók és terasszal rendelkeznek.
A2F/A3F - Lake House-szobák:   A felső emele-
ten találhatók és balkonnal rendelkeznek.
A2G/A3G - Lake House-szobák: Tágasabbak,
a felső emeleten találhatók és balkonnal rendel-
keznek.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák: 2 külön háló-
szoba, 2 zuhanyozó és 2 balkon.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport:   Aerobic, kosárlabda, boccia, darts, fi tnesz-
terem, gimnasztika, strandröplabda, kispályás foci,
minigolf, tenisz (kivilágítás és felszerelés térítés el-
lenében) és asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd
és vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Gőzfürdő, hamam és szauna. Térí-
tés ellenében: masszázs és szépségápolási ke-
zelések.  
Gyerekek: Gyermekmedencék vízicsúszdákkal,
mini-diszkó, gyerekanimáció, játszótér, mini-klub
(5-12 éveseknek) valamint tini-klub (13-17 évesek-
nek, mindkettő 10.00 és 12.00 valamint 15.00 és
17.00 óra között). Térítés ellenében: gyermekfel-
ügyelet (külön kérésre).  

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

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli korán és későn kelőknek. Vacsorázni 
a tartózkodás ideje alatt 1x az a’la carte-éttermek 
egyikében is lehet (előzetes foglalással). Egyes 
helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok 
egész nap. Snack-ételek, gözleme és szendvics-
sarok. Délutánonként kávé, tea és sütemények. 
Fagylalt bizonyos időpontokban. A minibárba na-
ponta üdítőket és sört készítenek be. Éjféli snack.

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.12.31-ig történő fogla-
lás esetén 3,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény.
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 13% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.03.-
05.11. közötti érkezés esetén.   

 SHERWOOD CLUB KEMER   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   KEMER 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 426,-€/fő ártól
 (136.320,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 40277

A2B -
A2E -
A2G -
A2C -

+

2-12 év
-100%

Modell
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137TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Családias hangulatú létesítmény a Taurus-
hegység lábánál.

Fekvése:   Közvetlen a kavicsos/homokos stran-
don fekszik, csodálatos környezetben. Kemer kb.
18 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). Vásárlási és szórako-
zási lehetőségek a közelben. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 75 perc.
Felszereltsége: A kedvelt szállodában 172 szo-
ba található egy háromemeletes épületben. Ren-
delkezésre áll recepció, TV-sarok, a recepciónál
ingyenes WIFI, étterem, 2 a’la carte-étterem (grill-
étterem szervizdíj ellenében, időjárástól függően
és hal) valamint bárok. A szép kertben 3 édesvizű
úszómedence (az egyik 4 vízicsúszdával) és pool-
bár. Napágyak, napernyők, matracok és törölkö-
zők a medencénél és a strandon is ingyenesen
vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A/A3A:   A kényelmesen beren-
dezett szobákban légkondicionálás, minibár, tele-
fon, SAT-TV, bérelhető széf, ingyenes WIFI, hajszá-
rító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon.
A1C:   Egyágyas szobák
A2B/A3B/A4B -  Családi szobák összekötő 
ajtóval: 2 külön hálószoba és 1 zuhanyozó.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  

Sport:   Aerobic, kosárlabda, tenisz, asztalitenisz, 
minigolf, boccia, íjászat, strandröplabda, vízigim-
nasztika, vízibicikli és kenuk. Térítés ellenében: ví-
zi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: A wellness-központban szauna és ha-
mam. Térítés ellenében: masszázs és kozmetikai 
kezelések.
Gyerekek: Külön gyermekmedence, vízicsúsz-
dák, játszótér, mini-diszkó és mini-klub (4-12 éve-
seknek).  
Szórakozás: Animációs programok.   

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Helyi alkoholos és 
alkoholmentes italok 10.00 és 24.00 óra között. 
A minibárba naponta vizet és üdítőket készítenek 
be. Délutánonként snack-ételek, kávé, tea és süte-
mény. Éjféli snack. A vacsorát a halétteremben is 
el lehet fogyasztani (előzetes foglalással). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 12,5% kedvezmény a szál-
lás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 05.11.-
05.18., 10.12.-10.19. közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény: 60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A2A, A3A 
szobatípusok foglalása esetén érvényes).

 SENTIDO SULTAN BELDIBI       KEMER 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 429,-€/fő ártól
 (137.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 12,5%

Szálláskód: NAH 40333

A2B -+
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)

•
•

•

•

•

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

•
•
•
•

JOKER-

SZOBA
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138 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A kényelmes szálloda ideális választás egy 
felejthetetlen családi nyaraláshoz.

Fekvése: Közvetlen Lara hosszú, lassan mélyülő, 
homokos strandján fekszik. Antalya kb. 12 km-re 
(olcsó gyűjtőtaxik és taxik). A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A modern létesítményben 367 
szoba található 9 emeleten. Rendelkezésre áll hall
recepcióval, liftek, internetkávézó (térítés ellené-
ben), ingyenes WIFI a hallban, étterem, 3 a’la
carte-étterem (ázsiai, olasz és török), bárok, üz-
letek és fodrászat. A szép kertben édesvizű úszó-
medencés rész vízicsúszdákkal és pool-/snack-bár.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencék-
nél és a strandon is ingyenesen. Strand-/snack-
bár.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1D/A2D/A3D: A modern be-
rendezésű szobákban légkondicionálás (idősza-
kos üzemeltetéssel), ingyenes WIFI, széf, mini-
bár, telefon, SAT-TV, hajszárító, fürdőszoba, WC 
és balkon. 
A2B/A3B  : Oldalról tengerre néző szobák. 

A1A/A2A/A3A: Tengerre néző szobák. 
A2C/A3C - Családi szobák:   Egy tágasabb szo-
ba franciaággyal és 2 ággyal valamint fürdőszobá-
val és zuhanyozóval rendelkeznek. Oldalról ten-
gerre nézők.
A2E/A3E/A4E - Családi szobák összekötő 
ajtóval:   2 hálószobával, 1 fürdőszobával és 1 zu-
hanyozóval rendelkeznek. Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport:   Aerobic, boccia, 2 teniszpálya (kivilágí-
tás térítés ellenében), asztalitenisz, fi tneszterem,
darts, légpuskalövészet, kispályás foci, minigolf,
íjászat, kosárlabda, strandröplabda és vízigim-
nasztika. Térítés ellenében: biliárd, bowling és vízi
sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál, pl. vi-
torlázás).
Wellness:   A Poze Spa wellness-központban (kb.
1.500 m², 09.00 és 20.00 óra között, belépés 16
éves kortól) fedett medence, hamam, szauna és
pezsgőfürdő. Térítés ellenében: különböző masz-
százsok és kozmetikai kezelések.   
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este, diszkó, élőzene és játékterem (térítés el-
lenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1D, A1A).
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedencék, vízi-
csúszdák, játszótér, mini-klub (5-12 éveseknek), 
tini-klub (13-17 éveseknek), mini-diszkó, a vacso-
ránál külön gyermekbüfé és gyermekfelügyelet 
(térítés ellenében).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi és egyes import alkoholos és alkoholmen-
tes italok egész nap. Frissen facsart gyümölcslevek 
térítés ellenében. A minibárba naponta üdítőket, 
vizet és sört készítenek be. Reggeli későn kelők-
nek. Snack-ételek napközben és éjfélkor. Délutá-
nonként kávé, tea és sütemények. Fagylalt. Vacso-
rázni heti 1x az a’la carte-éttermek egyikében is 
lehet (előzetes foglalással).

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

Senior-kedvezmény: 65 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (csak A1A, A2A,
A3A, A1D, A2D, A3D, A2S, A3S szobatípusok fog-
lalása esetén érvényes).

 SHERWOOD BREEZES RESORT   
JOKER-

SZOBA

   LARA 

1 hét All Inklusive

már 593,-€/fő ártól
 (189.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40312

A2D/A2B/ -
A2A -

A2C/A2E/ -
A2S -

+

2-12 év
-100%
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139TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A törzsvendégek körében kedvelt létesít-
mény különlegessége a minimalista, mégis 
elegáns design.

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, homo-
kos strandon fekszik. Antalya kb. 17 km-re, aho-
va taxival és olcsó gyűjtőtaxikkal lehet eljutni. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A kedvelt szállodában 399 szoba
található 7 emeleten. A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, liftek, TV-szoba, internetsarok 
(térítés ellenében), ingyenes WIFI, étterem, 3 a’la
carte-étterem (török, olasz és mexikói, térítés el-
lenében), bárok, üzletek és fodrászat. A kertben
édesvizű úszómedencés rész 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:   Szőnyegpadló,
minibár, légkondicionálás, széf, SAT-TV, DVD-
lejátszó, kávé-/teafőző, ingyenes WIFI, telefon,
hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz. 
A1C/A2C/A3C: Oldalról tengerre néző szobák. 
A1F/A2F/A3F: Tengerre néző szobák.
A2D/A3D   -   Családi szobák összekötő ajtó-
val:   2 külön hálószoba, 1 fürdőszoba.
A2E/A3E   - Családi szobák összekötő ajtó-
val: Tengerre nézők.
Foglalható francia balkonnal és fürdőszobával
vagy zuhanyozóval rendelkező Joker-szoba   A2S/
A3S is.  
Sport:   Aerobic, kosárlabda, boccia, fi tneszterem
(16 éves kortól), strandröplabda, kenu, 3 tenisz-
pálya (kivilágítás és felszerelés térítés ellenében),
asztalitenisz, vízigimnasztika és vízibicikli. Térítés
ellenében: biliárd, bowling és vízi sportok a stran-
don (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: A wellness-központban (16 éves kor-
tól) fedett medence, hamam, gőzfürdő, szauna
és pezsgőfürdő. Térítés ellenében: masszázs és
kozmetikai kezelések.  

Szórakozás: Animációs programok és diszkó.  

 EXTRA tipp 
•   Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C, A1F).
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedencék, 3 vízi-
csúszda, játszótér és mini-klub (4-12 éveseknek).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi és egyes import alkoholos és alkohol-
mentes italok egész nap. A minibárba naponta 
sört, üdítőket, ásványvizet és vizet készítenek be. 
Reggeli későn kelőknek. Frissen facsart narancslé 
a reggelinél. Délutánonként snack-ételek és fagy-
lalt. Vacsorázni heti 1x az a’la carte-éttermek egyi-
kében is lehet (előzetes foglalással). Éjféli snack.  

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

Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (családi szobák 
foglalása esetén nem érvényes).

 BAIA LARA   
JOKER-

SZOBA

   LARA 

1 hét All Inklusive

már 599,-€/fő ártól
 (191.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40752

A2D -
A2E -
+

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

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

A kedvelt, családbarát szálloda egy hatal-
mas kertben helyezkedik el, közvetlenül
Belek fi nomhomokos tengerpartján. A ho-
tel mind családok, mind párok és fi atalok 
számára kiváló választás, kitűnő szolgálta-
tásainak, gyerekprogramjainak és remek 
elhelyezkedésének köszönhetően.

Fekvése:   Közvetlen Belek szép, Kék Zászló-díjjal
kitüntetett, homokos strandján fekszik. Kadriye 
kb. 5 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a
repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: Igényesen kialakított, 2013/14
telén felújított létesítmény, amelyben össze-
sen 600 szoba található. A vendégek rendelke-
zésére áll recepció, liftek, TV-szoba, kis könyv-
tár, internetkávézó (térítés ellenében), ingyenes
WIFI a hallban, bárok, étterem és 4 a’la carte-
étterem (nemzetközi, steakhouse, mexikói és
sushi, szervizdíj ellenében), üzletek és fodrá-
szat. A szép kertben 3 édesvizű úszómedence 
és pool-bár valamint aquapark vízicsúszdákkal.

Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen vehetők igénybe.
Strand-/snack-bár.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2B/A3B: A barátságosan be-
rendezett szobákban minibár, légkondicionálás
(időszakos üzemeltetéssel), széf, telefon, LED
SAT-TV, papucs, hajszárító, fürdőszoba, WC és
balkon.
A1D/A2D/A3D:   Tengerre néző szobák.
A2A - Suitek: Tágasabbak és ülősarokkal rendel-
keznek. Tengerre nézők.  
Sport: Fitneszterem, kispályás foci, boccia, íjá-
szat, teniszpálya (felszerelés kaució, oktatás és ki-
világítás térítés ellenében), asztalitenisz, vízigim-
nasztika és strandröplabda. Térítés ellenében: a
közelben golf, lovaglás és vízi sportok a strandon
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Fedett medence, gőzfürdő, törökfür-
dő és szauna. Térítés ellenében: spa-, wellness- és
szépségápolási kezelések.

Gyerekek: Külön gyermekmedence, vízicsúsz-
dák, játszótér, mini-klub (4-12 éveseknek) és tini-
klub (13-16 éveseknek) valamint gyermekfelügye-
let (térítés ellenében).  
Szórakozás: Animációs programok, diszkó és já-
tékterem (térítés ellenében).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1D).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
egész nap. A reggelinél frissen facsart narancslé. 
A minibárba naponta vizet, üdítőket és sört továb-
bá családok esetén gyümölcslevet és tejet készíte-
nek be. Reggeli későn kelőknek. Snack-ételek, ká-
vé, tea, sütemények és fagylalt. Éjféli snack.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.

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

 HOTEL BELLIS       BELEK 

Szállás példa

1 hét All Inklusive

már 570,-€/fő ártól
 (182.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40396

A2A -+
2-11 év
-100%
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141TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Egy kis falu stílusában épült komplexum 
közvetlen a tengerparton.

Fekvése: A szállodához tartozó, hosszú, homo-
kos strandon fekszik. Belek központja vásárlási
lehetőségekkel kb. 700 m-re (olcsó gyűjtőtaxik). 
A busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A nagy területen elhelyezke-
dő, 2013/14-ben felújított komplexumban 459
szoba található több 2-3 emeletes bungalóban. 
Rendelkezésre áll recepció, internetkávézó (té-
rítés ellenében), ingyenes WIFI a recepciónál, 
4 bár, főétterem terasszal, 5 a’la carte-étterem
(hal, török, nemzetközi ingyenesen valamint kí-
nai és sushi-bár térítés ellenében), üzletek, kis
szupermarket és fodrászat. A szép kertben 4
édesvizű úszómedence és pool-/snack-bár. Nap-
ágyak, napernyők, matracok és törölközők a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Strandbár.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2A/A3A:   Légkondicionálás (idő-
szakos üzemeltetéssel), minibár, széf, telefon,
SAT-TV, ingyenes WIFI, hajszárító, zuhanyozó,
WC és balkon.
A1D  : Egyágyas szobák.
A2F/A3F - Superior-szobák: Tágasabbak, ülő-
sarokkal rendelkeznek és tengerre nézők.

A2E/A3E - Családi szobák: Kombinált nappali/
hálószoba, külön hálószoba összekötő ajtóval, für-
dőszoba és zuhanyozó.
A2D/A3D/A4D - Duplex-családi suitek: 2 
szintesek, a nyitott galérián hálórésszel, 2 fürdő-
szobával rendelkeznek (1x zuhanyozó, 1x fürdő-
kád).
B2A/B3A - Lake Villák:   Közvetlen a meden-
cénél találhatók, nappalival és külön hálószobá-
val valamint külön zuhanyozóval és pezsgőfürdős
káddal rendelkeznek.
Foglalható kisebb alapterületű Joker-szoba A2S is. 
Sport:   Asztalitenisz, 2 teniszpálya (felszerelés,
oktatás és kivilágítás térítés ellenében), minigolf,
kispályás foci, boccia, strandröplabda, kosárlabda,
fi tneszterem, aerobic, kenu és vízibicikli. Térítés
ellenében: katamarán- és szörfoktatás valamint
vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   A Harmonia Rebirth Spa Center szol-
gáltatásai kb. 1.800 m²-en (belépés 13 éves kor-
tól): fedett medence, szauna, gőzfürdő és török-
fürdő. Térítés ellenében: pezsgőfürdő, különböző
masszázsok valamint spa- és wellness-kezelések.  
Gyerekek:   2 külön gyermekmedence, 2 vízi-
csúszda, játszótér körhintával, mini-klub (4-12 
éveseknek, kb. 1.000 m²-en), tini-klub (13-16 éve-
seknek), minigolf, gyerekbüfé valamint külön ké-
résre cumisüveg-melegítő, bébiőr és gyermekfel-
ügyelet (térítés ellenében).  

Szórakozás:   Animációs programok, élőzene és 
show-műsorok.  

 EXTRA tipp 
• SunConnect Service:       ConnectKids, Con-
nectTeen Lounge, ConnectBár,     ConnectAsztal    , 
ConnectTanácsadó,     ConnectFun    .  
 CSÚSZDA tipp    Aquapark 500 m²-en 7 vízi-
csúszdával (ebből 2 gyermekeknek).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi és egyes import alkoholos és alkohol-
mentes italok egész nap. A minibárba naponta 
sört, üdítőket és vizet készítenek be. A reggelinél 
frissen facsart narancslé. Reggeli későn kelőknek. 
Vacsorázni heti 1x a 3 a’la carte-étteremben is le-
het (hal, török, nemzetközi, előzetes foglalással). 
Kávé és sütemény a cukrászdában. Éjféli snack. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.12.31-ig történő fogla-
lás esetén 20,- €/teljes árat fi zető fő/tartózkodás 
kedvezmény.  
Előfoglalási kedvezmény: 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.  
Árkedvezmény: 14=13   05.01.-05.04., 05.11.-
05.18., 08.29.-09.05., 09.26.-10.10. közötti érke-
zés esetén.  

Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A2A,
A3A, A2F és A3F szobatípusok foglalása esetén
érvényes).

 SunConnect PALOMA GRIDA VILLAGE   
JOKER-

SZOBA

   BELEK 

kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 448,-€/fő ártól
 (143.360,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 40235

A2A -
A2E -
A2D -
B2A -

+

2-12 év
-100%

ÚJ

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

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Vízbekészítés a szobában
Reggeli későn kelőknek

•
•
•

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
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142 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A színvonalas és kedvelt szállodakomp-
lexum dekoratív és eredeti török stílusban
épült: hangulatos belső udvarok, faszerke-
zetek és kerámiák gondoskodnak a varázs-
latos keleti hangulatról. A teniszrajongókat 
22 teniszpálya, a golfkedvelőket a közelben 
számos professzionális golfpálya, a csúsz-
dázás szerelmeseit hatalmas aquapark vár-
ja.

Fekvése: Közvetlen Belek szép, homokos strand-
ján fekszik. Belek központja kb. 1 km-re, ahova ol-
csó gyűjtőtaxikkal lehet eljutni. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A 2013/14 telén felújított 13
épület, amelyekben 450 szoba található, egy 
impozáns, hatalmas kertben helyezkedik el. A
vendégek rendelkezésére áll recepció, ingyenes
WIFI a hallban, a főétteremben és a pool-bárnál,

étterem terasszal, bárok, TV-szoba, üzletek és fod-
rászat. A szép kertben édesvizű úszómedencék.
Napágyak, napernyők és törölközők ingyenesen
a medencénél és a strandon is. Aquapark pool-
bárokkal valamint étteremmel (főszezonban).
Strand-/snack-bár.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1C/A2C/A3C   - De Luxe-szobák: 
  A különösen igényes berendezésű szobákban
kávé-/teafőző, minibár, légkondicionálás, széf, in-
gyenes WIFI, LCD SAT-TV, telefon, fürdőköpeny,
hajszárítő, fürdőszoba pezsgőfürdős káddal, WC 
és balkon.
A2D/A3D/A4D - De Luxe-családi szobák:   Két
szoba lengőajtóval elválasztva. 
Sport:   Fitneszterem, asztalitenisz, strandröplab-
da, kosárlabda, vízigimnasztika és íjászat. Térítés
ellenében: 22 teniszpálya, biliárd, kerékpárok és
vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál) va-
lamint golf a közelben.   
Wellness: A wellness- és spa-központban szau-
na és hamam. Térítés ellenében: masszázs és kü-
lönböző kozmetikai kezelések.  

Szórakozás: Animációs programok, esti show-
műsorok, szabadtéri diszkó és játékterem (térítés 
ellenében).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1C).  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedencék, ját-
szótér, Kids Club Happy Kidsland mini-klub (4-12 
éveseknek, 10.00 és 23.00 óra között), tini-klub 
(13-17 éveseknek, júliusban és augusztusban), 
mini-diszkó és gyerekteniszpályák.
 CSÚSZDA tipp  15.000 m²-es aquapark nagy 
medencékkel, vízicsúszdákkal felnőtteknek és 
gyerekeknek (10.00 és 18.00 óra között).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok egész 
nap. A minibárba naponta üdítőket, sört, chipset, 
kekszeket és csokoládét készítenek be. Reggeli ké-
sőn kelőknek. Délutánonként snack-ételek. Fagy-
lalt egész nap. Frissen facsart narancslé. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás dí-
jából (csak a 02.01. után történő foglalásoknál).   

 GÜRAL PREMIER BELEK       BELEK 

1 hét All Inklusive

már 726,-€/fő ártól
 (232.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40236

A2C -
A2D
A3D -

+

2-12 év
-100%
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143TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Az igényesen kialakított létesítmény első-
sorban családoknak és a welness szerelme-
seinek kínál felejthetetlen nyaralást ideális 
tengerpati fekvésben.

Fekvése:   Közvetlen Belek-Bogazkent homokos/
kavicsos strandján fekszik. Bogazkent kb. 1 km-re,
Belek központja kb. 8 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 55 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 304
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval, liftek, TV-sarok, internetsarok 
(térítés ellenében), ingyenes WIFI a hallban, ét-
terem, 2 a’la carte-étterem, bárok, üzletek és fod-
rászat. A kertben 2 úszómedence vízicsúszdákkal
és pool-bár. Napágyak, napernyők és törölközők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Strand-/snack-bár.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Minibár, légkon-
dicionálás (időszakos üzemeltetéssel), bérelhető
széf, SAT-TV, telefon, ingyenes WIFI, hajszárító, zu-
hanyozó, WC és balkon vagy terasz. 

A1B/A2B/A3B:   Oldalról tengerre néző szobák.
A2D/A3D: Tengerre néző szobák. 
A1C/A2C   - Superior-szobák: Tágasabbak,
pezsgőfürdővel rendelkeznek. Tengerre nézők.
B2A/B3A/B4A   - Családi szobák összekötő 
ajtóval:   2 külön hálószoba és 1 zuhanyozó. 
B2C/B3C/B4C   - Családi szobák (1 szoba):
Egy tágasabb szoba a felsőbb emeleteken. Oldal-
ról tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport:   Aerobic, kosárlabda, boccia, strandröp-
labda, íjászat, darts, fi tneszközpont, gimnasztika,
kispályás foci, légpuskalövészet, tenisz (kivilágítás
térítés ellenében) és asztalitenisz. Térítés ellené-
ben: biliárd, bowling és vízi sportok (helyi szol-
gáltatóknál). 
Wellness:   Fedett medence, hamam, szauna és
pezsgőfürdő. Térítés ellenében: különböző masz-
százsok és szépségápolási kezelések.  
Szórakozás: Animációs programok, diszkó, élő-
zene és játékterem (térítés ellenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).  
 CSALÁDI tipp    2 külön gyermekmedence, ví-
zicsúszdák (időszakos üzemeltetéssel), játszótér, 
mini-klub (5-12 éveseknek), tini-klub (13-17 éve-
seknek), mini-diszkó és gyermekfelügyelet (külön 
kérésre, térítés ellenében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi és egyes import alkoholos és alkohol-
mentes italok egész nap. A minibárba naponta 
üdítőket, sört és vizet készítenek be. Reggeli ké-
sőn kelőknek. Délutánonként snack-ételek, kávé, 
tea, fagylalt és sütemények. Vacsorázni a tartózko-
dás ideje alatt 1x az a’la carte-éttermek egyikében 
is lehet (előzetes foglalással). Éjféli snack. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.12.31-ig történő fogla-
lás esetén 15,- €/teljes árat fi zető fő/tartózkodás 
kedvezmény.  
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.   

 SHERWOOD DREAMS RESORT   
JOKER-

SZOBA

   BOGAZKENT/BELEK 

1 hét All Inklusive

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

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 40621

A2A/A2S/ -
A2B/A2D/ -
B2A/B2C/ -

+

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

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

Nyugodt helyen található, 2013-ban nyílt
szálloda színpompás stílussal és modern
környezettel. A vízicsúszdák változatos
nyaralást garantálnak.

Fekvése:   A fi nomhomokos, lassan mélyülő
strandtól kb. 600 m-re fekszik. Üzletek, éttermek 
és bárok kb. 950 m-re. Side kb. 9 km-re (olcsó
gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repülőtérről kb.
90 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 274
szoba található 5 emeleten. A vendégek rendel-
kezésére áll hall recepcióval, liftek, ingyenes WIFI
a hallban, internetkávézó (térítés ellenében), ét-
terem, 2 a’la carte-étterem (olasz, török), bárok 
és kis szupermarket. A kertben 2 édesvizű úszó-
medence és pool-bár. Napágyak és matracok a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehe-
tők igénybe. 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár, légkondi-
cionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, zuhanyo-
zó, WC, hajszárító és balkon.
A1B/A2B/A3B:   Oldalról tengerre néző szobák.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   2 külön szo-
ba. Oldalról tengerre nézők.
Foglalható tetőtéri, balkon nélküli Joker-szoba
A2S/A3S   is.

Sport:   Aerobic, boccia, sakk, darts, vízigimnaszti-
ka és fi tneszterem. Térítés ellenében: jetski, kenu, 
szörf, vízisí (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Hamam. Térítés ellenében: szauna, 
gőzfürdő és masszázs.  
Gyerekek: Gyermekmedence és mini-klub (6-
12 éveseknek, 10.00 és 12.30 valamint 15.00 és 
17.00 óra között).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Snack-ételek 14.00 és 16.00 óra között, kávé, 
tea és sütemények 16.00 és 17.00 óra között. He-
lyi alkoholos és alkoholmentes italok egész nap. 
A minibárba érkezéskor vizet készítenek be. Éjfél-
kor leves.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás 
díjából. 
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából. 
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 06.14.-
06.22., 08.16.-08.24. közötti érkezés esetén.

Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (családi szoba
és Joker-szoba foglalása esetén nem érvényes).       

 smartline THE COLOURS WEST   
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 40222

A2C -+
2-12 év
-100%

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

ÚJ

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

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

•
•
•
•
•
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145TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Törzsvendégek körében kedvelt, hangula-
tos, kellemes környezetben fekvő szálloda. 

Fekvése:   Közvetlen Side-Gündogdu hosszú, las-
san mélyülő, homokos strandján fekszik. Side kb.
12 km-re (olcsó gyűjtőtaxik és taxik). A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A kényelmes szállodában 442 
szoba található 4 emeleten. A vendégek rendel-
kezésére áll recepció, liftek, TV-szoba, internetsa-
rok (térítés ellenében), ingyenes WIFI a hallban,
2 főétterem, 4 a’la carte-étterem (05.10 és 10.10.
között), bárok, snack-bár, borozó, söröző, üzletek 
és fodrászat. A kertben édesvizű úszómedence, 
vízicsúszdák és pool-bár. Napágyak, napernyők és
törölközők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen. Strandbár.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2E/A3E: Légkondicionálás (július-
tól szeptemberig egyénileg, egyébként időszako-
san), telefon, SAT-TV, bérelhető széf, minibár, für-
dőköpeny, hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon.

A1A/A2A/A3A: Oldalról tengerre néző szo-
bák.
A1D/A2D/A3D:   Tengerre néző szobák.
A2B   - Családi szobák: Egy tágasabb szoba, a
gyerekek részére emeletes ággyal. Oldalról ten-
gerre nézők.
B2C/B3C/B4C - Családi szobák összekötő 
ajtóval: 2 külön hálószoba, francia balkon. 
B2A/B3A/B4A - Családi szobák összekö-
tő ajtóval: 2 külön hálószoba. Oldalról tenger-
re nézők.
B2D/B3D/B4D - Családi szobák összekötő 
ajtóval: 2 külön hálószoba. Tengerre nézők.
Foglalható a tetőtérben található, oldalról ten-
gerre néző Joker-szoba   A2S   is.  
Sport:   Aerobic, boccia, fi tneszterem, 2 tenisz-
pálya (kivilágítás térítés ellenében), asztalitenisz,
vízigimnasztika és strandröplabda. Térítés elle-
nében: biliárd, bowling és különböző vízi spor-
tok a strandon (helyi szolgáltatóknál). 
Wellness: A Trendy Wellness Oase wellness-
központban (kb. 2.000 m²) édesvizű, fedett me-
dence, relax-medence, hamam és szauna. Té-
rítés ellenében: masszázs és kozmetikai keze-
lések.  

Gyerekek: Külön gyermekmedence, 2 vízi-
csúszda, játszótér. Teddy-klub (3-5 éveseknek), 
mini-klub (6-8 éveseknek) és maxi-klub (9-12 
éveseknek) 05.15-től.  
Szórakozás: Animációs programok, diszkó és já-
tékterem (térítés ellenében). 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1D). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között, a diszkóban éjjel 02.00 óráig. A 
minibárba naponta gyümölcsleveket, üdítőket és 
vizet készítenek be. Reggeli későn kelőknek. Dél-
utánonként kávé, tea, sütemények és fagylalt. Va-
csorázni heti 1x az a’la carte-éttermekben is lehet 
(előzetes foglalással).  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig történő 
foglalás esetén 18% 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.

 TRENDY HOTELS ASPENDOS BEACH   
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

1 hét All Inklusive

már 523,-€/fő ártól
 (167.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 18%

Szálláskód: NAH 40317

A2B -
B2C -
B2A -
B2D -

+

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

 KLUB OÁZIS ALBA QUEEN   ÚJ  
JOKER-

SZOBA
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147TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A Klub Oázis logóval ellátott hoteleket 
azoknak ajánljuk, akik családdal vagy ba-
ráti társasággal utaznak Törökország ten-
gerpartjára. Júniustól októberig a Klub 
Oázis szakképzett animátorai gondoskod-
nak vendégeink magyar nyelvű szórakoz-
tatásáról. Felejthetetlen örömök a család 
minden tagjának! A színvonalas hotel, a 
csodás part, a gyermekbarát szolgáltatá-
sok és a Klub Oázis családi programjaink 
garanciát jelentenek arra, hogy a család 
felnőtt és legkisebb tagjai élményekkel 
gazdagon térnek haza a törökországi ten-
gerparti nyaralásról.

Fekvése:   A lassan mélyülő, fi nomhomo-
kos strandtól csak a parti sétány választja el.
Side központja kb. 8 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége:   A szállodában összesen 324 szo-
ba található 5 emeleten. A vendégek rendelkezé-
sére áll recepció, liftek, TV-szoba, internetsarok 
(térítés ellenében), ingyenes WIFI a hallban és a
nyilvános szállodarészeken (a strandon nem), ét-
terem, 3 a’la carte-étterem (thai és hal valamint
heti 2x barbecue, térítés ellenében), bárok, üzle-
tek és fodrászat. A szálloda mellett kis állatkert. A
kertben úszómedence 4 vízicsúszdával és pool-/
snack-bár. Napágyak, napernyők és törölközők a
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. A strandon snack-bár.  
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A2A/A3A: Minibár, vízforraló, 
kávé-/teafőző, légkondicionálás (06.15.-09.15. kö-
zött egyénileg szabályozható, egyébként idősza-
kos üzemeltetéssel az időjárás függvényében), 
bérelhető széf, LCD SAT-TV magyar nyelvű TV csa-
tornával, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC és 
balkon vagy terasz.
A2B/A3B:   Oldalról tengerre néző szobák.
A2H/A3H:   Tengerre néző szobák.
A1A:   Egyágyas szobák.
A1B: Oldalról tengerre néző, egyágyas szobák.
A2C/A3C - Superior-szobák:   Tágasabbak és 
tengerre nézők.
A2D/A3D - Családi szobák:   Tágasabbak, ki-
egészítve emeletes ággyal.
A2E/A3E - Családi szobák összekötő ajtó-
val: 2 külön hálószoba.
Foglalható zuhanyozóval rendelkező, balkon nél-
küli Joker-szoba A2S/A3S   is.
Sport: Strandröplabda, fi tneszterem, minigolf, 
tenisz (kivilágítás és felszerelés térítés ellenében) 
és vízigimnasztika. Térítés ellenében: biliárd, bow-
ling és vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatók-
nál).
Wellness: A spa- és wellness-központban (kb. 
900 m², 16 éves kortól) fedett medence, gőzfür-
dő, hamam és szauna. Térítés ellenében: külön-
böző masszázsok.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és mini-
klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Animációs programok, diszkó 
(06.01.-09.30. között) és játékterem (térítés el-
lenében). Ingyenes felnőtt-, gyermek- és családi 
programok képzett animátorokkal magyar nyel-
ven is (a nyári iskolai szünet ideje alatt) és esti 
show-műsorok.  

 

ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
egész nap. A minibárba naponta üdítőket és
vizet készítenek be. Reggeli későn kelőknek.
Délutánonként kávé, tea, sütemények és fagy-
lalt. Vacsorázni heti 1x a 2 ingyenes a’la carte-
étterem egyikében is lehet (előzetes foglalással).
Éjféli snack.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.03.02-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

SIDE 

Szállás példa

1 hét All Inklusive

már 442,-€/fő ártól
 (141.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40450

A2D -
A2E -

2-12 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

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

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

 KLUB OÁZIS ALBA RESORT   ÚJ  
JOKER-

SZOBA
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149TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A Klub Oázis logóval ellátott hoteleket
azoknak ajánljuk, akik családdal vagy ba-
ráti társasággal utaznak Törökország ten-
gerpartjára. Júniustól októberig a Klub
Oázis szakképzett animátorai gondos-
kodnak vendégeink magyar nyelvű szó-
rakoztatásáról. Felejthetetlen örömök 
a család minden tagjának! A Klub Oázis
Alba Resort kifejezetten a gyermekekkel
utazók számára lett kialakítva. Családi
szobák, nagyszerű minőségű szolgáltatá-
sok, csúszdák, all inklusive ellátás, szá-
mos szórakozási és sportolási lehetőség,
gyermekmedencék – és ez csak egy kis

ízelítő a sok-sok lehetőség közül. De ami
még ennél is fontosabb, a Klub Oázis szál-
lodákban egész nap magyar nyelvű animá-
torok szórakoztatják a gyermekeket. 

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, fi nomho-
mokos strandon fekszik. Side kb. 8 km-re (olcsó
gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repülőtérről kb.
90 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 445 szo-
ba található több 4 emeletes épületben. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek, TV-
szoba, internetsarok (térítés ellenében), ingyenes
WIFI a nyilvános szállodarészeken, étterem, 3 a’la
carte-étterem (olasz és hal valamint heti 2x bar-
becue, térítés ellenében), bárok, üzletek és fod-
rászat. A szálloda mellett kis állatkert. A szépen
gondozott kertben 2 úszómedence, vízicsúszdák 

(időszakos üzemeltetéssel) és pool-/snack-bár. 
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen vehetők igény-
be. Strandbár.  
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   Szőnyegpadló, mini-
bár, vízforraló, kávé-/teafőző, légkondicionálás 
(06.15.-09.15. között egyénileg szabályozható, 
egyébként időszakos üzemeltetéssel az időjárás 
függvényében), bérelhető széf, WIFI, LCD SAT-TV 
magyar nyelvű TV csatornával, telefon, hajszárító, 
fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz.
A2B/A3B:   Oldalról tengerre néző szobák.
A2G/A3G:   Tengerre néző szobák.
A1C: Egyágyas szobák.
A1D: Oldalról tengerre néző egyágyas szobák.
A2D/A3D - Családi szobák:   1 nagyobb szoba, 
kiegészítve emeletes ággyal.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   2 külön háló-
szobával rendelkeznek.
Foglalható földszinti Joker-szoba A2S/A3S is.
Sport:   Aerobic, kosárlabda, boccia, strandröp-
labda, íjászat, fi tneszterem, minigolf, tenisz (kivi-
lágítás és felszerelés térítés ellenében), asztalite-
nisz és vízigimnasztika. Térítés ellenében: biliárd, 
asztalifoci valamint vízi sportok a strandon (helyi 
szolgáltatóknál).  
Wellness:   A modern wellness-központban (16 
éves kortól) pezsgőfürdő, hamam és szauna. Té-
rítés ellenében: különböző masszázsok (pl. thai) 
valamint kezelések.  
Szórakozás:   Animációs programok és diszkó 
(06.01.-09.30. között). Ingyenes felnőtt-, gyer-
mek- és családi programok képzett animátorok-
kal magyar nyelven is (a nyári iskolai szünet ideje 
alatt) és esti show-műsorok.

 

CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedencék, 2 vízi-
csúszda, játszótér, mini-klub (4-12 éveseknek) és
pónilovaglás (térítés ellenében).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
egész nap. A minibárba naponta üdítőket és vi-
zet készítenek be. Reggeli későn kelőknek. Nap-
közben snack-ételek, kávé, tea és sütemények. 
Délutánonként fagylalt. Vacsorázni heti 1x a 2 
ingyenes a’la carte-étterem egyikében is lehet
(előzetes foglalással). Éjféli snack. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.03.02-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

SIDE 

1 hét All Inklusive

már 436,-€/fő ártól
 (139.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40455

A2D -
A2C -

2-12 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

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

•
•
•
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Kiváló szálloda, közvetlen tengerparti fek-
véssel, amely ideális választás egy igazán 
pihentető nyaraláshoz.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, fi -
nomhomokos strandon fekszik. Side központja
kb. 8 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A busztranszfer 
a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 224
szoba található 5 emeleten. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, TV-
szoba, internetsarok (térítés ellenében), ingyenes
WIFI a hallban és a medencénél, 2 étterem, 3 a’la
carte-étterem (török, kubai és hal), bárok, üzle-
tek és fodrászat. A szálloda mellett kis állatkert. A
kertben nagy úszómedence és pool-/snack-bár.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is. A strandon snack-bár.  

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Minibár, vízforra-
ló, kávé-/teafőző, légkondicionálás (06.15.-09.15.
között egyénileg szabályozható, egyébként idő-
szakos üzemeltetéssel az időjárás függvényében),
széf, ingyenes WIFI, SAT-TV magyar nyelvű TV csa-
tornával, telefon, fürdőköpeny, hajszárító, fürdő-
szoba, WC és balkon.
A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szobák.
A2G/A3G: Tengerre néző szobák.
A2C/A3C - Superior-szobák: Tágasabbak,
LCD-TV-vel és pezsgőfürdős káddal rendelkez-
nek. Tengerre nézők.
A2D/A3D/A4D - Senior-suitek: 2 külön há-
lószoba összekötő ajtóval és 2 LCD-TV. Tengerre 
nézők.
Foglalható földszinti Joker-szoba   A2S/A3S   is.
Sport:   Aerobic, strandröplabda, boccia, fi tnesz-
terem, minigolf, asztalitenisz és vízigimnasztika.
Térítés ellenében: biliárd, bowling, asztalifoci va-
lamint vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatók-
nál).  

Szórakozás: Animációs programok, diszkó és já-
tékterem (térítés ellenében).
Fontos foglalási információ: A szálloda 16 
éven aluli vendégeket nem fogad.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 WELLNESS tipp    A spa- és wellness-központban 
(kb. 900 m², 09.00 és 20.00 óra között) fedett 
medence, gőzfürdő, hamam és szauna. Térítés el-
lenében: különböző masszázsok (pl. thai és ayur-
veda) valamint kozmetikai arc- és testkezelések.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok egész nap. 
A reggelinél frissen facsart narancslé. A minibárba 
naponta üdítőket és vizet, a Superior-szobákban 
továbbá sört, snack-ételeket és csokoládét készíte-
nek be. Reggeli későn kelőknek. Snack-ételek, ká-
vé, tea, sütemények és fagylalt. Vacsorázni heti 1x 
az a’la carte-éttermek egyikében is lehet (előzetes 
foglalással). Éjféli snack.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szál-
lás díjából.
2014.03.02-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 HOTEL ALBA ROYAL   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

1 hét All Inklusive

már 505,-€/fő ártól
 (161.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40463

LTS

ONLY

16

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

Pihenő részleg – felnőttek számára

Reggeli későn kelőknek

ÚJ
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151TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A 2013/14 telén teljeskörűen felújított 
szálloda tökéletesen kombinálja a pihe-
nést a széleskörű sportkínálattal.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos strandon, a Golden Coast Resort terüle-
tén fekszik. Colakli kb. 4 km-re, Side kb. 9 km-
re (olcsó gyűjtőtaxik). Üzletek, éttermek és bárok 
kb. 100 m-re. A busztranszfer a repülőtérről kb.
90 perc. 
Felszereltsége: A szállodában összesen 176
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll

hall recepcióval, liftek, internetsarok (térítés el-
lenében), ingyenes WIFI, büféétterem terasszal,
3 a’la carte-étterem (mexikói, kínai és hal), bár,
kis szupermarket és fodrászat. A kertben édesvi-
zű úszómedence, napozóterasz és pool-bár. Nap-
ágyak, napernyők, matracok és törölközők a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen. Strandbár.
A VON Resort Golden Coast szálloda valamennyi
szolgáltatása igénybe vehető.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A felsőbb emele-
teken található szobákban minibár, légkondicio-
nálás (időszakos üzemeltetéssel), széf, SAT-TV, in-
gyenes WIFI, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC 
és balkon.
A2C/A3C - Junior-suitek: Tágasabbak, zuha-
nyozóval és ülősarokkal rendelkeznek.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák: 1 nagyobb
szoba, optikailag leválasztott emeletes ággyal.
Foglalható fürdőszobával vagy zuhanyozóval ren-
delkező Joker-szoba A2S/A3S   illetve Joker-családi
szoba   A2Y/A3Y/A4Y is. 
Sport:   Aerobic, strandröplabda, boccia, darts, fi t-
neszterem, gimnasztika és asztalitenisz. Térítés el-
lenében: biliárd, bowling és vízisí.
Wellness:   A VON Resort Golden Coast szállodá-
ban fedett medence, hamam és szauna. Térítés
ellenében: masszázs.  

Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-klub (4-12 
éveseknek, 10.00 és 12.00 valamint 14.00 és 17.00 
óra között), mini-diszkó, gyerekanimáció, játszó-
tér, játszószoba valamint gyermekfelügyelet (kü-
lön kérésre, térítés ellenében).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este (animációs színpad a VON Resort Golden 
Coast-ban), diszkó valamint játékterem (térítés el-
lenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 CSÚSZDA tipp  Nagy aquapark 11 vízicsúszdával. 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Egyes alkoholos 
és alkoholmentes italok 09.00 és 24.00 óra kö-
zött (az aquaparkban csak alkoholmentes italok). 
Snack-ételek 12.30 és 17.00 óra között, gözleme-
ház 12.30 és 17.00 óra között a VON Resort Gol-
den Coast-ban. Kávé, tea és sütemények 15.30 és 
17.30 óra között. Vacsorázni a tartózkodás ideje 
alatt 1x az a’la carte-éttermek egyikében is lehet 
(előzetes foglalással). Éjfélkor leves.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig történő 
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 10.22.-
10.31. közötti érkezés esetén.

 SENTIDO VON RESORT   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

7=6
kedvezmény

Szállás példa - Modell

1 hét All Inklusive

már 454,-€/fő ártól
 (145.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 40343

A2C -
A2D -
A2Y -

+

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

•
•
•
•
•

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

A hatalmas területen elhelyezkedő szállo-
da kellemes kikapcsolódást kínál vendé-
geinek. A gyermekeket több vízicsúszda, 
animációs program várja, a felnőttek pedig
közben az 1.200 m²-es wellness-központ-
ban élvezhetik a kényeztetést.

Fekvése: A lassan mélyülő, homokos strandtól
kb. 250 m-re. Side központja kb. 7 km-re (olcsó
gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repülőtérről kb.
90 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 348 szoba talál-
ható 5 emeleten, 3 épületben. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek, internetsa-
rok (térítés ellenében), ingyenes WIFI a hallban,
TV-szoba, étterem, 3 a’la carte-étterem (hal, török 
és olasz), bárok, fodrászat és üzletek. A kertben 2 
édesvizű úszómedence vízicsúszdákkal és relax-
medence valamint pool-/snack-bár. Napágyak,
napernyők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen, törölközők kaució ellenében. A strandon
snack-bár.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Légkondicioná-
lás, telefon, minibár, SAT-TV, WIFI (térítés ellené-
ben), bérelhető széf, hajszárító, fürdőszoba, WC 
és balkon. 

A1B/A2B/A3B:   A tenger oldalán lévő szobák.
A2I/A3I - Családi szobák:   Egy nagyobb szoba,
a gyerekek részére emeletes ággyal.
A2L/A3L/A4L - Családi szobák:   Kombinált
nappali/hálószoba és egy külön hálószoba.
A2M/A3M/A4M - Családi szobák: 2 hálószo-
ba összekötő ajtóval. A tenger oldalán találhatók.
A2O/A3O/A4O - Családi szobák:   Tágasabbak,
2 hálószoba összekötő ajtóval. A tenger oldalán
találhatók.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.
Sport: Fitneszterem, aerobic, boccia, darts, tenisz 
(felszerelés térítés ellenében), asztalitenisz, vízi-
gimnasztika és strandröplabda. Térítés ellenében:
biliárd valamint lovaglás és a strandon vízi spor-
tok (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   A modern Sultan spa- és wellness-
központban (kb. 1.200 m²) fedett medence, ha-
mam és szauna. Térítés ellenében: pezsgőfürdő
valamint különböző masszázsok és kozmetikai
kezelések.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, 4 vízi-
csúszda, játszótér, teddy-klub (3-5 éveseknek),
mini-klub (6-8 éveseknek), maxi-klub (9-12 éve-
seknek) és tini-klub (13 éves kortól, 07.07. és
09.15. között) valamint gyermekfelügyelet (térí-
tés ellenében).  
Szórakozás: Animációs programok és diszkó.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. A minibárba naponta 
vizet készítenek be. Reggeli későn kelőknek. Dél-
utánonként snack-ételek, tea, kávé és sütemény. 
Fagylalt a strandon. Vacsorázni heti 1x az a’la 
carte-éttermekben is lehet (előzetes foglalással). 
Éjféli snack.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 17% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.06.-
05.20., 06.09.-06.22., 08.24.-09.07. közötti érke-
zés esetén. 

Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (családi szobák 
foglalása esetén nem érvényes).

 HOTEL SULTAN OF SIDE   
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 398,-€/fő ártól
 (127.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 40583

A2I -
A2L/A2M/A2O/ /
A3L/A3M/A3O/ / -

+

2-14 év
-100%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A 2012-ben nyílt szálloda tökéletes helyszín 
egy minden igényt kielégítő, pihentető nya-
raláshoz.

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, homokos
strandon és a parti sétánynál fekszik. Side köz-
pontja számos vásárlási és szórakozási lehetőség-
gel kb. 7 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 90 perc.
Felszereltsége: Az elegáns szállodában 358 szo-
ba található 5 emeleten. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval, liftek, étterem, 5 a’la
carte-étterem (francia, olasz, mexikói valamint
török és mediterrán 05.15.-10.31. között), ingye-
nes WIFI, bárok, üzletek és amfi teátrum. A szé-
pen gondozott kertben édesvizű úszómedence 
vízicsúszdákkal (időszakos üzemeltetéssel). Nap-
ágyak és napernyők a medencénél és a strandon 
is ingyenesen vehetők igénybe. Strand-/snack-
bár. 

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Légkondicionálás (05.15.-
09.30. között egyénileg, egyébként időszakos
üzemeltetéssel), minibár, telefon, bérelhető széf,
ingyenes WIFI, SAT-TV zenecsatornával, kávé-/
teafőző, hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon. 
A1B/A2B: Oldalról tengerre néző szobák.
A1C/A2C: Tengerre néző szobák. 
A2D/A3D - Családi szobák:   Kombinált nappali /
hálószoba heverővel és pótággyal valamint 1 külön
hálószoba dupla ággyal.
A2E/A3E - Családi szobák: Oldalról tengerre 
nézők.
A2F/A3F - Suitek: Tengerre nézők. Kiegészítve 
extra szolgáltatásokkal: napilapok, DVD-lejátszó
és check-in szerviz.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.  
Sport: Aerobic, vízigimnasztika, darts, tenisz (ki-
világítás térítés ellenében), asztalitenisz, fi tneszte-
rem és strandröplabda. Térítés ellenében: biliárd,
bowling és vízi sportok a strandon (helyi szolgál-
tatóknál).  
Wellness: Gőzfürdő, szauna és hamam. Térítés
ellenében: masszázs, wellness- és spa-központ.

Szórakozás:   Animációs programok, esti show-
műsorok, diszkó és játékterem (térítés ellenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, vízi-
csúszdák, mini-klub (4-12 éveseknek) és mini-
diszkó.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
egész nap. A minibárba naponta üdítőket, sört 
és vizet készítenek be. Reggeli későn kelőknek. 
Délutánonként kávé, tea, sütemények és fagy-
lalt. Éjféli snack. Vacsorázni heti 1x az a’la carte-
éttermek egyikében is lehet (előzetes foglalással). 
A vacsoránál megfelelő öltözet ajánlott (férfi ak-
nak hosszúnadrág).  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig történő 
foglalás esetén 18% 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.   

 TRENDY HOTELS VERBENA BEACH   
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

1 hét All Inklusive

már 574,-€/fő ártól
 (183.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 18%

Szálláskód: NAH 40867

A2D -
A2E -
A2F -

+

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

Modern, családbarát szálloda szép környe-
zetben.

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, homokos
strandon fekszik. Side kb. 5 km-re (olcsó gyűjtő-
taxik). A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A törzsvendégek körében ked-
velt, modern szállodában 482 szoba található 1
fő- és 1 melléképületben, több kétszintes bunga-
ló-épületben és 14 Lake-villában. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, liftek (a főépület-
ben), TV-szoba, internetsarok (térítés ellenében),
ingyenes WIFI a hallban, étterem, 5 a’la carte-
étterem (török, hal és nemzetközi ingyenesen,
ázsiai és steakhouse térítés ellenében), 8 bár, üz-
letek és fodrászat. A hatalmas kertben 2 úszóme-
dence és pool-/snack-bár. Napágyak, napernyők 
és törölközők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen. A strandon snack-bár.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2B/A3B:   A főépületben található,
tágas szobákban ülősarok, minibár, légkondicio-
nálás, kávé-/teafőző, széf, LCD SAT-TV, ingyenes
WIFI, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és bal-
kon. 

A1B: Egyágyas szobák.
A2C/A3C: Tengerre néző szobák.
A2E/A3E: Kiegészítve tengerre néző terasszal,
balkon nélkül.
A2A/A3A - Bungalószobák:   A bungalóépület-
ben találhatók, balkonnal a kert oldalán.
A1A - Bungalószobák:   A bungalóépületben ta-
lálhatók, egyágyas szobák.
A2H/A3H/A4H - Családi szobák: A mellék-
épületben találhatók, bennük 2 hálószoba vagy 1
kombinált nappali/hálószoba és 1 hálószoba vala-
mint 2 zuhanyozóval rendelkeznek. Kertre nézők.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   Tágasabbak.
A2F/A3F/A4F - Családi suitek:   A főépületben
találhatók, tágasabbak kombinált nappali/hálószo-
bával és 1 külön hálószobával. Kertre vagy tenger-
re nézők.
A2G/A3G/A4G - Lake Villák:   A melléképület-
ben találhatók, 2 hálószoba valamint 1 nappali, 2 
zuhanyozó. Terasszal és közvetlen kijárattal ren-
delkeznek a villa-medencéhez. 
Foglalható Joker-bungalószoba A2S/A3S is.  
Sport: Kosárlabda, boccia, step, biliárd, aerobic,
fi tneszterem, 2 teniszpálya (felszerelés és kivilágí-
tás térítés ellenében), asztalitenisz, vízigimnaszti-
ka és strandröplabda. Térítés ellenében: vízi spor-
tok a strandon (helyi szolgáltatóknál). 
Gyerekek:   2 külön gyermekmedence, mini-klub
(4-12 éveseknek, 10.00 és 17.00 valamint 19.00

és 22.00 óra között), tini-klub (12-16 éveseknek), 
játszótér, mini-diszkó, minigolf, játszószoba tinik-
nek, aquapark 7 vízicsúszdával valamint gyermek-
felügyelet (térítés ellenében).
Szórakozás: Animációs programok, show-
műsorok, élőzene, diszkó és játékterem (térítés 
ellenében).

 WELLNESS tipp  Fedett medence, hamam, sza-
una. Térítés ellenében: a Harmonia Rebirth spa-
központban masszázs és kozmetikai kezelések.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi és egyes import alkoholos és alkohol-
mentes italok egész nap. A minibárba naponta 
sört, üdítőket és vizet készítenek be. Reggeli ké-
sőn kelőknek. Délutánonként snack-ételek, kávé, 
tea, sütemények és gyümölcs. Ebédnél és vacso-
ránál fagylalt a főétteremben. Vacsorázni a 3 in-
gyenes a’la carte-étterem egyikében is lehet (elő-
zetes foglalással). Éjféli snack. 

 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=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, A3B, A2C, A3C szobatípusok 
foglalása esetén érvényes).

 PALOMA OCEANA RESORT   
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 552,-€/fő ártól
 (176.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40860

A2B/A2C/ -
A2E/A2A/ -

A2F -
A2H/A2D/A2G/ /
A3H/A3D/A3G/ / -

+

2-12 év
-100%
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155TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Kényelmes szálloda kiváló konyhával és ki-
emelkedő szolgáltatásokkal.

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, homokos
strandon fekszik. Side központja kb. 3 km-re (ol-
csó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repülőtérről kb.
90 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 672 szo-
ba található az 5 emeletes főépületben (liftek) és
a külön villaépületben. A vendégek rendelkezésre 
áll hall recepcióval, TV-szoba, internetsarok (térí-
tés ellenében), ingyenes WIFI a hallban, étterem
(05.15.-09.15. között barbecue a szabadban), 6
a’la carte-étterem, bárok, cukrászda, üzletek és
fodrászat. A kertben édesvizű úszómedencés rész 
vízicsúszdákkal és pool-bár. Napágyak, napernyők 
és törölközők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen vehetők igénybe. Strand-/snack-bár.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2A/A3A:   Minibár, légkondicioná-
lás (időszakos üzemeltetéssel), széf, SAT-TV, tele-
fon, hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon.

A1B/A2B/A3B:   Oldalról tengerre néző szobák.
A2D/A3D: Tengerre néző szobák. 
B2B - Családi szobák:   1 nagyobb szoba, opti-
kailag leválasztott emeletes ággyal.
B2F/B3F/B4F - Családi szobák összekötő aj-
tóval:   2 külön hálószobával és 2 fürdőszobával
rendelkeznek.
B2E/B3E/B4E -   Családi szobák összekötő aj-
tóval:   2 külön hálószobával és 2 fürdőszobával
rendelkeznek. Tengerre nézők.
C2A/C3A/C4A - Családi suitek:   A villaépüle-
tekben, az első emeleten találhatók, 2 külön háló-
szoba összekötő ajtóval és 2 fürdőszoba. 
Sport:   Aerobic, boccia, fi tneszterem, 2 tenisz-
pálya (felszerelés és kivilágítás térítés ellenében),
asztalitenisz és vízigimnasztika. Térítés ellenében:
biliárd, bowling és vízi sportok a strandon (helyi
szolgáltatóknál).
Szórakozás: Nemzetközi animációs programok,
diszkó, mozi és játékterem (térítés ellenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1B).  
 WELLNESS tipp  Az ázsiai stílusú Salus Spa szol-
gáltatásai (kb. 1.200 m², 14 éves kortól): fedett

medence, hamam és szauna. Térítés ellenében: 
különböző masszázsok valamint kozmetikai arc- 
és testkezelések.   
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, mini-
mozi, mini-klub (4-12 éveseknek), tini-klub (13-16 
éveseknek, július-augusztus) és aquapark 7 vízi-
csúszdával.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. A minibárba naponta 
sört, üdítőket és vizet készítenek be. Reggeli ké-
sőn kelőknek. Délutánonként snack-ételek, kávé, 
tea, sütemények, fagylalt és gyümölcs. Vacsorázni 
az a’la carte-éttermekben is lehet (előzetes fog-
lalással, a szabad helyek függvényében). Éjféli 
snack. A vacsoránál megfelelő öltözet (férfi aknak 
hosszúnadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 13% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény (csak a 04.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18/14=12/7=6 06.11.-06.18. kö-
zötti érkezés esetén.
Senior-kedvezmény: 65 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (családi szobák 
és családi suitek foglalása esetén nem érvényes).

 SUNIS KUMKÖY BEACH RESORT & SPA       SIDE 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 498,-€/fő ártól
 (159.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40299

B2B -
B2F -
B2E -
C2A -

+

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

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

Pihenjen igényes környezetben, a Trendy 
szállodalánchoz tartozó, barátságos hangu-
latú létesítményben!

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, homokos
strandon fekszik. Side központja kb. 4 km-re (ol-
csó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repülőtérről kb.
90 perc.  
Felszereltsége: A szállodában 320 szoba talál-
ható a főépületben és 3 melléképületben 5 eme-
leten. Rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek,
TV-szoba, internetkávézó (térítés ellenében),
ingyenes WIFI a hallban, étterem, 3 a’la carte-
étterem (05.15.-10.15. között), bárok, üzletek és
fodrászat. A nagy kertben 2 édesvizű úszóme-
dence, vízicsúszdák és pool-bár. Napágyak, nap-
ernyők és törölközők (heti 3x) a medencénél és a
strandon is ingyenesen.

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2A/A3A: A melléképületekben ta-
lálható szobákban vízforraló, minibár, légkondi-
cionálás (júliustól augusztusig egyénileg, egyéb-
ként időszakos üzemeltetéssel), bérelhető széf,
SAT-TV, telefon, fürdőköpeny, hajszárító, fürdő-
szoba, WC és balkon. 
A1D/A2D/A3D:   Oldalról tengerre nézők. 
A1C/A2C/A3C: A főépületben találhatók és ol-
dalról tengerre nézők.
A1E/A2E/A3E:   A főépületben találhatók és ten-
gerre nézők.
A2G   -   Családi szobák: Tágasabb szoba a mel-
léképületben, a gyerekek részére emeletes ágy-
gyal. Oldalról tengerre nézők.
A2I/A3I/A4I -   Családi szobák összekötő aj-
tóval:   A főépületben találhatók, 2 külön hálószo-
ba és 1 fürdőszoba. 
A2H   -   Családi szobák összekötő ajtóval: 
  Tengerre nézők.
Foglalható melléképületi Joker-családi szoba
A2U/A3U/A4U   is.

Sport: Aerobic, boccia, fi tneszterem, tenisz (kivi-
lágítás térítés ellenében), asztalitenisz és strand-
röplabda. Térítés ellenében: biliárd és vízi sportok 
a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   A spa-központban (kb. 700 m², belé-
pés 7 éves kortól) fedett medence, hamam, sza-
una és pezsgőfürdő. Térítés ellenében: masszázs 
és kozmetikai kezelések.  
Szórakozás: Animációs programok, diszkó és já-
tékterem (térítés ellenében).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1D, A1C, A1E).
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedencék, 2 
vízicsúszda, játszótér valamint teddy-klub (3-5 
éveseknek), mini-klub (6-8 éveseknek) és maxi-
klub (9-12 éveseknek).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. A minibárba naponta 
üdítőket készítenek be. Reggeli későn kelőknek. 

Délutánonként kávé, tea, sütemények és fagylalt.
Vacsorázni heti 1x az a’la carte-éttermekben is le-
het (előzetes foglalással). Éjféli snack. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 18% 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.   

 TRENDY HOTELS PALM BEACH   
JOKER-

SZOBA

   SIDE 

1 hét All Inklusive

már 449,-€/fő ártól
 (143.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 18%

NAH 40261

A2G -
A2I -
A2H -
A2U -

+

2-12 év
-100%

Kiváló helyen fekvő, igényes kialakítású
szálloda, amely kellemes pihenést kínál.

Fekvése:   Közvetlen a fi nomhomokos strandon
fekszik, Side központjától kb. 800 m-re (olcsó
gyűjtőtaxik). Vásárlási és szórakozási lehetőségek 
a szálloda közvetlen közelében. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 90 perc.  

Felszereltsége: A kedvelt szállodában 146 szoba 
található 4 emeleten a fő- és melléképületben. A 
vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval, lif-
tek, főétterem, 2 a’la carte-étterem (mediterrán 
és anatóliai, 05.15.-10.15. között), bár, internet-
sarok (térítés ellenében), ingyenes WIFI a hall-
ban és TV-szoba. A szép kertben édesvizű úszó-
medence, napozóterasz és pool-bár. Napágyak, 
napernyők és törölközők (csere hétfőn és csütör-
tökön ingyenesen) a medencénél és a strandon 
is ingyenesen. Strandbár.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Telefon, SAT-TV, 
bérelhető széf, minibár, légkondicionálás (július-
tól szeptemberig egyénileg, egyébként idősza-
kos üzemeltetéssel), hajszárító, fürdőszoba, WC 
és balkon. 
A1C/A2C/A3C:   A melléképületben találhatók, 
zuhanyozóval rendelkeznek és oldalról tenger-
re nézők.
A2D/A3D:   A melléképületben találhatók, zuha-
nyozóval rendelkeznek és tengerre nézők.
A2F/A3F - Junior-suitek:   A főépületben talál-
hatók, 2 hálószoba összekötő ajtóval.
A2G/A3G - Junior-suitek: A melléképületben 
találhatók, 2 hálószoba összekötő ajtóval. Oldalról 
tengerre nézők.  
Sport: Fitneszterem, aerobic, boccia és asztali-
tenisz. Térítés ellenében: biliárd és vízi sportok a 
strandon (helyi szolgáltatóknál, pl. szörf).  
Wellness:   Fedett medence, hamam és szauna. 
Térítés ellenében: masszázs.
Szórakozás: Animációs programok.  
Fontos foglalási információ: A szálloda 16 
éven aluli vendégeket nem fogad.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1C).   
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. A minibárba napon-
ta vizet, gyümölcsleveket és ásványvizet készíte-
nek be. Reggeli későn kelőknek. Délutánonként
kávé, tea, sütemények és fagylalt. Vacsorázni he-
ti 1x az a’la carte-éttermekben is lehet (előzetes
foglalással). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 TRENDY HOTELS SIDE BEACH       SIDE 

1 hét All Inklusive

már 439,-€/fő ártól
 (140.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 15%

Szálláskód: NAH 40818

ADULTS

ONLY

16
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157TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Barátságos szálloda kedvező fekvéssel,
amely kitűnő választás egy pihentető nya-
raláshoz.

Fekvése:   A fi nomhomokos strandtól kb. 1 km-re 
fekszik (ingyenes hotelbusz). Side-Manavgat kb. 7 
km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 165 szo-
ba található. A vendégek rendelkezésére áll hall,
liftek, internetsarok (térítés ellenében), ingyenes
WIFI, étterem, a’la carte-étterem (olasz, térítés el-
lenében) és kis szupermarket. A kertben úszóme-
dence vízicsúszdával (12 éves korig). Napágyak,
napernyők és matracok a medencénél ingyene-
sen, törölközők kaució ellenében. 
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A2A - Apartmanok: 1 hálószoba 
és 1 nappali 2 heverővel, konyhasarok, kávéfő-
ző, mikrohullámú sütő (külön kérésre, térítés el-
lenében), minibár, légkondicionálás, bérelhető 
széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC 
és balkon.
A2B - Apartmanok: Medencére nézők.
Sport:   Aerobic, strandröplabda, darts, fi tnesz-
terem, asztalitenisz és vízigimnasztika. Térítés el-
lenében: vízi sportolási lehetőségek a strandon 
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: arckezelések, ha-
mam és masszázs.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér, 
mini-klub és mini-diszkó.
Szórakozás: Animációs programok és esti show-
műsorok.  

 EXTRA tipp 
•   SunConnect Service:   ConnectTeen Lounge,
ConnectBár,     ConnectAsztal    , ConnectTanácsadó,
ConnectFun    .
 ALL inklusive Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és
24.00 óra között. Snack-ételek 10.30 és 12.00 vala-
mint 16.00 és 18.00 óra között. Kávé, sütemények 
és fagylalt 10.00 és 22.00 óra között.

 SunConnect SIDE RESORT   ÚJ     SIDE 

1 hét All Inklusive

már 744,-€/fő ártól
 (238.080,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: NAH 40422

A2A -
A2B -
+

2-12 év
-100%

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

Egy csodálatos, hatalmas kert közepén áll 
ez a kedvelt, eredeti török kerámiákkal és
belső udvarokkal tarkított épületekből álló 
létesítmény.

Fekvése: Közvetlen a hosszú, homokos/kavicsos
strandon fekszik. Manavgat kb. 12 km-re (olcsó
gyűjtőtaxik és taxik). A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 100 perc.  
Felszereltsége:   A komplexumban 450 szoba ta-
lálható több bungalóépületben. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, nagy étterem, a’la
carte-étterem (05.01.-09.30. között), bárok, TV-
sarok, olvasósarok, ingyenes WIFI (a szálloda
egyes területein) és üzletek. A szépen kialakított
kertben 3 édesvizű úszómedence, pool-/snack-bár 
és napozóterasz. Napágyak, napernyők és törölkö-
zők a medencénél és a strandon is ingyenesen.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízlésesen be-
rendezett szobákban légkondicionálás (időszakos

üzemeltéssel), telefon, SAT-TV, minibár, széf, WIFI,
hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon.
A2Q/A3Q - Quality Plus-szobák:   Heti 1x va-
csora az a’la carte-étteremben valamint 1 gyü-
mölcskosár érkezéskor a szobában.
A1B/A2B/A3B   - Superior-szobák  : Felújítot-
tak, márványpadló és LCD SAT-TV.
A2C/A3C/A4C   -   Családi szobák  : 2 szoba len-
gőajtóval elválasztva.
A2E/A3E/A4E   -   Superior-családi szobák: 
  Felújítottak, 2 külön hálószoba összekötő ajtóval,
márványpadló és LCD SAT-TV.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport:   Kosárlabda, boccia, íjászat, asztalitenisz,
vízigimnasztika, zumba és strandröplabda. Térítés
ellenében: aerobic, biliárd, kalandpark, fi tneszte-
rem (nemzetközi Fitness First tagoknak ingyene-
sen), focipálya, minigolf, 36 pályával, 62 tenisz-
pálya és vízi sportolási lehetőségek a strandon
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Hamam és szauna. Térítés ellenében:
VIP-hamam és különböző masszázsok (pl. bali-
néz).  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, játszótér,
Kids Tennis Fun-Academy gyerekteniszpályák 

(térítés ellenében), mini-klub (4-8 éveseknek), 
maxi-klub (9-12 éveseknek), tini-klub (13-17 éve-
seknek, július-augusztus) és gyermekfelügyelet 
(térítés ellenében).  
Szórakozás:   Változatos animációs programok, 
diszkó (szabadtéri is), heti 1x élőzene (a fősze-
zonban) és játékterem (térítés ellenében).

 EXTRA tipp 
 •  Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B). 
 CSÚSZDA tipp  Nagy aquapark (kb. 25.000 m²) 
25 csúszdával minden korosztály részére.
 ALL inklusive  Minden étkezés bőséges büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok egész nap (kivéve egyes borok és pezsgők). 
A minibárba naponta sört és üdítőket készítenek 
be. Reggeli későn kelőknek. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2014.01.31-ig történő fog-
lalás esetén 3,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény.
Előfoglalási kedvezmény:   2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 12% kedvezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény (csak a 05.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18/14=12/7=6   05.10.-05.17.,
08.29.-09.05. közötti érkezés esetén.    

 ALI BEY CLUB PARK MANAVGAT   
JOKER-

SZOBA

   SIDE-MANAVGAT 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 583,-€/fő ártól
 (186.560,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 40131

A2C -
A2E -
+

2-6 év
-50%
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159TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Az igényesen kialakított szállodát az aktív 
és pihentető programok megfelelő aránya
és a csodálatos tengerparti fekvése teszi az 
ideális nyaralás helyszínévé.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó,
hosszú, homokos/kavicsos strandon fekszik. 
Manavgat kb. 10 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 100 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 540 szoba ta-
lálható 5 emeleten. Rendelkezésére áll hall re-
cepcióval, liftek, internetsarok (térítés ellené-
ben), ingyenes WIFI a hallban, étterem, 3 a’la

carte-étterem, bárok és üzletek. A kertben 2 úszó-
medence és egy aquapark 4 csúszdával, napozóte-
rasz és pool-bár. Napágyak, napernyők és törölkö-
zők a medencéknél és a strandon is ingyenesen.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Minibár, légkon-
dicionálás (időszakos üzemeltetéssel), bérelhető
széf, telefon, SAT-TV, hajszárító, fürdőszoba, WC 
és oldalról tengerre néző balkon.
A2D/A3D:   Tengerre néző szobák.
A2B/A3B/A4B   - Családi szobák:   2 hálószoba
és 1 fürdőszoba. Egy részük oldalról tengerre né-
ző vagy tengerre néző.
A2C   - Suitek: Tágasabbak, kiegészítve pezsgő-
fürdős káddal és zuhanyozóval. Tengerre nézők.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba   A2S/
A3S is.  
Sport: Aerobic, boccia, fi tneszterem, 2 teniszpálya
(felszerelés és kivilágítás térítés ellenében), aszta-
litenisz, vízigimnasztika és strandröplabda. Térítés
ellenében: biliárd, bowling és vízi sportolási lehe-
tőségek a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Fedett medence, hamam és szauna.
Térítés ellenében: a spa-központban masszázsok.
Szórakozás: Animációs programok és diszkó.

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

 • SunConnect Service:       ConnectKids, Con-
nectTeen Lounge, ConnectBár,     ConnectAsztal    , 
ConnectTanácsadó,     ConnectFun   .
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, 4 ví-
zicsúszda, játszótér, mini-klub (4-12 éveseknek, 
10.00 és 12.00 óra valamint 15.00 és 17.00 óra 
között) és gyermekfelügyelet (külön kérésre, té-
rítés ellenében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
egész nap (a diszkóban térítés ellenében). A 
minibárba heti 1x üdítőket, naponta vizet készíte-
nek be. Reggeli későn kelőknek. Délutánonként 
snack-ételek, kávé, tea, sütemény és fagylalt. Va-
csorázni heti 1x az a’la carte-éttermekben (török, 
távol-keleti és olasz) is lehet (előzetes foglalás-
sal). Éjfélkor leves. 

 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.
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.04.-
05.11., 10.13.-10.20.,   21=19/14=13   08.26.-09.02. 
közötti érkezés esetén. 

Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (csak A1A,
A2A, A3A, A2B, A3B, A4B szobatípusok foglalása
esetén érvényes).

 SunConnect SEA WORLD RESORT & SPA   
JOKER-

SZOBA

      SIDE-MANAVGAT 

7=6
kedvezmény

Szálláskód: NAH 40165

A2B -+
2-13 év
-100%

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

1 hét All Inklusive

már 440,-€/fő ártól
 (140.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%
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160 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A 2013-ban nyílt létesítmény 18.000 m²-en
minden igényt kielégítő nyaralást kínál.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, hosz-
szú, homokos/kavicsos strandon fekszik. A szál-
loda Kizilot településen található, Side központja
kb. 17 km-re, Manavgattól kb. 12 km-re, ahova
olcsó gyűjtőtaxikkal vagy taxival lehet eljutni. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 100 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 300
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll
étterem, 2 a’la carte-étterem (májustól szeptem-
berig), 7 bár, török teázó és kávézó, internet-
sarok (térítés ellenében), ingyenes WIFI a hall-
ban, TV-szoba, ékszerüzlet, butik, kis szupermar-
ket és fodrászat. A kertben 2 úszómedence és 1
relax-medence. Napágyak és napernyők a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Strandbár.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A  : Minibár, légkon-
dicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, haj-
szárító, zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Oldalról tengerre nézők.
A2C/A3C:   Tengerre nézők.
A2L/A3L - Junior-suitek: A főépületben talál-
hatók és fürdőszobával vagy zuhanyozóval ren-
delkeznek. Tengerre nézők.

A2F/A3F/A4F - De Luxe-családi szobák: A
B épületben találhatók, 2 szoba és 2 fürdőszoba
vagy zuhanyozó. Oldalról tengerre nézők.
A2I/A3I/A4I - Családi szobák: 2 hálószoba és
oldalról tengerre néző balkon.
B2A/B3A - Superior-családi szobák: Tága-
sabbak, fürdőszobával vagy zuhanyozóval rendel-
keznek. Tengerre nézők.
B2B/B3B/B4B - Családi szobák:   2 szoba és 2 
fürdőszoba vagy zuhanyozó. Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: Aerobic, strandröplabda, boccia, tollaslab-
da, darts, fi neszterem, kispályás foci, streetball,
asztalitenisz és vízilabda. Térítés ellenében: biliárd
és vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Fedett medence, hamam, szauna és
gőzfürdő. Térítés ellenében: masszázs.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence vízicsúsz-
dákkal, játszótér, mini-diszkó, teddy-klub (3-5
éveseknek), mini-klub (6-8 éveseknek), maxi-
klub (9-12 éveseknek) és tini-klub (13 éves kortól,
07.07.-09.15. között).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este valamint diszkó.  

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

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között. Reggeli későn kelőknek. Kávé és 
sütemények 10.00 és 17.00 óra között a hallban. 
A strandbárban 12.00 és 17.00 óra között snack-
ételek, gyümölcs, kávé és sütemények. A mini-
bárba hetente 1x vizet készítenek be. Vacsorázni 
a tartózkodás ideje alatt 1x az a’la carte-éttermek 
egyikében is lehet (előzetes foglalással).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.01.31-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 17% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.06.-
05.20., 06.09.-06.22., 08.24.-09.07. közötti érke-
zés esetén.
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (Junior-suitek,  
De Luxe-családi szobák, családi szobák és Superior-
családi szobák foglalása esetén nem érvényes).   

 SULTAN OF DREAMS   
JOKER-

SZOBA

   SIDE-MANAVGAT 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 419,-€/fő ártól
 (134.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

NAH 79149

A2F/B2B/
A3F/B3B/ -
A2I/B2A/ -

+

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

Vízbekészítés a szobában

Pihenő részleg – felnőttek számára

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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161TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

A 2013-ban nyílt szálloda ideális helyszíne 
egy pihetető nyaralásnak.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó ka-
vicsos strandon fekszik. A szálloda Kizilot tele-
pülésen található, Side központja kb. 17 km-re,
Manavgattól kb. 12 km-re, ahova olcsó gyűjtő-
taxikkal vagy taxival lehet eljutni. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 100 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában 480 szoba talál-
ható 10 emeleten. A vendégek rendelkezésre áll
hall, internetsarok (térítés ellenében), ingyenes
WIFI a hallban, TV-szoba, főétterem, 5 a’la carte-
étterem (ottomán, ázsiai, olasz, mexikói és ten-
ger gyümölcsei), bárok, üzletek és fodrászat. A
kertben 2 úszómedence, az egyik vízicsúszdákkal.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen vehetők igénybe,
matracok a strandon ingyenesen.
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Minibár, légkon-
dicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, ingyenes WIFI,
telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC és oldalról tengerre néző balkon.
A1B/A2B/A3B:   Medencére és tengerre néző
szobák.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   2 külön szo-
ba. Oldalról tengerre vagy tájra nézők.
Foglalható nem oldalról tengerre néző Joker-
szoba   A2S/A3S   is.
Sport:   Aerobic, strandröplabda, boccia, darts, fi t-
neszterem, tenisz (felszerelés és kivilágítás térítés
ellenében), asztalitenisz és vízigimnasztika. Térí-
tés ellenében: biliárd és vízi sportolási lehetősé-
gek a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Fedett medence, hamam és szau-
na. Térítés ellenében: masszázs valamint spa- és
wellness-központ.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este, diszkó és heti 1x török est.  

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

 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, ját-
szótér, mini-klub (4-12 éveseknek), aquapark 
vízicsúszdákkal és gyermekfelügyelet (térítés el-
lenében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. A’la carte-ebéd (telítettség függvényében). 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok a szálloda 
egyik bárjában egész nap (a többi bárban 24.00 
óra után térítés ellenében). Reggeli későn kelők-
nek. Snack-ételek 12.30 és 15.00 óra között. Va-
csorázni heti 1x az a’la carte-étteremben is lehet 
(előzetes foglalással). Éjféli snack.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 23% kedvezmény a szállás 
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.
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.04.-
05.11., 10.13.-10.20.,  21=19/14=13   08.26.-09.02., 
közötti érkezés esetén. 

Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (családi szobák 
és Joker-szobák foglalása esetén nem érvényes).   

 SEA PLANET RESORT & SPA   
JOKER-

SZOBA

   SIDE-MANAVGAT 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 395,-€/fő ártól
 (126.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 23%

NAH 79163

A2C -+
2-13 év
-100%
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162 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Nyugodt helyen fekvő, különleges stílus-
ban épült létesítmény csodálatos kilátás-
sal a türkizkék tengerre.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, fi -
nomhomokos strandon található. Alanya köz-
pontja vásárlási lehetőségekkel, éttermekkel és
bárokkal kb. 20 km-re. Golfpálya kb. 70 km-re,
Belekben. A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 
óra.  
Felszereltsége: A modern szállodában 201
szoba található 5 emeleten. A vendégek rendel-

kezésére áll hall recepcióval, liftek, internetsarok,
ingyenes WIFI a hallban, étterem, 2 a’la carte-
étterem (olasz és hal), bárok, 24 órás lobby-bár,
üzletek, mosoda és fodrászat. A szép kertben
édesvizű úszómedence, vízicsúszdák és pool-bár.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B - De Luxe-szobák:
Minibár, kávé-/teafőző, légkondicionálás, széf,
SAT-TV, ingyenes internetcsatlakozás, telefon, haj-
szárító, zuhanyozó, WC és tengerre néző balkon. 
A2C   - Island-szobák:   A sziget részen találhatók,
kisebbek, tengerre néző terasszal rendelkeznek.
Sport:   Fitneszterem és tenisz (kivilágítás térítés
ellenében). Térítés ellenében: golf a közelben és
vízi sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek: Külön gyermekmedence, mini-klub
(4-12 éveseknek) és gyermekfelügyelet (térítés
ellenében).
Szórakozás: Diszkó és játékterem.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1B).  
 WELLNESS tipp    A Spa- és Health-központban
fedett medence, gőzfürdő, szauna, hamam, pezs-
gőfürdő. Térítés ellenében: aromaterápia, fürdő-
terápia és masszázs.  

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok kü-
lönböző bárokban egész nap (a diszkóban 24.00 
és éjjel 02.00 óra között térítés ellenében). A 
minibárba naponta vizet készítenek be. Regge-
li későn kelőknek. Délutánonként snack-ételek, 
kávé és tea. Vacsorázni a tartózkodás ideje alatt 
1x az a’la carte-éttermek egyikében is lehet (elő-
zetes foglalással, min. 5 éjszaka tartózkodás ese-
tén). Éjféli snack.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.02.28-ig törté-
nő foglalás esetén 25% kedvezmény a szállás dí-
jából (csak a 07.01.-08.31. közötti érkezésnél).
2014.02.28-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 05.01.-06.30. és 
09.01.-10.31. közötti érkezéseknél).
2014.03.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 05.11.-
05.18., 06.01.-06.07., 08.31.-09.06. közötti érke-
zés esetén. 

 SENTIDO GOLD ISLAND       INCEKUM 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 467,-€/fő ártól
 (149.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 25%

Szálláskód: NAH 40093

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)

•
•

•

•

•

ÚJ

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

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

•
•
•
•
•
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163TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Családbarát szálloda egy 55.000 m²-es, szé-
pen gondozott kertben. 

Fekvése: Közvetlenül a homokos/kavicsos stran-
don fekszik, fürdőstég is rendelkezésre áll. Alanya
központja kb. 12 km-re, ahova olcsó gyűjtőtaxik-
kal lehet eljutni. A busztranszfer a repülőtérről kb.
2 óra 35 perc.
Felszereltsége: A kedvelt üdülőkomplexum-
ban összesen 611 szoba található a főépületben
(liftek) és a melléképületben. Rendelkezésre áll
hall recepcióval, TV-sarok, bárok, étterem, 2 a’la
carte-étterem (05.15.-10.01. között), internetsa-
rok (térítés ellenében), a hallban ingyenes WIFI
és üzletek. A nagy kertben 2 édesvizű úszóme-
dence (az egyik vízicsúszdákkal, a másik relax-
medence) és pool-/snack-bár. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél és a strandon is ingyene-
sen vehetők igénybe. Strandbár a közelben. A für-
dőstégnél csúszda a tengerbe.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A főépületben ta-
lálható szobákban légkondicionálás (06.01.-10.01.
között, időszakos üzemeltetéssel), SAT-TV, tele-
fon, bérelhető széf, kis hűtőszekrény, hajszárító,

fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon.
A2Q/A3Q - Quality Plus-szobák: Kiegészítve 
extra szolgáltatásokkal: tartózkodásonként 25%
kedvezmény egy wellness-szolgáltatás valamint
egy vízi sport árából.
B2A/B3A   -   Villa Elite Junior-szobák: A villa-
részben találhatók, tágasabbak, egyénileg szabá-
lyozható légkondicionálással és LCD-TV-vel ren-
delkeznek. Egy részük tengerre néző.
B2B/B3B   -   Villa Standard De Luxe-szobák:
Az újonnan épült részben találhatók, tágasabbak,
egyénileg szabályozható légkondicionálással,
szőnyegpadlóval és fürdőszobával rendelkeznek.
Tengerre nézők.
B2C/B3C/B4C/B5C    - Villa De Luxe-szobák: 
  A villa-részben találhatók, 1 hálószoba franciaágy-
gyal valamint további hálószoba két ággyal.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: Fitneszterem, asztalitenisz, aerobic, tenisz 
(felszerelés és kivilágítás térítés ellenében), vízi-
gimnasztika és strandröplabda. Térítés ellenében:
biliárd és vízi sportok (helyi szolgáltatóknál).   
Wellness: Fedett medence, gőzfürdő, hamam
és szauna. Térítés ellenében: különböző masszá-
zsok és kozmetikai kezelések.  

Szórakozás:   Animációs programok, szabadtéri 
diszkó (05.15.-10.15. között) és játékterem (térí-
tés ellenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence a relax-
medencénél, vízicsúszdák, játszótér és mini-klub 
(4-10 éveseknek).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között (a diszkóban és a lobby-bár-
ban térítés ellenében). Vacsorázni az a’la carte-
éttermekben is lehet (előzetes foglalással). Reg-
geli későn kelőknek, snack-ételek napközben, dél-
utánonként kávé, tea, sütemény és éjfélkor leves.  

 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.

Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   05.15.-
05.25., 21=15/14=10/7=5   10.20.-10.31. közötti
érkezés esetén.
7=6 08.04.-08.08. közötti érkezés esetén (csak 
05.01. után történő foglalásoknál).

 HOTEL & VILLAS SAPHIR    
JOKER-

SZOBA

   ALANYA 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 352,-€/fő ártól
 (112.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény akár 20%

Szálláskód: NAH 40482

A2A/A2Q/ Q -
B2B -
B2C
B3C -

+

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

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

Törzsvendégek körében kedvelt hotel, 
amely minden korosztály számára ideális 
választás.

Fekvése: Közvetlen a homokos/kavicsos stran-
don fekszik. Alanya kb. 14 km-re, ahova olcsó
gyűjtőtaxikkal lehet eljutni. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 2 óra 35 perc.  
Felszereltsége: A létesítményben 230 szoba
található az 5 emeletes fő- és melléképületben
(a melléképület egy kis úton keresztül érhető
el). Rendelkezésre áll hall recepcióval, liftek, TV-
szoba, internetsarok (térítés ellenében), étterem,
2 a’la carte-étterem, bárok, fodrászat és üzletek.
A kertben édesvizű úszómedencék, vízicsúszdák 
(időszakos üzemeltetéssel) és pool-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél és a stran-
don is ingyenesen. Törölközők térítés ellenében.
Strandbár.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A/A3A - Suitek: A főépületben
található suitekben kombinált nappali/hálószoba

heverővel, külön hálószoba, szőnyegpadló, hűtő-
szekrény, légkondicionálás (időszakos üzemelte-
téssel), bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító,
zuhanyozó, WC és balkon. 
A2B/A3B - Suitek: A melléképületben találha-
tók, kiegészítve konyhasarokkal. 
Foglalható kombinált nappali/hálószoba nélküli
Joker-szoba A2S is.  
Sport: Aerobic, asztalitenisz, boccia, fi tnesz-
terem, vízigimnasztika és strandröplabda. Térítés
ellenében: biliárd és a strandon vízi sportolási le-
hetőségek (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Térítés ellenében a wellness-részleg
szolgáltatásai: hamam, szauna, masszázs és koz-
metikai kezelések.
Szórakozás: Animációs programok. 

 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedencék, 3 vízi-
csúszda, mini-klub (4-12 éveseknek) és játszótér.
 CSÚSZDA tipp  7 úszómedence összesen 12 ví-
zicsúszdával.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. A minibárba naponta 
vizet készítenek be. Délutánonként snack-ételek, 
kávé, tea és sütemény. Vacsorázni a 2 a’la carte-
étteremben is lehet (előzetes foglalással).

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény:   2013.12.31-ig történő fog-
lalás esetén 50,- €/teljes árat fi zető fő/tartózko-
dás kedvezmény (csak a 07.08.-08.25. közötti ér-
kezéseknél).  
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-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 fog-
lalásoknál)  : 14=12/7=6   10.05.-10.13. közötti ér-
kezés esetén. 

 ROYAL GARDEN SUITES   
JOKER-

SZOBA

   ALANYA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 369,-€/fő ártól
 (118.080,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 40732

A2A -
A2B -
+

2-11 év
-100%
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165TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

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

Hatalmas kertben található, 2013-ban újon-
nan nyílt szálloda.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó gyor-
san mélyülő, homokos/kavicsos strandon fekszik 
(helyenként sziklás, fürdőcipő viselése ajánlott).
Alanya központja kb. 14 km-re (olcsó gyűjtőtaxik).
A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra 35 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 188
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll
hall, liftek, társalgó, internetsarok (térítés ellené-
ben), ingyenes WIFI a hallban, étterem, 2 a’la
carte-étterem, 4 bár, kávézó, kis szupermarket,
ajándéküzlet, további üzletek és fodrászat. A kert-
ben 2 édesvizű úszómedence vízicsúszdákkal (a
szomszédos Royal Garden Suites testvérszállodá-
ban). Napágyak, napernyők és matracok a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen, törölközők 
térítés ellenében. A vendégek igénybe vehetik a
Royal Garden Suites testvérszálloda medencéit és
strandját is.  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Ülősarok, minibár,
légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon,
hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport:   Aerobic, strandröplabda, boccia, fi tnesz-
terem, asztalitenisz és vízigimnasztika. Térítés el-
lenében: biliárd valamint katamarán, vitorlázás,
szörf és motorizált vízi sportolási lehetőségek 
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: a
Royal Garden Suites szálloda wellness-részlegében:
masszázs, szauna és törökfürdő. 
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este angol és német nyelven.  

 EXTRA tipp 
•   Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedencék (eb-
ből kettő 3-3 vízicsúszdával), gyermekanimáció,
mini-klub (4-12 éveseknek, 10.00 és 12.00 illetve 
15.00 és 17.00 óra között) valamint játszótér.  

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Kávé, tea és sütemé-
nyek 16.00 és 17.00 óra között. A minibárba na-
ponta szénsavmentes vizet és üdítőket készítenek 
be. Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is lehet 
(előzetes foglalással). 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény:   2013.12.31-ig történő fog-
lalás esetén 50,- €/teljes árat fi zető fő/tartózko-
dás kedvezmény (csak a 07.08.-08.25. közötti ér-
kezéseknél).  
Előfoglalási kedvezmény:   2013.12.31-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 fog-
lalásoknál)  : 14=12/7=6   10.05.-10.13. közötti ér-
kezés esetén.  

 ROYAL GARDEN SELECT   
JOKER-

SZOBA

   ALANYA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 79187

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

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

Ideális választás egy nyugodt és pihentető
nyaraláshoz családias környezetben.

Fekvése:   Kb. 700 m-re fekszik a híres, homokos/
kavicsos Kleopátra-strandtól (ingyenes hotelbusz).
A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 óra 35 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 99 szo-
ba található 2 épületben. A vendégek rendelke-
zésére áll hall, liftek, internetsarok (térítés ellené-
ben), ingyenes WIFI a hallban, büféétterem, bár,
fodrászat és kis szupermarket. A kertben úszóme-
dence vízicsúszdákkal (3 felnőtt, 2 gyermek, idő-
szakos üzemeltetéssel) valamint pool-bár. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők a medencénél
ingyenesen vehetők igénybe.

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3A/A4A - Apartmanok:
2 hálórész, konyhasarok, légkondicionálás, széf, 
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC és balkon.
A2B/A3B/A4B - Apartmanok:   Medencére né-
zők.
Sport: Biliárd, fi tneszterem, foci, minigolf, aszta-
litenisz és röplabda.  
Wellness:   Szauna és hamam. Térítés ellenében: 
masszázs.  
Gyerekek:   Két külön gyermekmedence, játszó-
tér és mini-klub.  
Szórakozás: Animációs programok.  

 EXTRA tipp 
• SunConnect Service: ConnectTeen Lounge,
ConnectBár,     ConnectAsztal    , ConnectTanácsadó,
ConnectFun   .
 ALL inklusive   Minden étkezés büférendszer-
ben.   Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
08.00 és 22.00 óra között. Snack-ételek 10.30 és
11.30 valamint 16.00 és 17.00 óra között. 

 SunConnect PARK GARDEN   ÚJ     ALANYA 

1 hét All Inklusive

már 437,-€/fő ártól
 (139.840,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: NAH 40424

A2A -
A2B -
+

2-12 év
-100%

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
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167KOMBINÁCIÓK NYUGAT-TÖRÖKORSZÁG

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

A Klub Oázis logóval ellátott hoteleket 
azoknak ajánljuk, akik családdal vagy ba-
ráti társasággal utaznak Törökország ten-
gerpartjára.

Fekvése: A lassan mélyülő, fi nomhomo-
kos strandtól csak a parti sétány választja el.
Side központja kb. 8 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). 
Helyi besorolás: 5*. 

 ALL inklusive Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok egész nap.  
Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.03.02-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

NAH
P KKAYT1/KKAYT2/KKAYT3

PROGRAM
1. nap: Budapest - Isztambul
Elutazás Budapestről közvetlen járattal Isztambul-
ba. Transzfer a szálláshelyre, a szobák elfoglalása.
Vacsora és szállás Isztambulban.
2. nap: Isztambul - Bursa (kb. 245 km) 
Reggeli a szállodában, majd városnézés Isztambul-
ban. Először a Hippodrom tér - amely a társasá-
gi élet központja, valamint sportjátékok és harcok 
helyszíne volt -, ezt követően a Sultanahmet vagy 
más néven Kék mecset, és a bizánci birodalom
legnagyobb keresztény temploma, a Hagia Sophia
megtekintése. A következő állomás az oszmán bi-
rodalom egykori központja, a hatalmas Topkapi
palota, amelynek épületei és udvarai az ezeregy 
éjszaka világába varázsolják a látogatót. Késő dél-
után a Márvány-tengeren komppal átkelve folyta-
tódik az utazás Yalovából Bursába. Vacsora és szál-
lás Bursában.
3. nap: Bursa - Kusadasi
Reggeli a szállodában, majd az Ulu Camii (Nagy 
Mecset) és az első oszmán szultánok, Osman és 

Ohran Gazi mauzóleumának megtekintése. Ez-
után a több száz éve selyemkereskedelemmel
foglalkozó Koza Han karavánszeráj meglátogatása
következik. A színpompás, különleges hangulatú
bazár felfedezése után az Égei-tenger termékeny 
dohány- és bortermelő vidékén vezet tovább az 
út Izmirbe és a kikötővárosba, Kusadasiba. Vacso-
ra és szállás Kusadasiban.
4. nap: Kusadasi - Pamukkale
Reggeli után utazás Kis-Ázsia legjelentősebb és
legfontosabb régészeti helyére, az antik városba,
Ephesusba. A program során az Agora, a Hadria-
nus templom, a híres Celsus könyvtár és a hellén
időkből származó, 25.000 férőhelyes színház rész-
letes megtekintése következik. Délután továbbuta-
zás a Meander-folyó termékeny völgyében a fehér 
mészkőteraszairól ismert Pamukkaléba. A további-
akban az évszázadok óta egészséget és szépséget
adó termálvíz kipróbálására a termálszállodában
nyílik lehetőség. Vacsora és szállás Pamukkaléban.
5. nap: Pamukkale - Antalya (kb. 235 km)
Reggeli után a fehér mészkőteraszok majd az an-

tik gyógyászati hely, Hierapolis, végül Nekropo-
lis szarkofágjainak és síremlékeinek megtekintése. 
Délután továbbutazás Antalyába, útközben egy ha-
gyományos anatóliai szőnyegszövő műhely felke-
resése. A Taurus-hegységen átkelve késő délután 
megérkezés Antalyába. Transzfer az önök által vá-
lasztott szállodába, ahol folytatódik a tengerparti 
nyaralás a foglalásuk szerint.
6.-7. nap: Szabadprogram
Egész nap szabadprogram. All Inklusive ellátás és 
szállás az önök által választott szállodában, ahol 
élvezhetik a tengerparti nyaralást.
8. nap: Antalya – Budapest
Transzfer a repülőtérre, hazautazás közvetlen já-
rattal Budapestre. 

  INFORMÁCIÓ  
A változtatás jogát fenntartjuk!
A 2014. október 5-i körutazás fordított út-
vonalon (Antalya-Isztambul) történik.
 ELLÁTÁS  
A program szerint: 4x félpanzió, 3x All Inklusive.

INDULÁSI IDŐPONTOK  
2014. június 7., október 5.
EXTRA TIPP
A csoportot magyar idegenvezető kíséri a 
körutazás alatt.
GARANCIA TIPP  
A program elindítása min. 26 fő esetén. 
További fontos információk a körutazással 
kapcsolatban az Ön utazási irodájában.

Figyelem! A részvételi díj nem tartalmazza a
programokhoz a belépődíjakat (kb. 54,-€).

A körutazás fénypontjai:
• Isztambul
• Ephesus
• Pamukkale
• Hierapolis
A részvételi díj tartalmazza:
• repülőjegy a WizzAir menetrend szerinti járatá-
val (Budapest-Isztambul útvonalon)
• repülőjegy a Neckermann charter járatával (An-
talya-Budapest útvonalon)
• 5 napos körutazás (4 éjszaka középkategóriás
szállodákban, kétágyas szobákban (max. 2 fel-
nőtt, háromágyas elhelyezésre nincs lehetőség),
melyekben fürdőszoba vagy zuhanyozó és WC 
található.
• 3 napos tengerparti nyaralás (3 éjszaka a vá-
lasztott Alba Hotels szálloda egyikében)
• transzferek a repülőtér és a szállodák között
• ellátás a program szerint
• utazás klimatizált buszokkal a program szerint,
a körutazást helyi magyar idegenvezető kíséri

KOMBINÁCIÓ info

Klub Oázis Alba Resort Klub Oázis Alba Queen Alba Royal

A színvonalas hotel, a csodás part, a gyer-
mekbarát szolgáltatások és a Klub Oázis
családi programjaink garanciát jelentenek 
arra, hogy a család felnőtt és legkisebb tag-
jai élményekkel gazdagon térnek haza a tö-
rökországi tengerparti nyaralásról.

Fekvése:  A lassan mélyülő, fi nomhomo-
kos strandtól csak a parti sétány választja el.
Side központja kb. 8 km-re (olcsó gyűjtőtaxik). 
Helyi besorolás: 5*. 

 ALL inklusive   Minden étkezés büférendszerben.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok egész nap.  
Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:   2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás
díjából.
2014.03.02-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  

Kiváló szálloda, közvetlen tengerparti fek-
véssel, amely ideális választás egy igazán 
pihentető nyaraláshoz.

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, fi nom-
homokos strandon fekszik. Side központja kb. 8 
km-re (olcsó gyűjtőtaxik).
Helyi besorolás:   5*.

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

 ALL inklusive Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok egész nap.   
Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény: 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.
2014.03.02-ig történő foglalás esetén 12% ked-
vezmény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

Szállásleírás a 146-147. oldalon Szállásleírás a 148-149. oldalon

KALANDOZÁSOK ISZTAMBULTÓL ANTALYÁIG MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL 

 KOMBINÁCIÓK NYUGAT-TÖRÖKORSZÁGI KÖRUTAZÁS + ALBA HOTELS       

Szeretné az üdülést változatossá tenni? 
Esetleg a tengerparti nyaralás mellett szeretne 
még többet látni, más városokat és kutúrákat
megismerni?
Válasszon kombinációs útjaink közül,
melyek során kombinálhatja a pihente-
tő üdülést, Nyugat-Törökország legszebb 
helyeivel.  
További fontos információk a kombinációkkal 
kapcsolatban az Ön utazási irodájában.      

Foglalási kód:

8 napos kombináció (7 éjszaka)
Budapesttől Budapestig

már 620,-€/fő ártól
 (198.400,- Ft/fő ártól)

CSOMAG

Szállásleírás a 150. oldalon

ÚJ

Isztambul
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          Egzotikus
         utazások
             repülővel
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THAIFÖLD

MALDÍV-SZIGETEK

KENYA

TANZÁNIA

MAURITIUS

SEYCHELLE-SZIGETEK

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

KUBA

MEXIKÓ

JAMAIKA

BRAZÍLIA
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