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A NECKERMANN VALÓRA VÁLTJA... MÁR 20 ÉVE!

STRAND & TENGER
Szállodák, panziók és apartmanok │ Élményparkok │ Olaszország │ 
Franciaország │ Spanyolország │ Szlovénia │ Horvátország │ Montenegró │ 
Románia │ Bulgária │ Görögország 

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!

TALÁLJA MEG AZ ÖN SZÁMÁRA LEGMEGFELELŐBB 
NYARALÁST!
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CSALÁD WEB TIPP 
További szállásajánlatok a honlapon!

NYARALÁS 
HÁZIÁLLATTAL

KEMPINGEK

ÉLMÉNYPARKOK

CSÚSZDA

CSÚSZDA TIPP

ALL INKLUSIVE WELLNESS TIPP
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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!

CSALÁDI AKCIÓ
A 2 illetve több gyermekkel utazó családok számára sok 
szállodában kínálunk életkorhoz kapcsolodó kedvezményeket.169 SZ
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Fizessen kevesebb éjszakát, mint ahányat foglal!
Pl. 7 éjszaka 5 áráért.

133JOKER-SZOBA
Kiemelkedően kedvező árak! Egy előre nem meghatározott 
típusú és felszereltségű szoba az adott szálláshelyen.
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EGYÁGYAS SZOBA
KEDVEZMÉNNYEL
Számos szálláshely kínál külön kedvezményt egyedül
utazó vendégeink számára bizonyos időszakokban. 62 SZ
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ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY
Különböző mértékű, a foglalás időpontjához kötött
kedvezmény a szállás díjából.250 SZ
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Ingyenesen vagy kedvezményesen igénybe vehető,
helyszíni szolgáltatások.
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Szerződéskötés
időpontja

Kedvezmény 
a szállás díjából

2013.11.11.-2014.01.31. akár 50%

2014.02.01.-2014.02.28. akár 40%

2014.03.01.-2014.03.31. akár 35%

Minél hamarabb foglal, annál nagyobb kedvezményre lesz 
jogosult! Szinte minden szállodánknál kedvezmények hosz-
szú sorával találkozik. Így aki hamar ébred, akár 50% ked-
vezményt is elérhet a szállás díjából! A www.neckermann.hu
honlapunkon működő online foglalási rendszer automatiku-
san már kedvezményekkel csökkentve számolja a részvételi
díjat.

KEDVEZMÉNYEK HOSSZÚ SORA
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Legjobb ÁR garancia

EURÓ árgarancia
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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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10 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

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.

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: Infopress Group 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.”

A SZÁLLODÁK NECKERMANN-BESOROLÁSA

A szálláshelyek komfortfokozat szerinti osztályozására vonatkozó hazai és helyi szabá-
lyok közötti eltérésekre tekintettel minden szálláshelynél feltüntettük az egységes, úgy-
nevezett Neckermann-értékelést, amely az „N” betűk számának megfelelően a nagyon 
egyszerűtől a luxuskategóriáig terjedően 5 kategóriába sorolja a kiadványunkban közzé-
tett 10 ország közel 400 szálláshelyét. 

Az n betű(k) mellett található + jelölés arra utal, hogy az adott szálláshely szolgál-
tatásban illetve felszereltségben többet nyújt, mint az adott kategória átlagos színvonala. 
Kérjük, hogy foglalás előtt tanulmányozzák át az egyes szálláshelyek típusára, fekvésére, 
felszereltségére, szolgáltatásaira, és egyéb jellemzőire vonatkozó aktuális információkat, 
melyek a kategória besorolásnál pontosabb, konkrétabb és szélesebb körű segítséget 
nyújtanak az Önök számára legideálisabb szálláshely kiválasztásához!

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

A Neckermann-besorolás mellett feltüntetjük a szállásleírásokban az adott országban 
érvényes helyi besorolás mértékét is.

 ÚJDONSÁG 

Az idei szezonban is kínálunk bizonyos szálláshelyeken Senior-kedvezményt. A kedvez-
mény bizonyos kor felett (pl.  60 év felett) vehető igénybe. A foglalásnál kérjük külön
megjelölni a vendégek pontos életkorát!
Figyelem! Az ajánlatok leírásában szereplő feltételektől eltérő foglalás esetén a
következmények (esetleges extra költségek a helyszínen) az utast terhelik.

A foglalás illetve az utazás időpontjához kap-
csolódó kedvezmények teszik részvételi díjainkat 
különösen versenyképessé. Számoljanak velünk!

SENIOR-KEDVEZMÉNY

GYERMEKKEDVEZMÉNYEK

A gyermekeknek 2 fi zető felnőtt kíséretében a legtöbb helyen kedvezményeket ajánlunk.
Gyakran akkor is van kedvezmény, ha csak 1 felnőttel együtt utaznak. Egyes szállodákban a
kedvezmény a nagyobb gyerekekre (pl.: 12-15 éves) illetve felnőttekre (pl.: 15 éves kortól)
is vonatkozhat. A kedvezmény mértékét %-os formátumban adtuk meg, illetve azon szál-
láshelyeknél, ahol a kedvezmény nem %-os, hanem fi x formátumú, ott az árakat a fogla-
lási rendszer tartalmazza. További információk a „GYERMEKKEDVEZMÉNY/GYEREKÁR“
rovatban találhatók, a szálloda leírása után a kedvezményre vonatkozó feltételekkel együtt. A 
4 fős családoknak (2 felnőtt és 2 gyermek) szintén kedvezményes lehetőségekkel szolgálunk.
A kedvezményekre és az elhelyezésre vonatkozó pontos leírás a „CSALÁDI AKCIÓ”
rovatban található.
Figyelem:gy A négyágyas illetve a családi szobák 2 felnőtt és 2 gyermek részére javasoltak,
még abban az esetben is, ha a pótágykedvezménynek nincs felső korhatára.
A pótágyazható szobákban illetve a családi szobákban a létszámot további egy 2 év alatti
csecsemő hozzáfoglalásával sem lehet túllépni.
Akkor sem, ha a szülőkkel aludna, vagy a vendégek vinnének saját babaágyat a csecsemő
részére. A 2 év alatti gyermekeknél (csecsemők) a helyszínen felmerülő költségek (szál-
lodától függően napi 8-20,-€ is lehet) a vendégeket terhelik. A helyszínen fi zetendő költ-
ségeket akkor is ki kell fi zetni, ha a csecsemő nem veszi igénybe a gyerekágyat, mivel ez a
költség az áram- és vízfelhasználást fedezi.

1 éj reggelivel

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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11ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

Kérdése van foglalásával kapcsolatban? Szívesen segítünk! Kék-szám: 06-40-200-776 il-
letve bármilyen utazással kapcsolatos észrevételét és kérdését a nur@neckermann.hu 
e-mail címen várjuk. 
Számos üdülőhelyen partnerirodánk vagy a Neckermann Service (német és/vagy angol
nyelven) áll vendégeink rendelkezésére. Elérhetőség (cím, telefonszám) a szállodák/
apartmanok recepcióin elhelyezett információs mappában található valamint az úti do-
kumentumokban. Esetleges probléma vagy kellemetlenség esetén forduljon bizalommal
helyi képviselőjéhez vagy a helyszínen működő helyi képviselethez! Munkatársaink min-
dent meg fognak tenni, hogy megoldást találjanak problémájukra.  Ha ez nem lehetsé-
ges, helyi képviselőnk 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 kö-
vetkezmények a bejelentést elmulasztó felet terhelik. Képviselőink SOS telefonszámukon
a nap 24 óráján át elérhetők.
Egyes olasz, spanyol, horvát, bolgár, montenegrói és görög úti célokon (pontos infor-
máció a kiadványkészítés ideje alatt nem állt rendelkezésünkre) magyarul is beszélő
helyi képviselő dolgozik (S.O.S. telefonszáma megtalálható az információs mappában).
Franciaországban, Szlovéniában, Németországban nincs helyi képviselőnk, a szállodák és
apartmanok személyzete segít a problémák megoldásában.  

Az apartmanok leírásánál az adott apartmantípus maxi-
mális férőhely-kapacitását jelöljük, pl. F5F = apartman 5
fő részére (e meghatározásnál a 2 év alatti csecsemő is
„teljes főnek“ számít). Kérjük, szállásválasztáskor vegyék 
fi gyelembe, hogy az apartmanok tulajdonosai nem engedé-
lyezik további személyek jelenlétét az apartmanjaikban!
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem minden ágy 
normál ágy méretű (rövidebb és/vagy keskenyebb is lehet).
• A stúdiók és apartmanok leírásánál a nappali/hálószo-
ba illetve hasonló jelzés több funkciót ellátó egy légteret
jelent. Többszobás (többlégterű) apartmanok esetében
a leírásban szereplő szobák száma többnyire egy nap-
pali/hálószobát és további hálószobákat jelent. Pl. há-
romszobás (háromlégterű) apartman foglalása esetén
általában egy nappali/hálószoba és 2 külön hálószoba áll
rendelkezésre.
•  A stúdiók és apartmanok leírásánál a tűzhely vagy főző-
lap (amennyiben külön jelzés nem utal rá) nem rendel-
kezik sütővel. Kérjük, vegyék fi gyelembe, hogy a konyhák 

felszereltsége általában nem hasonlítható össze az otthon 
megszokottéval.
A megadott négyzetméteradatok hozzávetőleges nagysá-
got jelölnek, a terasz és balkon meghatározása (azok nagy-
sága miatt) országonként különböző.
A leírások után pontos információkat találnak arról, hogy 
a bérleti díj mit tartalmaz, és mely költségek fi zetendők a 
helyszínen. Elkülönítettük a „Bérleti díj tartalmazza“, „A 
helyszínen fi zetendő“ valamint az „Ajánlatos magunkkal 
vinni“ rovatokat, a pótágyazási lehetőségeket „1 pótágy”
és annak a helyszínen fi zetendő árát valamint az érkezés 
és elutazás (a szállás elfoglalásának és elhagyásának) idő-
pontját is.
Kérjük, hogy későbbi érkezés esetén feltétlenül informálják 
a kulcsátadó helyet!
Az üdülőhelyi díjak mértékénél a kiadvány nyomtatásának 
időpontjában érvényes adatokat vettük fi gyelembe.
1 pótágy = általában gyerekeknek ajánlott heverő vagy ágy, y
ami keskenyebb és rövidebb egy átlagos ágynál, és nem 

nyújtja egy normál ágy kényelmét. Egyes apartmanokban
felnőttek részére is igénybe vehető (lásd a leírásokban). Egy 
apartmanban akkor is csak 1 pótágyat lehet elhelyezni, ha a
leírásban szerepel, hogy a max. létszámot túl szabad lépni!
Figyeljék leírásunkat, hol ajánlatos saját ágyneműhuzatot
(ill. törölközőt, konyharuhát stb.) magunkkal vinni! 
Üdülés apartmanban félpanziós ellátással: Ajánlataink 
között szerepelnek olyan apartmanok is, ahol megoldható a
félpanziós ellátás külön kód foglalásával. Az erre vonatkozó
információt a szállásleírásban találják meg. Kérjük, vegyék 
fi gyelembe, hogy az extra ellátást csak a tartózkodás teljes
időszakára és minden egyes (a foglalásban szereplő összes)
személy részére lehet lefoglalni!

Kérésünk...
Az apartmanok tulajdonosai maximálisan megbíznak a
vendégekben. Kérjük, hogy ha az elutazás utáni taka-
rítást biztosítjuk Önöknek, akkor se hagyjanak maguk 
után mosatlan edényt és evőeszközt!

• Autóbuszok típusa: Az üdülőjáratokon üzemeltetett,
nyugati típusú luxus-autóbuszok minden esetben megfe-
lelnek a nemzetközi utaztatás szigorú műszaki és bizton-
sági feltételeinek.
• Utastalálkozó: Minden autóbuszindulás előtt fél órával
van az utastalálkozó. A vidékről induló autóbuszoknál elő-
fordulhat csúszás, mely néha hosszabb-rövidebb késést
eredményez.
• Ültetési rend – utaskísérő – leszállókártya: Az autó-
buszon induláskor az utaskísérő segít - az előre megha-
tározott ülésrend alapján - az ülőhelyek elfoglalásában,
valamint bármilyen felmerülő probléma esetén egész út
során az utasok rendelkezésére áll. 
Az üdülőhelyre érkezéskor utasaink leszállókártyát kap-
nak, ami tájékoztatást nyújt arról, hogy hol és mikor száll-
hatnak fel egy illetve két hét múlva az autóbuszra.
• Időpont-módosítási költség: 5.000,- Ft/fő.
• Helyjegy foglalása: 5.000,- Ft/fő felár ellenében
lehetséges.

Fontos!
• Buszos utazás esetén személyenként 1 utazótáska/bőrönd,
 1 kézitáska és családonként 1 hűtőtáska megengedett. 
• Kérjük a csomagokat jól látható helyen névvel és címmel 
lássák el, mert érkezéskor a vezetők csak névre szólóan 
adják ki a csomagokat! 
• A felszállási helyekre mindig a létszámnak megfelelő 
busz megy, így kisebb létszám esetén az utazás 7-21 fős 
mikrobuszokkal történik (nem csak az átszállóhelyig).
• Az autóbuszok Spanyolországban a helyi körülmények-
hez mérten a megadott szálláshelyhez legközelebb eső 
pontig szállítják az utasokat. Olaszországban a megadott 
gyűjtőhelyeken szállhatnak le illetve fel az autóbuszra!

• Útlemondási biztosítás:
Az autóbuszjegyek részvételi díja NEM tartalmazza az 
útlemondási biztosítást, valamint az Általános Utazási
Feltételektől eltérően az alábbi, szigorúbb lemondási
feltételek az irányadók:
Az utazás megkezdése előtti
• 30. napig a lemondás kezelési költsége 6.000,- Ft/fő,
• 29-22 nappal a részvételi díj 25%-a,
• 21-15 nappal a részvételi díj 50%-a,
• 14-8 nappal a részvételi díj 80%-a,
• az utazás megkezdése előtti 7. naptól kezdve az utazás
megkezdésének napjáig ill. az utazás meg nem kezdése
esetén a részvételi díj 100%-a fi zetendő.

Figyelem! Az általunk kínált autóbuszos utazások 
különböző partnereink ajánlatai, ezért a feltételekben
egyes esetekben eltérések lehetnek. A részvételi díjak 
megadásánál a kiadvány nyomtatásának időpontjában
érvényes adatokat vettük fi gyelembe.  További pontos in-
formációk az Ön utazási irodájában.

Bizonyos szálláshelyeknél, ahol ezt a jelzést látják, meghatározott 
időpontokban illetve hosszabb tartózkodási idő esetén kedvezmé-
nyesen üdülhetnek, pl. 7=5 (7 éjszaka üdülés 5 éjszaka áráért). 
Az Árkedvezmény a szállodák/apartmanok nagy részénél akkor ve-
hető igénybe, ha a megrendelés (a teljes tartózkodás időtartama) a 
megadott időpontokon belül van, ami azt jelenti, hogy ezen időtar-
tam alatt meg kell kezdeni és be kell fejezni a tartózkodást.

Egyes esetekben az érkezés időpontjának megfelelően vehető igénybe az ajánlat, az erre
vonatkozó külön utalás az Árkedvezmény időpontjai után található. 
Bizonyos ajánlatoknál külön megkötések vannak az érkezés napjára vonatkozóan is a 
megadott időtartamon belül. A helyszínen fi zetendő költségek Árkedvezmény esetén is a 
teljes tartózkodási időre érvényesek!
FIGYELEM: Ha szezonváltás van, a kedvezményes „AJÁNDÉK“-napok mindig az olcsóbb 
szezonba esnek, tehát  mindig a drágább szezonra vonatkozó ár az irányadó.

7=5
kedvezmény

ÁRKEDVEZMÉNYEK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HELYI KÉPVISELET

HASZNOS TUDNIVALÓK AZ APARTMANOK FOGLALÁSÁNÁL

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

Kérjük, vegyék fi gyelembe az alábbi általános
tudnivalókat:
• Kérjük, saját nyugalmuk érdekében az ideális szálláshely 
mellett körültekintően válasszák ki biztosításukat is, mely 
kár esetén széleskörű asszisztenciát nyújt (pl. egy külföl-
dön szükségessé váló orvosi ellátás esetén)!
• Probléma esetén (pl. orvosi ellátás szükségessége) for-
duljanak bizalommal a szállodák recepciójához!
•  Elő- illetve utószezonban bizonyos létesítmények (pl.
egyes éttermek illetve szórakozási lehetőségek) nem min-
dig üzemelnek teljes mértékben.
•  Egyes szállodákban és apartmanokban elő/utószezonban
tartózkodhatnak ifjúsági csoportok is.  Kérjük, legyenek te-
kintettel arra, hogy a kiadványban szereplő szálláshelye-
ket más utazásszervezők is kínálhatják, ezért a leírásokban
feltüntetett „ifjúsági csoportok foglalása nem lehetséges” 
kiírás nem zárja ki az adott szállodában/apartmanban más
utazásszervező által foglalt ifjúsági csoportok jelenlétét.
•  A nyári szezonban előfordulhat, hogy a hirtelen megnö-
vekedett igények miatt az áram- és vízellátásban esetlege-
sen gondok merülnek fel.
• Az üdülőhelyek infrastruktúrája folyamatosan fejlődik.
Építkezések illetve felújítási munkálatok bármelyik tele-
pülésen előfordulhatnak, melyről nem minden esetben
tájékoztatják az utazásszervezőket illetve a szomszédos
szállodákat/apartmanházakat. Az építkezés zaja alkalman-
ként megzavarhatja a nyugalmat.
• A tengerparton időnként az időjárás és a tengeráramlá-
sok miatt az algák felhalmozódhatnak.
• Júliusban és augusztusban számítanunk kell arra, hogy a
helybeliek is szívesen töltik szabadságukat „saját” tenger-
parti üdülőhelyeiken, ezért azokat ilyenkor nyüzsgőbb élet
jellemzi, valamint az animációs és zenés programok akár 
éjjel 1.00 óráig is tarthatnak.
• Egyes szállodáknál előfordulhat, hogy egy-egy nagyobb
(pl. ünnepi) turnusváltáskor a szaunák ill. wellness-részle-
gek karbantartás vagy takarítás miatt zárva tartanak.
• A szaunák és wellness-részlegek 13 év alatti gyermekek 
számára gyakran nem látogathatók.
• A szállodák/vendéglátó egységek által szervezett külön-
böző esti zenés/élőzenés/szórakoztató programok több-
nyire nyitott teraszokon/bárokban zajlanak kb. éjfélig,
melyek zaja esetenként zavarhatja pihenésüket.
• A szállodák/panziók/apartmanok gyakran különböző
sportolási lehetőséget is ingyenesen kínálnak a vendé-
geknek. Időnként előfordulhat, hogy a sporteszközök nem
állnak elegendő számban rendelkezésre. Ilyen esetben
türelmüket és megértésüket kérjük.
• A szállodai szobákat általában csak kb. 14.00 és 15.00
óra körül, míg az apartmanokat az érkezés napján a le-
írásban meghatározott időpontban lehet elfoglalni. Késői
érkezés (pl. 18.00 óra után) esetén kérjük, hogy feltétle-
nül informálják a kulcsátadó helyet (telefonszám az úti ok-
mányokban)! Ellenkező esetben előfordulhat, hogy igény 
esetén értékesítik a szobákat/apartmanokat.
• A szobabeosztás a lefoglalt szobatípuson belül mindig
a szálloda/panzió/apartmanház részéről történik, erre
vonatkozóan nekünk, mint utazásszervezőnek nincs befo-
lyásunk (a kívánságokat szívesen továbbítjuk a szállodák/
panziók/apartmanház felé, de ezek teljesítéséért garanciát
nem tudunk vállalni).
• A szálláshelyek telítettségétől függően előfordulhat,
hogy nem minden esetben áll rendelkezésre megfelelő
számú napágy vagy napernyő.
• Szállás példa: A szállodák leírása mellett található „szál-
lás példa” fotók tájékoztató jellegűek, általában egy stan-
dard vagy az ajánlataink között szereplő szobát ábrázolnak 
(néhány esetben konkrétan utalunk a szoba típusára is). 

A foglalható szobák pontos adottságaira a szöveges le-
írás az irányadó, és azok a helyszínen a fekvés, a méret, 
a berendezés tekintetében egyaránt eltérhetnek a képen 
látható szobáétól.
• Egyes esetekben - különösen a régebbi építésű szállás-
helyeknél - a normál ágyak hossza max. 190 cm.
• A pótágyakkal ellátott szobák általában nem nyújtják egy 
normál szoba kényelmét! 
• A pótágy, kanapé és a kihúzható ágy (szekrényágy) nem 
nyújtja egy normális méretű ágy kényelmét (keskenyeb-
bek és rövidebbek (<190 cm), mint a normál ágyak - eze-
ket gyermekek számára ajánljuk.
• A 3 ágyas/4 ágyas szobák többnyire kétágyas szobát je-
lentenek 1 illetve 2 pótággyal, így  általában nem nyújtják 
3 vagy 4 felnőtt vendég számára a normál szoba kényel-
mét, azokat kisgyermekes családok számára ajánljuk.
• A Családi szobák általában kétágyas szobát jelentenek 
pótágyakkal (melyek szálláshelytől függően lehetnek: 
kanapé/kihúzható kanapé/dupla, kihúzható kanapé/fotel-
ágy/szekrényágy illetve emeletes ágy. Ezeket a szobákat 
kizárólag 2 felnőtt és 2 gyermek részére ajánljuk. Nem al-
kalmasak 3 felnőtt és 1 gyermek, vagy 4 felnőtt kényelmes 
elhelyezésére abban az esetben sem, ha felső korhatár 
nélküli kedvezménnyel kínáljuk.
•  Apartman foglalása esetén a maximális létszámot álta-
lában 2 év alatti csecsemő hozzáfoglalásával sem lehet 
túllépni. Pontos információ - a lehetőségről és a pótágy 
helyszínen fi zetendő költségeiről - az apartmanok leírásá-
ban, az „1 pótágy” címszó alatt található.
Szállodai szobák foglalása esetén is előfordulhat, hogy a 
szobákban megadott maximális létszám még egy 2 év alatti 
csecsemővel sem léphető túl. Erre vonatkozó információt 
a „Fontos foglalási információ” rovatban találhatnak.
• Egyes szálláshelyek leírásánál a maximális férőhely-ka-
pacitás mellett a szállástulajdonos kérésének megfelelő-
en azt is jelöljük, hogy a szálláshely hány felnőtt és hány 
gyermek (adott maximális életkorral vagy testmagasság-
gal) elhelyezésére alkalmas. Kérjük, a kikötéseket minden 
esetben vegyék fi gyelembe! A leírásban szereplő feltéte-
lektől eltérő foglalás esetén a következmények (pl. esetle-
ges többletköltségek a helyszínen) az utast terhelik.
• Az áramkimaradások elkerülésének érdekében kérjük, 
hogy egyszerre ne használjanak több elektromos eszközt 
(általában 3 KW/apartman a terhelhetőség)!
• Tengerre néző illetve tenger oldalán lévő szobák esetén 
a közvetlen tengerre való kilátást egyes esetekben termé-
szeti vagy építészeti képződmények akadályozhatják.

• Bizonyos szállodákban Joker-szobákat is 
ajánlunk. 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 stan-
dard szobatípusokétól. Így Ön akár 20%-ot is megtakarít-
hat! Ezek a szobatípusok csak korlátozott számban állnak 
rendelkezésre.
• A „tenger oldalán” megjelölés nem jelent tengerre néző 
szobát, csak azt, hogy a szoba az épület tenger felőli 
részében helyezkedik el.
• Háziállatot csak abban az esetben lehet magunkkal vinni, 
ha ez a leírásban szerepel, és annak előzetes lejelentése 
az utazási irodában megtörtént. Minden szálláshelyünkre 
érvényes, ahol ez megengedett: csak 1 háziállat vihető! 
Előfordulhat, hogy a háziállatokat az étterembe, a közös 
helyiségekbe és a wellness-részlegekbe nem vihetjük be. 
A háziállatok külföldre való kivitelének feltételeiről kérje 
állatorvosa tanácsát!

• Amennyiben Önök egy olyan szálláshelyet választottak,
amelybe a Neckermann szerződése szerint nem vihető há-
ziállat, az nem zárja ki, hogy a szálloda vagy apartman köz-
vetlenül mégis fogadhat háziállattal érkező vendégeket.
• A leírásokban említett parkolókban/mélygarázsokban
előfordulhat (a szálloda telítettségétől függően), hogy 
csak korlátozott számban állnak parkolóhelyek rendel-
kezésre, ezért nem tudjuk garantálni a parkolóhelyeket.
Azoknál a szállodáknál/apartmanoknál, amelyeknél saját
parkoló van, szobánként/apartmanonként csak 1 parkoló-
hely vehető igénybe.
• A szálloda fekvésénél a főbejárat illetve a központi épü-
let és a strand vagy tengerpart illetve a település központ-
jának hozzávetőleges távolságát tüntetjük fel.
• A büférendszerű étkezés választéka és minősége a szál-
loda kategóriájától és a helyi szokásoktól függ. Elő- és
utószezonban egyes esetekben a büférendszerben törté-
nő étkezést menüválasztásos helyettesítheti. Figyelem! Az 
ételeket az étteremből nem szabad kivinni.
• Egy foglaláson belül csak azonos ellátás foglalható!
Félpanziós foglalás esetén a vendégek az érkezés napján
vacsorát az elutazás napján reggelit kapnak. Egyes szállo-
dáknál előfordulhat, hogy a főétkezéseket több turnusban
bonyolítják le, előre meghatározott időpontokban.
•  A fél- illetve teljes panziós és az ALL INKLUSIVE ellátás el-
lenkező jelzés hiányában a megérkezés napján vacsorával
kezdődik, és a hazautazás napján reggelivel zárul. Az ALL 
INKLUSIVE szállodákban a vendégek egy karszalagot kap-
nak (melyet a tartózkodás ideje alatt állandóan hordaniuk 
kell), amely feljogosítja őket az ingyenes szolgáltatások 
igénybevételére.
•  A helyi törvények értelmében a szállodák területén lévő
éttermekben/bárokban 18 év alatti fi ataloknak nem szol-
gálnak fel alkoholt (All Inklusive ellátás esetén sem)!
• A legtöbb szálláshelyen a vacsoránál az alkalomhoz illő
ruházat ajánlott (férfi aknak hosszúnadrág).
•  Animációs programok gyermekek számára: (általában
magyar nyelvű nincs) egyes szállodáknál csak megfelelő
létszám esetén és nem minden nap szolgáltatják.
• Energiatakarékossági okokból a légkondicionálás sok 
esetben csak bizonyos hőmérsékletnél működik, általában
júliusban/augusztusban (éjszakára többnyire kikapcsolják).
• Az „EXTRA tipp” rovatban szereplő extra szolgáltatá-
sok, pl. kirándulások lebonyolításáért minden felelősség
a helyi partnerirodánkat terheli. Az extra szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozóan további pontos információk 
a helyszínen, kérjük, hogy a megérkezésük után informá-
lódjanak a recepción! 
• Előfoglalási kedvezmény/„EXTRA tipp”/Ajándékkupon
Egyes szálláshelyeknél bizonyos értékű étel-, ital- vagy 
wellness-vouchert kapnak vendégeink, illetve különböző
kedvezményekben (pl. 10%) részesülnek  az italfogyasz-
tásnál és wellness-szolgáltatások igénybevétele esetén. Az 
ilyen típusú kedvezmények csak a helyszínen  és csak a
megnevezett szolgáltatásra használhatók fel (készpénzre
nem válthatók át)! Az extra szolgáltatásokra szóló vouche-
reket/belépőket a helyszínen, a recepción történt egyezte-
tés után lehet átvenni.
• Egyágyas szoba felár nélkül kedvezményünk a legtöbb
esetben nem kombinálható az 1 felnőtt + 1-2 gyermek tí-
pusú családi kedvezményekkel.
• Az üdülőhelyi díjakra vonatkozó információk a kiadvány 
nyomtatásának időpontjában érvényes adatok alapján
készültek.
• Kérjük, vegyék fi gyelembe, hogy részvételi díjaink nem
tartalmazzák a helyszínen igénybe vehető egyéb szol-
gáltatások (pl. szobatelefon, internet, minibár stb.) költ-
ségeit. További extra szolgálatások árai (pl. szolárium,

JOKER-

SZOBA

NYÍLT SZÓ - HASZNOS TUDNIVALÓK
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masszázs, strandszerviz ára stb.) csak tájékoztató jellegű
adatok, melyek a kiadvány készítésekor ismert összegeket
tartalmazzák.
• Utazás előtt kérjük, ellenőrizzék útlevelük érvényes-
ségét, tájékozódjanak irodáinkban és a követségeken a
beutazáshoz szükséges szabályokról (pl. meddig kell az 
útlevélnek/személyi igazolványnak a visszautazástól szá-
mítva érvényesnek lennie, szükséges-e készpénz igazolása
a belépéskor stb.)! Magyar állampolgárok az Európai Unió
tagországaiba új típusú, érvényes személyi igazolvánnyal
(plasztikkártya) is utazhatnak, útlevél nélkül (további pon-
tos információk: EU-infovonal (1) 336-5600). Személyi
igazolvánnyal nem rendelkező, kiskorú, magyar állampol-
gárok (tehát a 14. életév betöltése előtt) továbbra is csak 

önálló, érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre.
Külföldi állampolgárok esetében további információ a
követségeken.
• Autópálya-használat:p y  Az aktuális autópálya-használati
díjakról kérjük, hogy indulás előtt érdeklődjenek a Ma-
gyar Autóklubnál, vagy tájékozódjanak az interneten! Az 
általunk ajánlott országokban az autópályákon csak au-
tópályadíj helyszíni megfi zetése ellenében autózhatunk,
vagy az előre megváltott igazolószelvénnyel rendelkező
autók közlekedhetnek. Az erre vonatkozó szelvényeket a
határon illetve a benzinkutaknál lehet megvásárolni. 
• Bulgáriában, Olaszországban, Romániában, Bosznia-
Hercegovinában, Montenegróban és Szlovéniában nap-
pal is kötelező a fényszóró használata. Ezen országokon

kívül probléma esetére legalább 1 láthatósági mellény-
nyel kell rendelkeznie az autó vezetőjének Franciaország-
ban és Spanyolországban.
• Az általunk adott útvonaljavaslat csak tájékoztató jellegű.
Nem tartalmazza az utazás során felmerülő autópályadí-
jakat vagy egyéb költségeket, és nem veszi fi gyelembe
például az időjárási viszonyok miatt esetlegesen lezárt
útszakaszokat. Kérjük, hogy útitervüket a szálláshelyig
térkép, internetes útvonaltervező illetve GPS segítségével
állítsák össze, hogy már a közlekedés is az Önök legfonto-
sabb szempontjai szerint (pl. legrövidebb vagy leggyor-
sabb útvonal illetve leghosszabb autópályaszakaszok)
történjen! 

OLASZORSZÁG
• Az Adria partján általában május közepétől szeptember 
közepéig üzemeltetik az úszómedencéket. Esetlegesen, 
időjárási viszonyokra hivatkozva ez az időszak rövidebb/
hosszabb is lehet, amelyre nekünk semmilyen befolyá-
sunk nincs.
• Előfordulhat, hogy a déli órákban (13.00 és 16.00 óra 
között) az uszodát nem lehet igénybe venni a „siesta“ 
miatt, valamint egyes létesítményekben az úszómedence 
használata csak fürdősapka viselése mellett lehetséges.
• A strandszerviz a tengerparton általában május közepé-
től szeptember közepéig vehető igénybe. Egyes strandok 
csak térítés ellenében látogathatók. Vannak olyan part-
szakaszok is, ahol térítés nélkül strandolhatunk, de ezek 
zsúfoltabbak.
• Az olasz iskolai szünidő alatt (júliusban és augusztus-
ban) az üdülőhelyeket többnyire tipikusan „olasz”, túlfű-
tött hangulat jellemzi. Az animációs és zenés programok 
éjjel 1.00 óráig is eltarthatnak.
• A 2 év alatti gyermekek (csecsemők) esetében egyes 
szállodákban gyakran magasak a helyszínen fi zetendő 
költségek (általában 8-15,- €/nap). Akkor is, ha saját gye-
rekágyat visznek magukkal, mert ilyenkor is kell fi zetni a 
vízért, áramért stb. A költség nagyságáról információk a 
szállásleírásokban találhatók.
• Az Adriai-tengerparton a főszezonban erősebb algáso-
dásra számíthatunk.
• Szardínián a strandokon alkalmanként moszatok gátol-
ják a zavartalan fürdőzést.
• Ünnepnapok: Augusztus 15. – Mária mennybemenetele 
(Il Ferragosto) a legtöbb olasz üdülőterületen az olasz 
nyaralóidény fénypontja. Ünnepeljenek együtt a felhőtle-
nül mulató olaszokkal, ez számukra a legnagyobb családi 
ünnep az egész országban. Előre foglalt félpanziójuk ese-
tén előfordulhat, hogy ezen a napon vacsorájuk helyett 
ebédet kapnak. A szállodák különleges vacsorát kínálnak, 
helyi specialitásokkal, zenével és gyakran tűzijátékkal. Ezt 
természetesen felárral kínálják, melyet a helyszínen tud-
nak fi zetni. Ez alatt az időszak alatt gyakran megemelik a 
különböző szolgáltatások árait.
• A Ligur-tengerparton a legtöbb strand csak térítés elle-
nében látogatható. A belépődíj 2 napozószék, 1 napernyő 
és egy öltözőkabin használatát tartalmazza. A strandszer-
viz általában június elejétől szeptember közepéig vehető 
igénybe. A magasabban fekvő területeken esetenként 
korlátozások léphetnek fel a vízellátásban. A tengerparti 
üdülőhelyeket vasút köti össze, ezért előfordulhat, hogy 
szálláshelyünk közvetlen közelében vezet a vasútvonal.
• Olaszország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi dí-
jak mértékében változás várható. Pontos információk a 
helyszínen.

• Olaszország egyes szálláshelyeit olasz lakóhellyel ren-
delkező állampolgárok nem foglalhatják.
HORVÁTORSZÁG 
• Ajánlatos az autókra a „zöld biztosítási kártya“ 
beszerzése.
• Losinj-, Brac- és Korcula-szigetek esetében a főszezon-
ban előfordulhat, hogy a megnövekedett igény miatt hosz-
szabb ideig kell a kompra várakozni.
• Cavtat üdülőhelyen a dubrovniki repülőtér közelsége 
miatt a le- és felszálló gépek zaja alkalmanként zavaró 
lehet.
• Dél-Dalmáciában fürdőcipő viselése ajánlott.
FRANCIAORSZÁG
• A dupla ágy általában egy matracból áll, és a nemzetkö-
zi standardnál némiképp keskenyebb.
• A homokos strand melletti szállodák medencéinél 
úszósort használata tilos, mivel a zsebekben össze-
gyűlt homokszemcsék a medence szűrőberendezését 
eltömíthetik.
• Az ország egész területén kötelező felszereltsége min-
den személyautónak egy alkoholteszt (kivétel az alkoho-
los indításgátlóval ellátott autók). A vér alkoholtartalma 
Franciaországban nem haladhatja meg a 0,5 ezreléket. Az 
ittas vezetést szigorúan büntetik, akár 4.500,- €-s pénz-
bírsággal vagy a jogosítvány bevonásával. Egyszer hasz-
nálatos illetve elektromos alkoholszondák vásárolhatók a 
francia benzinkutakon és szupermarketekben, áruk kb. 
1-1,50 €. A használatra azonnal alkalmas szonda nélkül 
autózókat 11,- €-ra büntethetik a rendőrök.
SPANYOLORSZÁG
• A szombati és vasárnapi érkezéseknél előfordulhat, 
hogy a késői érkezéseknél (21.00 óra után) bizonyos fel-
árat (kb. 15,- €) kell fi zetni a kulcsátadó helyen.
Katalóniában (Costa Brava, Costa Dorada) 2013-tól új 
üdülőhelyi díjat vezettek be. Ez bármely szálloda vagy 
apartman foglalása esetén a helyszínen fi zetendő. Össze-
ge személyenként (17 éves kortól) és naponként (max. 7 
nap) kb. 0,50-1,50,- €. Az információk a kiadvány nyom-
tatásának időpontjában érvényesek.
MONTENEGRÓ
• A montenegrói étkezési szokásoknak megfelelően az 
ételeket csak langyosan tálalják.
• Az elő- és utószezonban előfordulhat, hogy az Ön által 
foglalt szálloda még/már nem üzemel, ilyenkor az elhelye-
zés  általában magasabb kategóriájú szállodában történik.
• Az utazási csekkeket és bankkártyákat nem mindenhol 
fogadják el. Az országban kevés a bankautomata, ezért 
elegendő készpénz kivitelét javasoljuk.
• A montenegrói parkolási díjak pontos mértékéről infor-
mációt a helyszínen kaphatnak.

BULGÁRIA 
• A bolgár étkezési szokásoknak megfelelően az ételeket 
csak langyosan tálalják.
• A bulgáriai szállodák népszerűsége miatt előfordulhat, 
hogy amennyiben autóval érkeznek, nem biztos, hogy az 
adott szálloda parkolójában vagy a szálloda közelében 
tudják leparkolni autójukat. Térítés ellenében nyilvános 
parkolók állnak rendelkezésre. További információ a ki-
advány 183. és 201. oldalán.
• Az elő- és utószezonban előfordulhat, hogy az Ön ál-
tal foglalt szálloda még/már nem üzemel, ilyenkor az 
elhelyezés általában magasabb kategóriájú szállodában 
történik.
• Egyes szállodákban lehetőség van ALL YOU CAN DRINK 
csomag foglalására. Ilyen esetben a csomag csak a tar-
tózkodás teljes időtartamára foglalható, annál rövidebb 
időre nem!
GÖRÖGORSZÁG
• A fürdőszobák legtöbb esetben egybeépítettek a WC-
vel, a zuhanyozó pedig sok esetben zuhanytálca nélküli.
• A hűtőszekrény általában kicsi, és mélyhűtő része több-
nyire ajtó nélküli, így nem alkalmas fagyasztott ételek 
tárolására.
• Az apartmanok konyhai alapfelszereltsége szolid, csak a 
legalapvetőbb felszerelést tartalmazza.
• Egyes szállodák fűtését és melegvízellátását napenergia 
felhasználásával oldják meg. Megtörténhet, hogy az elő-
/utószezonban csak langyos víz van.
• A Chalkidiki-félszigeten számos partszakasz nyerte el a 
“Kék Zászló” minősítést, melyet a világ legtisztább vizű 
és partú strandjai kaphatnak. Kérjük, Önök is járuljanak 
hozzá, hogy ez így maradjon!
ROMÁNIA
• Romániában nem csak az autópályákra, hanem a teljes 
közúthálózatra úthasználati díjat kell fi zetni. Ezt az ország-
határon belépéskor azonnal rendezni kell, az úgynevezett 
ROVINIETA megvásárlásával. Ennek hiánya pénzbírságot, 
vagy esetenként a forgalmi engedély bevonását vonhatja 
maga után. 
• A szigorú közúti ellenőrzések a gépjárművek biztonsá-
gos műszaki állapotára és a balesetveszélyes közlekedési 
magatartás kiszűrésére koncentrálnak. Szabálytalanság 
esetén a kiszabott pénzbírság mellett a jármű forgalmi 
engedélyét, vagy a vezetői engedélyt is visszatarthatják.
• Romániai lakóhellyel rendelkező vendégek a román 
szálláshelyeket a meghirdetett áron nem foglalhatják.
BOSZNIA-HERCEGOVINA
A 23 év alatti, jogosítvánnyal rendelkező személyek 23.00 
és 05.00 óra között csak egy 25 éves vagy idősebb, ér-
vényes jogosítvánnyal rendelkező személy kíséretében 
vezethetnek járművet.

NYÍLT SZÓ - HASZNOS TUDNIVALÓK
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!
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PARK info

„Dolce Vita” Németországban! Él-
vezze a római-olasz hangulatot!
A szállodát a 10 legjobb Necker-
mann szálloda egyikévé válasz-
tották.

Fekvése:   Közvetlenül az Europa Park 
spanyol hangulatú szállodás része 
mellett található. A park egy alagúton
keresztül érhető el.  
Felszereltsége: Az olasz-római, négy-
csillagos szálloda a régi rómaiak pom-
pájával és luxusával varázsolja el Önö-
ket. 350 itáliai hangulatú szoba várja
Önöket, ezek közül 22 exkluzív suite.
A piazzán, mely igazi toszkán hangu-
latot idéz, egy kávézó, 2 a’la carte- és
egy büféétterem található. A tér nyitott
végén a római Colosseum mintájára
épített tribün található. 2 bár egészíti
ki az ajánlatot, melyek közül az egyik 
a szálloda legfelső emeletén találha

tó. Míg a felnőttek az ajándéküzlet-
ben bevásárolnak, addig a gyermekek 
a játéksarokban vagy a vízi játszótéren 
hancúrozhatnak. A szállodában recep-
ció széfekkel, liftek, business-központ, 
csomagszoba és lobby ülősarokkal áll 
a vendégek rendelkezésére.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A/A4A:
Az olasz-római stílusban, max. 4 fős 
családoknak berendezett szobákban 
dupla ágy és többnyire egy falba épí-
tett emeletes ágy (0,9x2 m), fürdő-
szoba zuhanyozóval, WC, hajszárító, 
kábel-TV, ingyenes WIFI és telefon. 
Minden szoba nemdohányzó.
Ellátás:   Bőséges   büféreggeli   Euro-
egérrel és barátaival. Térítés ellené-
ben: esténként választhatnak az a’la 
carte-éttermek kínálata vagy büféva-
csora közül.  
Sport:   Fitneszközpont (belépés 16 

éves kortól), jogging- és nordic wal-
king-útvonalak.   
Szórakozás:   Naponta élőzene a bá-
rokban és az éttermekben.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 1,40 €/fő/éj 12 
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
13,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
15.30 órától/11.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj (max. 6 éj)
Fontos foglalási információ: Az 
ár tartalmazza a foglalt időtartamra a
reggelit és a belépőt a parkba (1 éjsza-
ka foglalása esetén 2 napos, 2 éjsza-
ka foglalása esetén 3 napos belépője-
gyet). Hosszabb tartózkodás esetén a
parkba további belépőjegy térítés el-
lenében a helyszínen váltható. A be-
lépőjegyeket érkezéskor a szálloda re-
cepcióján vehetik át. Gyermekeket 3
éves korig kérjük bébiként 1 éves kor-
ral befoglalni!    

 EXTRA tipp 
  • A részvételi díj az   Europa Park be-
lépő  jét már tartalmazza.
•   VIP belépő az Europa Parkba  : a 
különböző attrakciók a szállodaven-
dégek részére már 30 perccel a nyitás 
előtt rendelkezésre állnak.
• A park zárása után a spanyol temati-
kus részben sétalehetőség. 
• Reggeli Euro-egérrel és barátai-
val.
• Kalandház „Casa da Aventura”
a portugál tematikus részben gyerme-
keknek (nyitvatartási időben). 
 WELLNESS tipp  Római tematikus 
úszómedencék, belső és külső meden-
cék, szaunarészleg (belépés 18 éves 
kortól, szauna, gőzfürdő és laconium). 
Térítés ellenében: fodrászat, szolárium 
(18 év felettiek vehetik igénybe), well-
ness- és spa-részleg különböző masz-
százsokkal és szépészeti kezelésekkel, 
medical wellness.  
 CSALÁDI tipp  Kétszintes játszópa-
radicsom az éttermeknél. Naponta 
gyermekprogram a park zárása után 

kizárólag a szálloda vendégeinek, ve-
télkedők.

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
1 gyermek 3 éves korig a szülőkkel egy 
ágyban ingyenesen. További gyerme-
kekért 3 éves korig a helyszínen kb. 6,-
€/nap (bébiágy) illetve kb. 15,- €/nap
(gyermekágy) felár fi zetendő.
Gyermekeknek (4-11 éves) szülői kísé-
rettel gyerekár. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.  

 HOTEL COLOSSEO       RUST BEI FREIBURG 

Szálláskód: HOSO 68890

1 éj reggelivel + belépővel

már 149,-€/fő ártól
(47.680,- Ft/fő ártól)
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!
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Az igazi hősöknek a kaland a LE-
GOLAND® Feriendorfban folyta-
tódik. 

Fekvése:   A szálloda a park közelében
található, ahová egy külön bejáraton
keresztül lehet bejutni.
Felszereltsége: A LEGOLAND® Fe-
riendorfhoz tartozik egy kemping (175
sátorhellyel), lovagi sátrak, 144 csalá-
di szoba 72 lakóegységben, a közpon-
ti épületben recepció, büféétterem és
üzlet.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A/A4A/
G1A/G2A/G3A/G4A:   A lovag, ka-
land, kalóz és autóversenyző tematikus
részben találhatók. 2 külön hálószoba
(az egyikben franciaágy, a másikban
emeletes ágy), fürdőszoba zuhanyozó-
val, WC, TV, hajszárító, ülősarok és te-
rasz, ingyenes WIFI. 
C1C/C2C/C3C/C4C/J1C/J2C/J3C/
J4C - Superior-szobák:   Az egyipto-
mi tematikus részben találhatók, ha-
sonló, de elegánsabb berendezéssel,

mint a normál szobák.
B5B/B6B/H5B/H6B: Normál szobák 
max. 6 fő részére (a lovag, kaland és 
autóversenyző tematikus részben). 2 
külön hálószoba (az egyikben francia-
ágy, a másikban emeletes ágy), a ga-
lérián további 2 ágy, fürdőszoba zuha-
nyozóval, WC, TV, hajszárító, ülősarok 
és terasz.
Ellátás: Büféreggeli   a Ferien-
dorf étteremben. Térítés ellenében: 
Steak House a’la carte-étterem 17.00 
és 21.30 óra között és Dzsungel Bü-
fé (nyitva hétfőtől péntekig) 17.00 és 
21.30 óra között.
Gyerekek: Nagy játszótér és kötélpá-
lya a központi épületnél. További já-
tékok a lakóegységek belső udvarán. 
Térítés ellenében: bébiágy és felsze-
relések.  
Szórakozás:   Térítés ellenében: bow-
ling, minigolf.
Parkolás:   Ingyenes parkolás közvet-
lenül a lakóegységek előtt. Parkolóje-
gyek a LEGOLAND® vendégparkoló-
jába ingyenesen. 
Háziállat: Nem vihető (kivéve vakve-
zető kutya).
Érkezés/Elutazás:
  15.30 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj (max. 3 éj)  
Fontos foglalási információ:   Az ár 
tartalmazza az ellátást a foglalt időtar-
tamra és a belépőt a parkba. 1 éjszaka 
foglalása esetén 2 napos belépőt kap-
nak. Hosszabbítás esetén nincs továb-
bi belépő az árban. A belépőjegyeket 
érkezéskor a szálloda recepcióján ve-

hetik át. Gyermekeket 3 éves korig kér-
jük bébiként 1 éves korral befoglalni!
Külön utaskérésre a szoba tematikus
része választható, de a szobaelosztás a 
helyszínen a foglaltság függvényében
történik.  

 EXTRA tipp 
  •   Belépő a LEGOLAND®-ba. 
• Reggeli beöltözött   mesefi gurák-
kal.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
G1A/G2A/G3A/G4A/J1C/J2C/J3C/
J4C/H5B/H6B: Min. 45 nappal az 
érkezés előtt történő foglalás ese-
tén 30,- €/fő kedvezmény a gyer-
mekek részére (3-11 éves korig).
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
  1 gyermek 2 éves korig a szülőkkel egy 
ágyban ingyenesen. Gyermekeknek 
(3-11 éves) szülői kísérettel gyerekár. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.    

 LEGOLAND FERIENDORF       GÜNZBURG 

Szálláskód: HOSO 92080

1 éj reggelivel + belépővel

már 74,-€/fő ártól
(23.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
45 nappal az érkezésig

PARK info

Szállás példa - C4C „Egyiptom”

17
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

A Brie-régió jellegzetes építésze-
ti stílusában, egy farm mintájára
épült szálloda.

Fekvése: Egy tó partján fekszik, gyö-
nyörű környezetben, erdőkkel körül-
ölelve. Csak pár percre található az 
ingyenes shuttle-busztól, mely a Dis-
ney  ®   Parks, a Disney  ® Village és a

szálloda között közlekedik. A legköze-
lebbi bevásárlóközpont (Val d’Europe) 
kb. 5 km-re. A közelben található a 
„Vallée Outlet Shopping Village” és az 
„Aquarium Sea Life”. Shuttle-busz térí-
tés ellenében, külön kérésre a recep-
ción igényelhető. A szálloda tökéletes 
kiindulópont kocogáshoz és biciklitú-
rákhoz.  
Felszereltsége:   A szállodában össze-
sen 300 szoba 2 kétemeletes épület-
ben, liftek, étterem, 2 bár, csomagtáro-
ló szoba és egy Disney  ® Shop (nyitva 
reggel és este) áll a vendégek rendel-
kezésére. A kertben napozószékek.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A szobákban síkképer-
nyős SAT-TV nemzetközi csatornákkal, 
ingyenes WIFI, telefon, széf, légkon-
dicionálás (egyénileg szabályozható), 
fürdőszoba, WC, hajszárító.
A1A/A2A/A3A/A4A - Családi szo-
bák: „Standard” szobák egy francia-

ággyal vagy két egyszemélyes ággyal
és egy emeletes ággyal.
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió.
Kontinentális reggeli önkiszolgáló
rendszerben a „Le marché gourmand” 
étteremben és büfévacsora hagyo-
mányos francia konyhával. Gyermek-
menü.
Szórakozás:   A „l’abreuvoir” bár ké-
nyelmes kikapcsolódást nyújt a ven-
dégek részére.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 13
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
15.00 órától/11.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
Fontos foglalási információ:   Gyer-
mekeket 2 éves korig kérjük bébiként
1 éves korral befoglalni! Gyermekágy 

2 éves korig ingyenes, előzetes fogla-
lás szükséges.

 EXTRA tipp 
• Ingyenes shuttle-busz  , mely a Dis-
ney  ®   Parks (kb. 8 percre), a Disney  ®
Village és a szálloda között közlekedik. 
A busz 5-20 percenként közlekedik, 
06.00 és 24.00 óra között.
•   Gyermekautók kölcsönözhetők a 
park meglátogatásához (kaució elle-
nében).
• A Disneyland  ® üzleteiben vásárolt 
termékeket  ingyenesen a szállodá-
ba szállítják  .
•   Disney® Village:   tematikus étter-
mek, bárok, mozi, diszkó (vasárnap 
zárva) és sok más szórakozási lehető-
ség egy helyen (nyitva naponta 24.00 
óráig).
 CSALÁDI tipp    Játszósarok az étte-
remben és a hallban, TV-szoba gye-
rekprogramokkal, etetőszék az étte-

remben, pelenkázó. Térítés ellenében:
fából készült lovas körhinta, videojá-
tékok.  
 ITALOK inklusive  Üdítőitalok a va-
csora mellé ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
Gyermekeknek (2-11 éves) szülői kísé-
rettel gyerekár. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.   

Szálláskód: HOSO 98918

1 éj reggelivel

már 24,-€/fő ártól
(7.680,- Ft/fő ártól)

 HOTEL KYRIAD       MARNE LA VALLÉE 

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

Szeretnél egy kis világutazást 
tenni? Sir Archibald de Bacle, a 
legendás kutató fogad téged a 
titokzatos, kalandokkal teli szál-
lodájában.

Fekvése: Egy tó partján fekszik, pár 
percre az ingyenes shuttle-busztól, 
mely a Disney  ®   Parks, a Disney  ®
Village és a szálloda között közlekedik. 
A legközelebbi bevásárlóközpont (Val 
d’Europe) kb. 3 km-re (shuttle-busz té-
rítés ellenében, naponta 10.00-17.00 
óra között). Disneyland  ®   autóval kb. 
5 percre található. 
Felszereltsége:   A szállodában 6 lift, 
ingyenes WIFI, 3 étterem, 2 bár, cso-
magtároló szoba és egy Disney  ®
Shop áll a vendégek rendelkezésére.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A szobákban LCD-TV 
nemzetközi csatornákkal, telefon, széf, 
fűtés és ventilátor, fürdőszoba/zuha-
nyozó, külön WC, hajszárító. Tea, kávé 

és forró csokoládé bekészítés a szobá-
ba külön kérésre (térítés ellenében).
A1A/A2A/A3A/A4A - „Crew 4” 
Családi szobák: 1-4 fő részére, 1 szo-
ba 1 dupla ággyal és 2 különálló ágy-
gyal.
B1B/B2B/B3B/B4B/B5B/B6B - 
„Crew 6” Családi szobák: 1-6 fő
részére, hasonló berendezéssel, mint
a „Crew 4” szobák, kiegészítve egy 
kis kabinszobával, ahol egy emeletes
ágy van.
Ellátás: Reggeli vagy  félpanzió  .
Kontinentális büféreggeli a „Planta-
tion” étteremben 07.00 és 10.30 óra
között. Büfévacsora. Speciális gyer-
mekételek kérhetők. Figyelem! Fél-
panziós ellátás csak a tartózkodás tel-
jes időtartamára foglalható.   
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/fő/éj 13
éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
15.00 órától/11.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj

Fontos foglalási információ: Gyer-
mekeket 2 éves korig kérjük bébiként 
1 éves korral befoglalni! Gyermekágy 
2 éves korig ingyenes, előzetes fogla-
lás szükséges.

 EXTRA tipp 
  •   Ingyenes shuttle-busz, mely kb. 
10-15 percenként a Disney  ®   Parks, a 
Disney  ®   Village és a szálloda között 
közlekedik.
• A Disneyland  ® üzleteiben vásárolt 
termékeket   ingyenesen a szállodá-
ba szállítják  .
•   Disney® Village: tematikus étter-
mek, bárok, mozi, diszkó (vasárnap 
zárva) és sok más szórakozási lehető-
ség egy helyen (nyitva naponta 24.00 
óráig).
• Ingyenes parkolás   a Disneyland®
parkolójában. Az ehhez szükséges kár-
tyát érkezéskor a szállodában kapják 
meg.  
 CSALÁDI tipp    Fedett medence (kb. 
200 m²) gyermekmedencével és 3 
csúszdával (nyitva naponta 08.00-
23.00 óra között), „Dzsungel” kaland-
játszótér 2 emeleten, 12 méter magas 

„Galeone” vitorláshajó, játszószoba, ját-
szótér. Térítés ellenében: videojátékok,
bébiszitter (külön kérésre). Figyelem!
A medence tisztítási és karbantartá-
si munkálatok miatt előreláthatólag
09.24.-09.25. között zárva tart.  
 ITALOK inklusive    Gyümölcslevek és
üdítők a vacsora mellé ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
5=4*  04.05.-04.07., 04.21.-04.26.,
 05.04.-05.19., 06.01.-06.16., 
 08.31.-10.20., 11.02.-11.08.
4=3*  04.05.-04.08., 04.21.-04.27.,
 05.04.-05.20., 06.01.-06.17., 
 08.31.-10.21., 11.02.-11.09.
3=2* 04.05.-04.09., 04.21.-04.28., 
 05.04.-05.21., 06.01.-06.18.,
 08.31.-10.22., 11.02.-11.10.
*csak a fenti érkezések esetén, a ked-
vezmények alapja a reggelis ár  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
  Gyermekeknek (2-11 éves) szülői kísé-
rettel gyerekár. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.

3=2
kedvezmény

Szálláskód: HOSO 98693

1 éj reggelivel

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

 EXPLORERS HOTEL       MARNE LA VALLÉE 

EXTRA  

19

foglalható
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20 SPANYOLORSZÁG · PORTAVENTURA

PARK info

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

SPANYOLORSZÁG · PORTAVENTURA

Hangulatos szálloda a PortAven-
tura élménypark közelében.

Fekvése:   A település szélén, a ho-
mokos strandtól, a központtól, a Port-
Aventura élményparktól és a Costa Ca-
ribe Aquatic Parktól kb. 1 km-re.
Felszereltsége: A létesítmény kb.
50.000 m²-es, parkosított, trópusi kert-
jében 2-3-emeletes, karibi stílusú bun-
galók várják a vendégeket. A 14 ház 
(497 szoba) egy tó és az édesvizű me-
dencés rész körül csoportosul. Az íz-
lésesen berendezett főépületben re-
cepció, társalgó, bárok, büfééttermek,
a’la carte-étterem, pool-bár májustól
szeptemberig, konferenciaterem, üzle-
tek, mosoda (térítés ellenében), pénz-
automata, liftek, ingyenes WIFI-zóna
és internetkávézó (térítés ellenében).
Napozórész napozószékekkel és nap-
ernyőkkel.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/B1A/B2A: 
A 2013-ban felújított, ízlésesen, karibi
stílusban berendezett szobákban für-
dőszoba, WC, hajszárító, SAT-TV, bé-

relhető széf, légkondicionálás/fűtés és 
balkon vagy terasz. 
Ellátás: Félpanzió  . Minden étkezés 
büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem, asztalitenisz, röp-
labda, focipálya és futóösvény.
Wellness:   Fedett medence, szau-
na és pezsgőfürdő. Térítés ellenében: 
masszázs és szépségkezelések.   
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és játszótér.   
Szórakozás:   Animációs programok. 
Térítés ellenében: biliárd.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes (korlátozott 
számban). 
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
NAPONTA       2014.09.14.-11.02. / 2 éj
Rövidebb tartózkodás: Figyelem!
Rövidebb tartózkodás (1-3 éj) esetén 
felár fi zetendő. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza. Foglalási 
kód: 72515 B1A/B2A.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A,
B1A).
• A tartózkodás ideje alatt korlátlan 
belépés a PortAventura élmény-
parkba  .
• Kedvezményes árú belépő   a Cos-
ta Caribe Aquatic Parkba.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény.
Családi akció:
A2A/B2A: 1-2 gyermek (2-12 éves)
foglalása esetén az 1. gyermek 100%,
a 2. gyermek 50% illetve 1 gyermek (13
éves kortól) 25% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

Szálláskód: HOSO 72515

1 éj félpanzióval + belépővel

már 73,-€/fő ártól
(23.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

 HOTEL CARIBE       SALOU 

21
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24 OLASZORSZÁG · ÉSZAK-ADRIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Jó felszereltségű üdülőtelep Sab-
biadoro városrészben.

Fekvése:   A Sabbiadoro-Punta Faro
kikötőnél fekszik. Az üdülőtelepet egy 
hídon át lehet megközelíteni. A homo-
kos strand és a központ egyaránt kb.
500 m-re.
Felszereltsége:   Az üdülőtelep
Sporting Clubjában úszómedence 
(nyitva kb. 06.15.-09.10. között) nap-
ágyakkal és napernyőkkel (a belépőt
tartalmazza az ár, max. 8 fő/lakóegy-
ség).  
Helyi besorolás: 3,5*.  
Elhelyezés:   A sorházakban konyha-
sarok (gáztűzhely, hűtőszekrény, mo-
sogatógép, mosógép, kávéfőző, mik-
rohullámú sütő), légkondicionálás,
étkezősarok, SAT-TV, bútorozott terasz,
zuhanyozó, WC az 1. szinten illetve to-
vábbi fürdőszoba és WC a 2. szinten. 

F6J:   Négyszobás sorházak 6 fő részére 
két szinten (kb. 70 m²). Az 1. szinten 
nappali konyhasarokkal és 1 kétágyas 
szoba. A 2. szinten 2 hálószoba (az 
egyikben különálló ágyak).
F8H:   Négyszobás Superior-sorházak 
8 fő részére 3 szinten (kb. (70 m²). 
1 nappali, 3 fürdőszoba, 3 kétágyas 
szoba (az egyikben különálló ágyak), 
manzárd-rész dupla kanapéval.
F9F:   Ötszobás sorházak 9 fő részére 
két szinten (kb. 90 m²). Az 1. szinten 
nappali konyhasarokkal. A 2. szinten 
2 hálószoba (az egyikben különálló 
ágyak) és tároló. A manzárd-részben 
1 hálórész dupla kanapéval és egy to-
vábbi hálórész 3 ággyal, melyek nin-
csenek ajtóval elválasztva.   
Sport:   Térítés ellenében: vízigimnasz-
tika, tenisz.   
Gyerekek:   Gyermekmedence és ját-
szótér.  

A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a ven-
dégeknek kell kitakarítaniuk, kifogás
esetén a kaució egy részét visszatart-
hatják).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a hely-
színen is lehet bérelni (kb. 8,- €/fő/vál-
tás, külön-külön) és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- €. 
•   Elutazás utáni takarítás:   7 éjszaká-
nál rövidebb tartózkodás esetén min-
den esetben 65,- €-t kell fi zetni!
1 pótágy: Gyermekágy 3 éves ko-
rig kb. 25,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen.
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.   
Parkolás: 2 garázshely/sorház ingye-
nes (max. 2,08 m magas és max. 2,20
m hosszú).  
Háziállat: Nem vihető.

Csoportos foglalás:   Ifjúsági (25 éves 
kor alatti) csoportok foglalása nem le-
hetséges. 
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz: 2 napágy és 1 nap-
ernyő/sorház ingyenes használata a 
strandon (kb. 05.15.-09.15. között).
• Sorházanként   1 csónakhely vehető y
igénybe (kb. 10x3,5 m - előzetes leké-
rés szükséges, nem mindig közvetle-
nül a sorháznál). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=13*  08.16., 08.23.,08.30.

F6J/F8H: 14=12*  04.19.-06.07.,
07.26., 09.06.-09.13.

7=6*    04.19.-05.31., 06.21.-06.28., 
09.06.-09.20.

F9F: 14=10*
04.19.-06.21., 09.06.-09.13.

14=12*    07.26.
7=6*    04.19.-05.31., 06.07.-06.28.,

09.06.-09.20.
*csak a fenti érkezések esetén

kedvezmény

 VILLAGGIO TERRA MARE       LIGNANO 

Szálláskód: FESO 74015

1 éj/apartman önellátással

már 61,-€ ártól
(19.520,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Az Adria északi része évek óta 

kedvelt úti cél a magyar uta-

zók számára. A hosszú, sekély, 

homokos tengerpart kedvező a 

gyerekes családok számára. A 

strandolás mellett sportolási és 

szórakozási lehetőségek is vár-

ják az ideérkezőket.

LIGNANO ismertetőjegye a fi -

nomhomokos, sekély, 100 méter 

széles és 8 km hosszú tengerpart. 

Lignano Sabbiadoro a legmozgal-

masabb, ahol a legtöbb diszkó, ét-

terem és bár található. Riviera és 

Pineta városrészek kissé csende-

sebbek, ahol nyugodtan sétálha-

tunk, kerékpározhatunk.

BIBIONE píneafenyőkkel körül-

vett városka Velence és Trieszt 

között, és inkább családias, mint 

mozgalmas a hangulata. 

CAORLE romantikus hangulatú, 

lagúnákkal övezett, velencei stí-

lusban épült városka történelmi 

városmaggal. Duna Verde és Al-

tanea csak pár km-re fekszik Caor-

létól, ahol modern nyaralóhelyek 

várják a vendégeket, kissé nyu-

godtabb környezetben. 

LIDO DI JESOLO Olaszország

egyik  leglátogatottabb fürdőhe-

lye, strandja kb. 15 km hosszú.

Az „Aqualandia“ vízi vidámpark 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt

szórakoztató programot nyújt.

CAVALLINO kedvelt üdülőhely 

Lido di Jesolo és Punta Sabbioni

között.

Bibione

CaorleDuna Verde

Altanea

Észak-Adria

Cavallino

GradoLignano
VELENCE

Mestre

Lido di Venezia

Lido di Jesolo

Sistiana

Trieszt

ÉSZAK-ADRIA

Buszárak Észak-Adria
Indulási nap: péntek
2014.06.20.-09.12.

Lignano - Bibione - Caorle - Por-
to Santa Margherita - Eraclea 
Mare - Lido di Jesolo 
 24.900 Ft/fő
Vidéki gyűjtőjárat felár:gy j j

10.000 Ft/fő
(felszállás helyétől függően)
További fontos információk és felté-
telek a buszutazásra vonatkozóan a 

11. oldalon találhatók!

UTAZÁS AUTÓBUSSZAL

Figyelem! Olaszország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak mértékében 
változás várható. Pontos információk a helyszínen.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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25OLASZORSZÁG · ÉSZAK-ADRIA

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

Kedvelt, felújított apartmanház a 
strandtól néhány lépésre.

Fekvése:   A központban a sétálóutcá-
nál, Sabbiadoro városrészben fekszik. 
A homokos strand kb. 50 m-re.   
Felszereltsége:   Apartmanház lifttel. 
Mosóautomata és WIFI ingyenesen.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A modern berendezésű 
stúdiókban és apartmanokban kony-
hasarok (gáztűzhely, hűtőszekrény, 

kávéfőző), étkezősarok, SAT-TV, széf,
zuhanyozó, WC és balkon. Légkondi-
cionálás térítés ellenében (kb. 25,- €/
hét illetve rövidebb tartózkodás esetén
kb. 5,- €/nap).
F2F:   Stúdiók 2 fő részére (kb. 25 m²).
Nappali/hálószoba dupla szekrényágy-
gyal/kanapéval.
F3G:   Kétszobás apartmanok 3 fő ré-
szére (kb. 30 m²). Nappali/hálószoba
1 kanapéval és 1 külön hálószoba. 
F4H: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba
dupla szekrényággyal vagy kanapéval
és 1 külön hálószoba.   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 6,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 100,- € (26 év alatti ven-

dégeknek kb. 300,- €). 
• Elutazás utáni takarítás: A ven-
dégeknek az apartmant elutazáskor ki 
kell takarítaniuk, kifogás esetén a ka-
ució egy részét (kb. 35,- €) visszatart-
hatják. 7 éjszakánál rövidebb tartózko-
dás esetén minden esetben 50,- €-t 
kell fi zetni!   
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 21,- €/hét. Előzetes foglalás szüksé-
ges, fi zetés a helyszínen. A max. létszá-
mot így sem szabad túllépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 21,- €/hét).   
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig 
Figyelem!   Kulcsátadás 04.26.-05.31. 
és 09.01.-09.27. között 15.00 és 19.00 
óra között.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.05.22.-05.27. / 4 éj

NAPONTA      2014.05.28.-06.13. / 5 éj 
SZOMBAT       2014.06.14.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 8% ked-
vezmény.

 RESIDENZA VERDE     LIGNANO-SABBIADORO 

Szálláskód: FESO 74061

1 éj/apartman önellátással

már 31,-€ ártól
(9.920,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kellemes apartmanház a strand 
közelében.

Fekvése:   Sabbiadoro városrészben 
fekszik, csak a parti út, a sétálóutca és 
egy pínealiget választja el a homokos 
strandtól (strandszerviz csak térítés el-
lenében).   
Felszereltsége: Lifttel rendelkező 
apartmanház.   
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A célszerűen berende-
zett, részben felújított stúdiókban és
apartmanokban konyhasarok (főzőlap,
hűtőszekrény, kávéfőző), étkezősarok,
SAT-TV, zuhanyozó, WC és tengerre né-
ző balkon.
F3F:   Stúdiók 3 fő részére (kb. 25 m²).
Nappali/hálószoba dupla kanapéval és
egy további fekhely. 
F4G: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 40 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval és 1 külön háló-
szoba. 
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, de a helyszínen is bé-
relhető (kb. 6,- €/fő/váltás). Törölköző
és konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- € (26 év alatti ven-
dégeknek kb. 300,- €).
• Elutazás utáni takarítás: A vendé-

geknek a lakóegységet elutazáskor ki 
kell takarítaniuk, kifogás esetén a ka-
ució egy részét (kb. 35,- €) visszatart-
hatják. 7 éjszakánál rövidebb tartózko-
dás esetén minden esetben 50,- €-t 
kell fi zetni!   
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 21,- €/hét. Előzetes foglalás szüksé-
ges, fi zetés a helyszínen. A max. létszá-
mot így sem szabad túllépni.   
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 21,- €/hét).  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása (26 év alatt) csak előzetes 
lekéréssel lehetséges.
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig
Figyelem!   Kulcsátadás 04.26.-05.31. 
és 09.01.-09.27. között 15.00 és 19.00 
óra között.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

NAPONTA      2014.05.22.-05.27. / 4 éj 
NAPONTA      2014.05.28.-06.13. / 5 éj
SZOMBAT       2014.06.14.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 8% ked-
vezmény.

 APPARTEMENTS INTERNATIONAL     LIGNANO-SABBIADORO 

Szálláskód: FESO 74072

1 éj/apartman önellátással

már 35,-€ ártól
(11.200,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Családbarát apartmanház.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fek-
szik, Sabbiadoro városrészben. A ho-
mokos strand kb. 350 m-re (strand-
szerviz térítés ellenében). Üzletek és
szórakozási lehetőségek valamint Lig-
nano-Sabbiadoro központja a közel-
ben található.   
Felszereltsége: Modern létesítmény 
három emeleten, lift, a kertben úszó-
medence (kb. 18x9 m, kb. 06.15.-09.10.

között).  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Az eltérő berendezésű 
stúdiókban és apartmanokban kony-
hasarok, étkezősarok, zuhanyozó, WC, 
TV helyi adókkal, balkon vagy terasz. 
Légkondicionálás külön kérésre (kb. 
4,50 €/nap/lakóegység).
F4F:   Stúdió 4 fő részére (kb. 28 m²). 
Nappali/hálószoba dupla, kihúzható 
ággyal és hálórész dupla ággyal.
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő ré-

szére (kb. 32 m²). Nappali/hálószoba
hálórésszel (dupla ággyal) és 1 külön
hálószoba. Az apartmanok egy része 
kétszintes (a külön hálószoba a man-
zárdrészben található). 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence 
(kb. 5x9 m). 
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a ven-
dégeknek kell kitakarítaniuk, kifogás
esetén a kaució egy részét visszatart-
hatják).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 8-8,- €/
fő/váltás). Konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- € (ifjúsági csopor-
tok esetén kb. 500,- €).
• Elutazás utáni takarítás:   7 éjszaká-
nál rövidebb tartózkodás esetén min-
den esetben 35-40,- €-t kell fi zetni!

1 pótágy:   Gyermekágy 3 éves ko-
rig kb. 25,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni. 
Parkolás:   1 parkoló/lakóegység in-
gyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig 
Figyelem!   Kulcsátadás 05.01.-05.31. 
és 09.01.-09.30. között 17.00 és 19.00 
óra között.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.

Árkedvezmény:
14=12*    04.19.-06.07.,
 07.26., 09.06.-09.13.
7=6*  04.19.-05.31., 06.21.-06.28., 
 09.06.-09.20.
*csak a fenti érkezések esetén

7=6
kedvezmény

 RESIDENCE PARK       LIGNANO-SABBIADORO 

Szálláskód: FESO 74251

1 éj/apartman önellátással

már 32,-€ ártól
(10.240,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Felújított apartmanház.
Fekvése: Sabbiadoro városrész-
ben fekszik, kb. 150 m-re a homokos 
strandtól. Bevásárlóközpont kb. 500 
m-re, üzletek a közelben.  
Felszereltsége: Egy nagy park köze-
pén található a 2 apartmanház (La Du-
na 13 emelet illetve La Torre 17 eme-
let). Hall, liftek, nyilvános telefon és 
kerékpártároló. Édesvizű úszómeden-
ce (kb. 06.01.-09.10. között). 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A felújított stúdiókban és 
apartmanokban konyhasarok (főző-
lap, hűtőszekrény), étkezősarok, zuha-
nyozó, WC, TV és balkon. Légkondicio-
nálás külön kérésre, térítés ellenében 
(kb. 4,50 €/nap).
F3F:   Stúdiók 3 fő részére (kb. 26 m²). 
Nappali/hálószoba egy dupla kanapé-
val és egy ággyal. 
F5H:   Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 46 m²). Nappali/hálószoba 

dupla kanapéval, 1 külön hálószoba
valamint még egy fekhely a két szoba
egyikében.   
Gyerekek: Gyermekmedence.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz és elutazás utáni taka-
rítás (a konyha kivételével, melyet a
vendégeknek kell kitakarítaniuk, kifo-
gás esetén a kaució egy részét vissza-
tarthatják).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 8-8,- €/
fő/váltás). Konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
•  Kaució:   100,- € (26 év alatti vendé-
geknek kb. 500,- €). 
•   Elutazás utáni takarítás:   7 éjszaká-
nál rövidebb tartózkodás esetén min-
den esetben 35-40,- €-t kell fi zetni!
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 25,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen.

A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni. 
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.   
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig 
Figyelem!   Kulcsátadás 05.01.-05.31. 
és 09.01.-09.29. között 17.00 és 19.00 
óra között.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj   
 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz: 2 napágy és 1 nap-
ernyő/stúdió illetve apartman ingye-
nes használata a strandon (kb. 05.15.-
09.15. között). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 

esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12*    04.19.-06.07., 07.26.,

09.06.-09.13.
7=6*    04.19.-05.31., 06.21.-06.28., 

09.06.-09.20.
*csak a fenti érkezések esetén

7=6
kedvezmény

 RESIDENCE LA TORRE & LA DUNA       LIGNANO-SABBIADORO 

Szálláskód: FESO 74020

1 éj/apartman önellátással

már 31,-€ ártól
(9.920,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.15-ig

Fekvése:   Nyugodt környezetben, a Ri-
viera városrészben fekszik, a homokos
strandtól kb. 350 m-re. Lignano köz-
pontja kb. 2 km-re.   
Felszereltsége: Elegáns szálloda 87 
szobával. Társalgó, internetsarok (té-
rítés ellenében), étterem, lounge-bár 
kilátással a kikötőre, ingyenes WIFI és
lift. A kertben édesvizű úszómedence,
pool-bár, napágyak és napernyők. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A: A szobákban zu-

hanyozó, WC, hajszárító, telefon, LCD 
SAT-TV, széf, minibár és légkondicioná-
lás.  A2B: Hasonlóan berendezett szo-
bák balkonnal.  A3C/A4C/A5C - Csa-
ládi suitek: 3-5 fő részére, nappali 1 
fekhellyel, 1 kétágyas szoba és 1 szo-
ba dupla kanapéval illetve nagy terasz 
napágyakkal (kb. 40 m²).
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy   
teljes panzió. Büféreggeli és me-
nüválasztásos ebéd vagy vacsora elő-
ételbüfével.  
Sport:   Fitneszterem, asztalitenisz és 

kerékpárok (korlátozott számban). Té-
rítés ellenében: tenisz a közelben, golf 
kb. 3 km-re (kedvezménnyel).  
Wellness: Szauna.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence 
és animáció (kb. 06.15.-08.31. között).  
Parkolás:   Ingyenes, garázs lekérésre,
térítés ellenében (kb. 9,- €/nap). 
Háziállat: Egy kis háziállatot lehet vin-
ni (csak kutyát), előzetes lekéréssel, té-
rítés ellenében (kb. 35,- €/hét).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA              2014.05.29.-06.06.,

09.01.-09.05. / 3 éj
NAPONTA       2014.06.07.-08.31. / 5 éj
Fontos foglalási információ:   A 2 év
alatti csecsemőkért a helyszínen kb.
20,- €/fő/éj fi zetendő (A3C/A4C/A5C 
típusban).     Előzetes lekérés szükséges.   
 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   2 napágy és 1 nap-
ernyő/szoba ingyenes használata a
strandon (kb. 05.01. és 09.20. között). 

• Ingyenes transzferbusz kb. 05.15.-
09.01. között a lignanói heti piacra és 
Lignano Sabbiadoróba (előzetes leké-
réssel, kb. 08.30-17.00 óra között).
• Gálavacsora   aperitiffel és zenével 
(heti 1x, júniustól augusztusig) félpan-
ziós és teljes panziós foglalás esetén.  
 ITALOK inklusive  A főétkezésekhez 
asztali bor, víz, sör és üdítőital félpanzi-
ós és teljes panziós foglalás esetén. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglaláskor 
10% kedvezmény. Min. 30 nappal 
az érkezés előtt történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény. Az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényesek.
Árkedvezmény:
12=10 06.22.-07.26.
7=6  05.01.-08.02., 08.18.-09.28.
5=4  05.01.-06.07., 06.22.-07.05.,
 09.06.-09.28.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S:   1 gyermek (2-11 éves) 

100% , 1 gyermek (12 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció: A2A/A2B/A2S:   1-2 
gyermek (2-11 éves) 50% 05.01.-07.04.
és 08.30.-09.27. között 1 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.   A3C/A4C/A5C: 
1-3 gyermek (2-11 éves) foglalása ese-
tén 1. gyermek 100%, 2. és 3. gyermek 
50%, illetve 1-3 gyermek (12 éves kortól)
20% 2 felnőttel egy szobában.   

5=4
kedvezmény

 HOTEL MARINA UNO   
JOKER-

SZOBA

   LIGNANO 

Szálláskód: HOSO 73347

1 éj reggelivel

már 42,-€/fő ártól
(13.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

Nyugodt hangulatú szálloda né-
hány lépésre a tengertől.

Fekvése:   Kb. 200 m-re fekszik a saját
strandszakasztól. A kedvelt sétálóutca
számos bevásárlási lehetőséggel, ét-
termekkel és bárokkal kb. 50 m-re.  
Felszereltsége:   A családias szállodában
50 szoba, recepció, ingyenes WIFI a hall-
ban, lift, étterem, a tetőteraszon bár cso-
dás kilátással a tengerre és a lagúnára. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A kényelmes,
barátságosan berendezett szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, minibár, széf, légkondicioná-
lás/fűtés, balkon kilátással a lagúnára.
A2B:   Tengerre nézők.
Ellátás: Félpanzió   vagy teljes pan-
zió. Büféreggeli, menüválasztásos
ebéd és vacsora előételbüfével és sa-
látabárral.

Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.08.10.-08.23. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
10,- €/fő/éj fi zetendő. Előzetes foglalás 
az utazási irodában szükséges.  
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A).
• Strandszerviz: 1 napágy, 1 napo-
zószék és 1 napernyő/szoba ingyenes 
használata a szálloda saját strandján 
(kb. 05.15.-09.15. között). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.

Árkedvezmény:
10% kedvezmény a 04.15.-05.28. kö-y
zötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-5 éves)
100%, 1 gyermek (6-12 éves) 50%, 1
gyermek (13 éves kortól) 20% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.

10%
kedvezmény

 HOTEL CRISTALLO   ÚJ     LIGNANO-SABBIADORO 

Szálláskód: HOSO 73427

1 éj félpanzióval

már 50,-€/fő ártól
(16.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Modern, ízlésesen kialakított,
családbarát, körülkerített üdü-
lőtelep. 

Fekvése:   Szép, nyugodt környezet-
ben, hatalmas zöldövezet közepén,
Spiaggia városrészben fekszik. Az új
séta-/kerékpárúton a homokos strand
kb. 600 m-re, míg üzletek és szórako-
zási lehetőségek, valamint a „Bibione 
Thermae” termálfürdő egyaránt kb.
800 m-re találhatók. 
Felszereltsége: Igényes üdülőcent-
rum 100 egymástól független sor-
házzal, melyek szépen és ízlésesen
berendezettek. A vendégek rendelke-
zésére áll érmés mosó-/szárítóauto-
mata, ingyenes WIFI a medencénél.
A létesítmény közepén nagy, édesvi-
zű úszómedence (kb. 05.01. és 09.30.
között, az időjárás függvényében),
napozóterasz napozószékekkel és
napernyőkkel ingyenesen.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés:   Kényelmesen berende-
zett sorházak saját kerttel. Mindegyik 
apartmanban konyhasarok (gáztűz-
hely, hűtőszekrény, kávéfőző, mikro-
hullámú sütő), SAT-TV, széf, hajszárí-

tó, légkondicionálás/fűtés, zuhanyozó, 
WC, balkon és fedett, bútorozott terasz 
kis grillsütővel.
F5F: Kétszobás apartmanok 5 fő részé-
re (kb. 50 m²) 2 szinten. A földszinten 
nappali/hálószoba dupla kanapéval. 
Az emeleten hálószoba egy dupla és 
egy szimpla ággyal. Fedett parkoló a 
ház bejáratánál.
F5G:   Hasonló berendezéssel, mint az 
F5F típus, de parkolási lehetőséggel a 
mélygarázsban.
F7H: Háromszobás apartmanok 7 fő 
részére (kb. 60 m²) 2 szinten. A föld-
szinten nappali/hálószoba dupla ka-
napéval. Az emeleten hálószoba egy 
dupla és egy szimpla ággyal, továb-
bá 1 kétágyas szoba. Mindkét szinten 
fürdőszoba. Fedett parkoló a ház be-
járatánál.
F7J: Hasonló berendezéssel, mint az 
F7H típus, de parkolási lehetőséggel a 
mélygarázsban.  
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárok 
korlátozott számban felnőtteknek és 
gyermekeknek (kb. 14,- €/hét, 05.17-ig 
és 09.19-től ingyenesen).
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz és elutazás utáni takarí-

tás (a konyhasarok kivételével, melyet
a vendégeknek kell kitakarítaniuk). 
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- €.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás:   Fedett autóparkoló (  F5F, 
F7H  ) illetve 1 hely a mélygarázsban
(F5G, F7J  )/apartman ingyenesen.  
Háziállat:   Nem vihető.
Csoportos foglalás: Kisebb csopor-
tok illetve ifjúsági (25 éves kor alatti)
csoportok foglalása csak előzetes leké-
réssel lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 5 éj
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között). 
• Ingyenes busz a strandra kb. 
05.31.-09.13. között 09.00 és 19.30 óra 
között, kb. félóránként.
• Kizárólag 05.17-ig valamint 
09.20-tól történő, min. 7 éjszakás 
tartózkodás esetén max. 2 fő ré-
szére:   ingyenes napi belépő a „Bibi-
one Thermae” termálfürdőbe (kedd 
kivételével) valamint kerékpárok in-
gyenesen (az igények függvényében).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spa-
ghetti-partin: zenés, táncos össze-
jövetel olasz spagettivel (kb. 05.31.-
09.13. között).  
 CSALÁDI tipp  Animátorok gondos-
kodnak a gyerekek szórakoztatásáról 
sport- illetve szabadidős programokkal 
(mini-klub 4-12 éveseknek, kb. 05.31.-
09.13. között, kb. napi 4 órában, he-
tente 6x, szombat kivételével). Külön 

gyermekmedence, játszótér és játszó-
szoba. Előzetes lekéréssel és térítés
ellenében: gyermekkerékpárok. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő fogla-
lás esetén 15% kedvezmény a 
03.01.-05.30. és 06.21.-07.04. kö-
zötti utakra. 2014.06.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a 09.13.-11.08. közötti 
utakra.

Szállás példa

 VILLAGGIO MARCO POLO       BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74162

1 éj/apartman önellátással

már 61,-€ ártól
(19.520,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz•
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kényelmes szálloda a homokos
strandon, közvetlen átjárással a,
„Bibione Thermae” termálfürdőbe.

Fekvése:   Spiaggia városrészben, köz-
vetlenül a „Bibione Thermae” termál-
fürdő mellett fekszik. A sétálóutca ét-
termekkel és üzletekkel kb. 150 m-re.  
Felszereltsége:   Elegáns, ízlésesen
berendezett, nyolcemeletes szálloda
148 szobával. Hall recepcióval és ülő-

garnitúrával, társalgó, TV-szoba, olva-
sóterem, WIFI (a hallban és a meden-
cénél ingyenesen), étterem kilátással a 
tengerre, bár és 5 lift. Nagy, édesvizű 
úszómedence (nyitva kb. 03.30.-11.02. 
között). Kis üzlet és snack-étterem 
a medencéknél, napozóterasz nap-
ágyakkal és napernyőkkel közvetlenül 
a szálloda előtt illetve az 1. emeleten, 
valamint saját strandszakasz öltözők-
kel, napozóágyakkal és napernyőkkel. 

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A - De Luxe-
szobák: A kényelmes berendezésű
szobákban zuhanyozó, WC, hajszárí-
tó, telefon, SAT-TV, internetcsatlakozás
(térítés ellenében), széf, minibár, lég-
kondicionálás/fűtés és oldalról tenger-
re néző balkon.   
Ellátás: Félpanzió vagy   teljes pan-
zió.   Büféreggeli, ebéd és vacsora me-
nüválasztásos vagy büférendszerben
(a létszámtól függően). Félpanzió ese-
tén választható ebéd vagy vacsora.
Előzetes lekérés alapján diétás illetve 
gluténmentes ételek is fogyaszthatók. 
Sport:   Aerobic, gimnasztika, nordic 
walking-botok és kerékpárok (korláto-
zott számban). Térítés ellenében: golf.
Szórakozás: Animációs programok 
(szombat kivételével, kb. 05.31.-09.13.
között) olasz és német nyelven továb-
bá esti, szórakoztató rendezvények.
Parkolás:   1 parkolóhely/szoba a
mélygarázsban ingyenes, korlátozott
számban.   
Háziállat: Nem vihető.
Csoportos foglalás:   Ifjúsági (25 éves
kor alatti) csoportok foglalása csak elő-
zetes lekéréssel lehetséges.   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.05.31.-09.26. / 3 éj  
Fontos foglalási információ:   A
2 év alatti csecsemőkért a helyszí-
nen nem kell fi zetni. Előzetes foglalás
szükséges.    A max. létszámot így sem
szabad túllépni.  

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   1 napágy, 1 na-
pozószék és 1 napernyő/szoba in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.25.-09.29. között, egyágyas szoba 
foglalásakor 1 napozószék).
• Egyágyas szoba foglalása esetén   
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 
•   Kizárólag 05.16-ig valamint 
09.20-tól történő, min. 7 éjszakás 
tartózkodás esetén max. 2 fő ré-
szére:   ingyenes napi belépő a „Bibi-
one Thermae” termálfürdőbe (kedd ki-
vételével) valamint az úszómedencék, 
szauna, gőzfürdő, sószoba és fényterá-
pia ingyenes használata, 1x kirándulás 
délelőtt illetve heti 1x gálavacsora. 
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 40% green fee-kedvezmény a y
Golfclub Lignanóban.
 WELLNESS tipp    A „Bibione Ther-
mae” termálfürdőben (közvetlen ösz-
szeköttettésben a szállodával egy 
alagúton keresztül) térítés ellenében: 
termálvizes medencék, szauna, török-
fürdő, különböző masszázsok, fi tnesz-
terem illetve új, kb. 700 m²-es szép-
ségfarm.  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence és játszótér. Animációs progra-
mok, mini-klub (3-12 éveseknek, kb. 
05.31.-09.13. között). Gyermekkerék-
párok (korlátozott számban). Speciális 

gyermekmenük. Bébifelszerelés (pe-
lenkázó, babakád, üvegmelegítő, ete-
tőszék, babakocsi) előzetes lekéréssel,
korlátozott számban. Térítés ellenében:
bébiszitter (előzetes lekéréssel). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő, min. 3 éj-
szakás foglalás esetén 15% ked-
vezmény a 03.01.-05.30. és 
06.21.-07.04. közötti utakra. 
2014.06.30-ig történő, min. 3 éj-
szakás foglalás esetén 15% ked-
vezmény a 09.13. utáni utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2 éves korig) 100%,
1 gyermek (3-5 éves) 50%, 1 gyermek 
(6-13 éves) 30% illetve 1 gyermek (14
éves kortól) 15% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. 
A1A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% 1 fel-
nőttel egy kétágyas szobában 03.01.-
05.23. és 09.13.-12.30. között.

Szállás példa

 SAVOY BEACH HOTEL & THERMAL SPA       BIBIONE 

Szálláskód: HOSO 73318

1 éj félpanzióval

már 89,-€/fő ártól
(28.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Családbarát, kedvelt, kényelmes
aparthotel kiváló fekvéssel.

Fekvése:   Közvetlenül a homokos
strandon, Spiaggia városrészben fek-
szik. A „Bibione Thermae” termálfürdő
kb. 50 m-re. A sétálóutca éttermekkel
és üzletekkel kb. 150 m-re.   
Felszereltsége: Szép és kényelmes
apartmanszálloda 106 apartmannal 7 
emeleten és hotelszervizzel (törölkö-

zők, ágyneműhuzat, elutazás utáni ta-
karítás a konyha kivételével valamint 
napi takarítás is). Elegáns hall recep-
cióval és ülősarkokkal, társalgó TV-sa-
rokkal, ingyenes WIFI a közös helyisé-
gekben, étterem fedett terasszal, bár 
és liftek. Nagy, édesvizű úszómeden-
ce (kb. 750 m² vízfelülettel, nyitva kb. 
05.15.-09.15. között), napozóterasz in-
gyenes napágyakkal és napernyőkkel 
valamint snack-bár.   

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: Az igényesen berende-
zett apartmanokban zuhanyozó, WC,
hajszárító, telefon, SAT-TV, rádió, széf,
konyhasarok (főzőlap, hűtőszekrény),
ülősarok, légkondicionálás/fűtés és
nagy, fedett balkon napágyakkal.
A2A - Classic Suitek: Kétszobás
apartmanok 2-4 fő részére (kb. 38
m²). Nappali kanapéval, 1 hálószoba
dupla és szimpla ággyal és oldalról
tengerre néző balkon. 
A3B - Royal-apartmanok:   Három-
szobás apartmanok 3-6 fő részére (kb.
60 m²). Nappali kanapéval, 1 hálószo-
ba dupla és szimpla ággyal, 1 kétágyas
szoba, kiegészítve egy 1 fürdőszobával
és oldalról tengerre néző balkonnal.
A3C - Panoramic Royal-apartma-
nok:   Háromszobás apartmanok 3-6 fő
részére (kb. 60 m²), hasonló berende-
zéssel, mint az A3B típus, de közvetlen
tengerre nézők.   
Ellátás: Reggeli  , félpanzió vagy 
teljes panzió. Büféreggeli, ebéd és
vacsora menüválasztásos vagy büfé-
rendszerben (a létszámtól függően).
Előzetes lekérés alapján gluténmentes
illetve diétás ételek is fogyaszthatók.
Sport:   Aerobic, gimnasztika, nordic 
walking-botok és kerékpárok (korláto-
zott számban). Térítés ellenében: golf.
Szórakozás: Animációs programok 
kicsiknek és nagyoknak (szombat kivé-
telével, kb. 05.31.-09.13. között) olasz 
és német nyelven továbbá esti, szóra-
koztató rendezvények.

Parkolás: Ingyenes (a parkolók egy 
része fedett).
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás:   Ifjúsági (25 éves 
kor alatti) csoportok foglalása csak elő-
zetes lekéréssel lehetséges.
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj  
Fontos foglalási információ:   A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem kell 
fi zetni. Előzetes foglalás szükséges. 
 EXTRA tipp 
  •  Strandszerviz: 1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/apartman ingye-
nes használata a strandon (kb. 04.24.-
09.28. között).
• Kizárólag 05.16-ig valamint 
09.20-tól történő, min. 7 éjszakás 
tartózkodás esetén max. 2 fő ré-
szére:   ingyenes napi belépő a „Bibi-
one Thermae” termálfürdőbe (kedd ki-
vételével) valamint az úszómedencék, 
szauna, gőzfürdő, sószoba és fényterá-
pia ingyenes használata, 1x kirándulás 
délelőtt illetve heti 1x gálavacsora (fél- 
vagy teljes panziós foglalásnál). 
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 40% green fee-kedvezmény a y
Golfclub Lignanóban.  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence, játszótér és játszószoba. Ani-

mációs programok, mini-klub (3-12 
éveseknek, kb. 05.31.-09.13. között).
Gyermekkerékpárok (korlátozott szám-
ban). Speciális gyermekmenük. Bé-
bifelszerelés előzetes lekéréssel, kor-
látozott számban. Térítés ellenében:
bébiszitter (előzetes lekéréssel). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.25.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-09.28. közötti utakra.
Családi akció: A2A:   1-2 gyermek (2-
4 éves) 100%, 1-2 gyermek (5-13 éves)
40%, 1-2 gyermek (14 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy apartmanban, pótágyon.
A3B/A3C:   1-3 gyermek (2-4 éves)
100%, 1-3 gyermek (5-13 éves) 40%, 1-
3 gyermek (14 éves kortól) 20% 3 fel-
nőttel egy apartmanban, pótágyon. 

 HOLIDAY APARTHOTEL       BIBIONE 

HOSO 73319

1 éj reggelivel

már 52,-€/fő ártól
(16.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Igényes kialakítású, családbarát
aparthotel a széles strandon.

Fekvése:   A központban, mégis nyu-
godt helyen fekszik, közvetlenül a ho-
mokos strandon, Spiaggia városrész-
ben. A „Bibione Thermae” termálfürdő
kb. 200 m-re számos fi tneszlehető-
séggel, egészségmegőrzési és szép-

ségápolási programmal várja a láto-
gatókat. Üzletek és szórakozóhelyek a 
közelben. 
Felszereltsége: Családias légkörű, 3 
épületből álló, 6 szintes komplexum 
120 apartmannal. A vendégek ren-
delkezésére áll nagy hall recepcióval 
és ülősarkokkal, ingyenes WIFI, társal-
gó TV-sarokkal, étterem, bár és 3 lift. 2 

édesvizű úszómedence (összesen kb.
500 m² vízfelülettel) és pezsgőfürdő.
Nagy napozóterasz napágyakkal és
napernyőkkel és kis üzlet/snack-bár a
medencéknél. Térítés ellenében: mo-
só- és szárítóautomata.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A kényelmesen és igé-
nyesen berendezett apartmanokban
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, rádió, konyhasarok (főzőlap,
hűtőszekrény, kávéfőző), széf, ülősa-
rok, légkondicionálás/fűtés és nagy, fe-
dett balkon. 
A2A - Family Suitek: Kétszobás
apartmanok 2-4 fő részére (kb. 32 m²).
Nappali dupla, kihúzható kanapéval és
1 kétágyas szoba oldalról tengerre né-
ző balkonnal.
A3B - Family Panoramic-apartma-
nok:   Háromszobás apartmanok 3-5 fő
részére (kb. 45 m²). Nappali kihúzha-
tó kanapéval, 2 külön hálószoba (az 
egyikben különálló ágyak) és tengerre 
néző balkon. 
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy  tel-
jes panzió. Büféreggeli, ebéd és va-
csora menüválasztásos vagy büférend-
szerben (létszámtól függően). Előzetes
lekérés alapján diétás illetve glutén-
mentes ételek is fogyaszthatók. 
Sport:   Sportanimációs programok 
(kb. 05.31. és 09.13. között): aerobic,
gimnasztika és mountainbike-túrák. To-
vábbá fi tneszterem, nordic walking-bo-
tok illetve kerékpárok felnőtteknek és
gyerekeknek (korlátozott számban). 

Szórakozás: Animációs programok 
kicsiknek és nagyoknak (kb. 05.31.-
09.13. között). Rendszeres zenés, esti 
rendezvények.   
Parkolás: Ingyenes (a parkolók egy 
része fedett).
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás:   Ifjúsági (25 éves 
kor alatti) csoportok foglalása csak elő-
zetes lekéréssel lehetséges. 
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj   
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. 

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/apartman ingye-
nes használata a strandon (kb. 05.16.-
09.21. között). 
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 40% green fee-kedvezmény a y
Golfclub Lignanóban. 
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence. Animációs programok a mini-
klubban (3-12 éveseknek, kb. 05.31. 
és 09.13. között, vasárnaptól péntekig 
10.00-12.00 és 16.00-18.00 óra között), 
játszótér és nagy játszószoba. Gyer-
mekkerékpárok korlátozott számban. 

Speciális gyermekmenük. Bébifelsze-
relés előzetes lekéréssel, korlátozott
számban. Buggy-k korlátozott szám-
ban. Térítés ellenében: bébiszitter (elő-
zetes lekéréssel). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 05.16.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-09.21. közötti utakra.
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-4 éves) 100%, 1-
2 gyermek (5-13 éves) 40% illetve 1-
2 gyermek (14 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy apartmanban, pótágyon.
A3B: 1-2 gyermek (2-4 éves) 100%, 1-
2 gyermek (5-13 éves) 40% illetve 1-
2 gyermek (14 éves kortól) 20% 3 fel-
nőttel egy apartmanban, pótágyon.

 IMPERIAL APARTHOTEL       BIBIONE 

HOSO 73317

1 éj reggelivel

már 52,-€/fő ártól
(16.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Kedvelt és rendkívül igényesen
berendezett komplexum zöldöve-
zetben, a központ és a termálfür-
dő közelében. 

Fekvése:   Spiaggia városrészben fek-
szik, a széles, fi nomhomokos strand-
tól kb. 100 m-re. A központ (főszezon-
ban esténként sétálóutca) szintén kb.

100 m-re. 
Felszereltsége: A létesítményben 7 
lift, kávézó, 2 emeleten autóparkoló, 
6 emeleten pedig az apartmanok áll-
nak rendelkezésre. A tetőn (gyönyörű 
kilátás a tengerre és a termálparkra) 
3 édesvizű úszómedence (kb. 05.01.-
09.30. között) és 2 napozóterasz nap-
ágyakkal, WIFI (térítés ellenében).  

Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A modern és jól felsze-
relt apartmanokban konyhasarok (gáz-
tűzhely, hűtőszekrény, mikrohullámú
sütő, kávéfőző), étkezősarok, SAT-TV,
széf, biztonsági ajtó, légkondicionálás/
fűtés, zuhanyozó és WC.
F4F:   Kétszobás apartmanok 4 fő részé-
re (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba ka-
napéval, 1 háromágyas szoba (1 dupla
és 1 szimpla ággyal), balkon és 1 szá-
mozott parkolóhely. 
F6L:   Háromszobás apartmanok 6 fő
részére (kb. 60 m²). Nappali/hálószo-
ba kanapéval, 1 kétágyas és 1 három-
ágyas szoba (1 dupla és 1 szimpla ágy-
gyal), balkon és 1 garázshely.
F8J:   Négyszobás apartmanok 8 fő ré-
szére (kb. 75 m²), Nappali/hálószoba
kanapéval, 2 kétágyas és 1 három-
ágyas szoba (1 dupla és 1 szimpla ágy-
gyal), 2 fürdőszoba, nagy balkon és 1
garázshely.   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz és elutazás utáni taka-
rítás (a konyha kivételével, melyet a
vendégeknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   100,- €.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási

irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni. 
Parkolás:   1 garázshely vagy egy szá-
mozott parkolóhely/apartman ingye-
nesen. 
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás:   Kisebb csopor-
tok illetve ifjúsági (25 éves kor alatti) 
csoportok foglalása csak előzetes leké-
réssel lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között). 
• Kizárólag 05.17-ig valamint 
09.19-től történő, min. 7 éjszakás 
tartózkodás esetén max. 2 fő ré-
szére:   ingyenes napi belépő a „Bibi-
one Thermae”     termálfürdőbe (kedd ki-
vételével).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spa-
ghetti-partin: zenés, táncos össze-
jövetel olasz spagettivel (kb. 05.31.-
09.13. között). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 01.01.-
05.30. és 06.21.-07.04. közöt-
ti utakra. 2014.06.30-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény 
a 09.13.-12.31. közötti utakra.   Az 
Árkedvezménnyel együtt nem érvé-
nyesek.
Árkedvezmény:
4 hét=2 hét (28=14)/6 hét=3 hét 
(42=21)/8 hét=4 hét (56=28)*
 01.01.-05.24., 09.06.-12.31. 
*Figyelem: az ingyenes hetekre vo-
natkozóan a következő költségeket kell
fi zetni a helyszínen:   F4F: kb. 7,50 €/
apartman/éj illetve F8J/F6L:     kb. 10,-
€/apartman/éj. A kedvezményes tar-
tózkodás ideje alatt a vendégek nem
jogosultak a „Bibione Thermae” belé-
pőre.    

7=6
kedvezmény

 RESIDENZA DELLE TERME       BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74160

1 éj/apartman önellátással

már 52,-€ ártól
(16.640,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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30 OLASZORSZÁG · ÉSZAK-ADRIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Elegáns üdülőtelep 90 sorvillával. 

Fekvése: Nyugodt helyen, a Spiaggia
városrészben fekszik, kb. 900 m-re a
strandtól. Szupermarket kb. 200 m-re. 
Felszereltsége:   A létesítmény össze-
sen 90 kétszintes sorházból áll. A kert-
ben nagy, édesvizű úszómedence (kb.
05.01.-09.30. között).   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A jól berendezett apart-
manokban konyhasarok (főzőlap, hűtő-
szekrény, mikrohullámú sütő, kávéfő-
ző), étkezősarok, TV, széf, zuhanyozó,

WC és balkon vagy terasz. 
F5F:   Kétszobás apartmanok 5 fő részé-
re az emeleten (kb. 35 m²). Nappali/há-
lószoba dupla kanapéval és 1 három-
ágyas szoba.
F5G: Hasonló berendezéssel, mint az 
F5F típus, de a földszinten találhatók. 
F6H: Háromszobás apartmanok 6 fő ré-
szére az emeleten (kb. 40 m²). Nappali/
hálószoba dupla kanapéval, 2 kétágyas 
szoba (az egyikben emeletes ágy). 
F6J: Hasonló berendezéssel, mint az 
F6H típus, de a földszinten találhatók.
F6K: Háromszobás apartmanok 6 fő 

részére az emeleten (kb. 50 m²). Nap-
pali/hálószoba dupla kanapéval és 2 
kétágyas szoba. 
F6L:   Hasonló berendezéssel, mint az 
F6K típus, de a földszinten találhatók.   
Gyerekek: Külön gyermekmedence.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució: kb. 100,- € készpénzben.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/fő/éj. Előzetes foglalás szük-
séges, fi zetés a helyszínen. A max. lét-
számot csak így szabad túllépni.   
Parkolás: 1 számozott parkoló/apart-
man ingyenes. 

Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.   
Csoportos foglalás:   Ifjúsági (25 éves 
kor alatti) csoportok foglalása csak elő-
zetes lekéréssel lehetséges. 
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   
 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között). 
• Ingyenes busz   a strandra kb. 05.31.-
09.13. között, 09.00 és 19.30 óra kö-
zött, kb. 30 percenként.
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin: zenés, táncos összejövetel 

olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 VILLAGGIO EURO RESIDENCE CLUB     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74114

1 éj/apartman önellátással

már 40,-€ ártól
(12.800,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Apartmanház a zöldövezetben.

Fekvése:   Pineda városrészben fek-
szik, közel a központhoz. A fi nomho-
mokos strand kb. 300 m-re. 
Felszereltsége:   Négyemeletes apart-
manház nagy kerttel.
Helyi besorolás: 2*.  

Elhelyezés:   A célszerűen berendezett 
stúdiókban és apartmanokban kony-
hasarok (főzőlap, hűtőszekrény), étke-
zősarok, zuhanyozó, WC és balkon. 
F2H: Stúdiók 2 fő részére (kb. 22 m²). 
Nappali/hálószoba 2 fekhellyel.
F3G: Stúdiók 3 fő részére (kb. 24 m²). 
Nappali/hálószoba 3 fekhellyel.

F4F: Háromszobás apartmanok 4 fő
részére (kb. 50 m²). Nappali és 2 háló-
szoba (az egyikben különálló ágyak).   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
váltás/fő illetve kb. 6,80 €/váltás/fő).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució: 100,- €.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni.
Csoportos foglalás:   Ifjúsági (25 éves

kor alatti) csoportok foglalása csak elő-
zetes lekéréssel lehetséges.
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj 

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz: 1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/lakóegység ingye-
nes használata a strandon (kb. 05.15. 
és 09.15. között). 
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 APPARTEMENTS FLORIDA     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74151

1 éj/apartman önellátással

már 26,-€ ártól
(8.320,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Központi fekvésű apartmanház.

Fekvése: Spiaggia városrészben, a ho-
mokos strandtól kb. 50 m-re fekszik. 
Felszereltsége: Többszintes apart-
manház (lift csak az 1. emelettől fel-
felé).   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A célszerűen berendezett
apartmanokban konyhasarok (gáztűz-
hely, hűtőszekrény, mikrohullámú sü-
tő, kávéfőző), étkezősarok, TV, széf, zu-
hanyozó, WC és balkon. 

F5F:   Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 40 m²). Nappali és hálórész 
emeletes ággyal (ablak nélkül, nincs 
külön leválasztva a nappaliból) vala-
mint külön szoba 3 ággyal.
F7G:   Háromszobás apartmanok 7 fő 
részére (kb. 55 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, 1 háromágyas 
szoba és egy szoba emeletes ággyal.
F8H:   Négyszobás apartmanok 8 fő ré-
szére (kb. 60 m²). Nappali/hálószoba 
kanapéval, 1 hálószoba dupla ággyal 
és 2 szoba emeletes ággyal (eseten-

ként az egyik dupla ágyas, illetve vala-
melyikben egy 3. ágy is található).   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyhasarok kivételével, melyet a
vendégeknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
váltás/fő illetve kb. 6,80 €/váltás/fő).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- €.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás:   1 foglalt parkolóhely/apart-
man ingyenes.  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni.
Csoportos foglalás: Kisebb csopor-
tok illetve ifjúsági (25 éves kor alatti)

csoportok foglalása csak előzetes leké-
réssel lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
•   1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 APPARTEMENTS SMERALDA     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74164

1 éj/apartman önellátással

már 40,-€ ártól
(12.800,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Sorbungalókból álló létesítmény.

Fekvése:   Nyugodt helyen, a Spiag-
gia városrészben fekszik, a homokos
strandtól kb. 900 m-re.
Felszereltsége: Édesvizű úszóme-
dence (kb. 05.01.-09.30. között). 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés:   A tágas, jól berendezett
bungalókban az alagsorban garázs, zu-
hanyozó, WC és tároló. A magasföld-
szinten konyha (gáztűzhely, hűtőszek-
rény, mikrohullámú sütő, kávéfőző),

étkezősarok, SAT-TV, széf, légkondicio-
nálás és balkon. Terasz kis grillezővel. 
F8F: Háromszobás bungaló 3 szinten 
8 fő részére (kb. 85 m² és kb. 30 m² 
alagsor). Nappali/hálószoba 2 kanapé-
val, az emeleten egy háromágyas szo-
ba, 1 szoba emeletes ággyal és kana-
péval valamint fürdőszoba/zuhanyozó 
és WC. 2 fedett balkon.
F8G:   Négyszobás bungaló 3 szinten 8 
fő részére (kb. 85 m² és kb. 30 m² alag-
sor). Nappali/hálószoba 2 kanapéval 
és 3 kétágyas szoba az emeleten (az 

egyikben különálló ágyak illetve eme-
letes ágy) valamint fürdőszoba/zuha-
nyozó és WC. 2 fedett balkon.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, törölköző (a helyszí-
nen is lehet bérelni kb. 7,80 €/fő/váltás
illetve 6,80 €/fő/váltás). Konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 100,- €.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig kb.
14,- €/hét. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás: A bungalók alagsorában
garázs ingyenesen.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(max. 5 kg). 

Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   
 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/bungaló ingye-
nesen (kb. 04.24.-09.27. között).
• Kizárólag 05.16-ig ill. 09.20-tól 
történő, min. 7 éjszakás tartózko-
dás esetén max. 2 fő részére:   in-
gyenes napi belépő a „Bibione Ther-
mae”    -be (kedd kivételével).
•   Shuttle-busz a strandra   (kb. 
05.31.-09.13. között).
• Europa Card. 
  •  1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 05.30. 

előtti és 06.21.-07.04. közöt-
ti utakra. 2014.06.30-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény 
a 09.13. utáni utakra.   Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.  
Árkedvezmény:
Több hétre vonatkozó kedvezmé-
nyek, pl.   6 hét=3 hét
    01.01.-05.24., 09.06.-12.31. 
(pontos feltételek a weboldalon). 

28=14
kedvezmény

 VILLAGGIO DEI FIORI     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74157

1 éj/apartman önellátással

már 65,-€ ártól
(20.800,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Kellemes apartmanlétesítmény a 
strand és a központ közelében. 

Fekvése:   Spiaggia városrészben, egy 
zárt kertben fekszik, kb. 50 m-re a köz-
ponttól és a homokos strandtól.   
Felszereltsége:   5 emeletes apart-
manház lifttel, WIFI (térítés ellenében).

A vendégek rendelkezésére áll édesvi-
zű úszómedence a kertben (kb. 05.01.-
09.30. között).   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A jól berendezett apart-
manokban konyhasarok (gáztűzhely, 
hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, ká-
véfőző), étkezősarok, SAT-TV, széf, lég-
kondicionálás, zuhanyozó, WC és fe-
dett balkon.
F4F: Kétszobás apartmanok 4 fő részé-
re (kb. 32 m²). Nappali/hálószoba dup-
la kanapéval, 1 kétágyas hálószoba. 
F5G:   Kétszobás apartmanok 5 fő részé-
re (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba dup-
la kanapéval, 1 háromágyas szoba.
F6H:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 42 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, 1 kétágyas szoba 
és 1 szoba emeletes ággyal. Keleti vagy 
nyugati fekvésű. 
F6J:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 42 m²), hasonló mint az 

F6H típus, de déli fekvésű.   
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
váltás/fő illetve kb. 6,80 €/váltás/fő).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- € készpénzben.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás:   1 parkolóhely/apartman in-
gyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.
Csoportos foglalás: Kisebb csopor-
tok illetve ifjúsági (25 éves kor alatti)

csoportok foglalása csak előzetes le-
kéréssel. 
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spa-
ghetti-partin: zenés, táncos össze-
jövetel olasz spagettivel (kb. 05.31.-
09.13. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 RESIDENZA ACAPULCO     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74121

1 éj/apartman önellátással

már 45,-€ ártól
(14.400,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Spiaggia városrész zöldövezetében.

Fekvése:   A strand kb. 900 m-re.
Felszereltsége:   Két 3 emeletes apart-
manház lifttel. Édesvizű úszómedence 
(kb. 05.01. és 09.30. között). 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A célszerűen berendezett
apartmanokban konyhasarok (gáztűz-
hely, hűtőszekrény, mikrohullámú sü-
tő, kávéfőző), étkezősarok, TV, széf, zu-

hanyozó, WC és balkon vagy terasz.
F5G:   Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba 
dupla kanapéval és egy háromágyas 
szoba. 
F5H:   Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 40 m²). Nappali/hálószoba 
kanapéval, 1 kis hálórész (ablak nélkül) 
emeletes ággyal, a nappalival össze-
kötve és egy külön kétágyas szoba.
F6J:   Háromszobás apartmanok 6 fő 

részére (kb. 45 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, 2 külön hálószoba
(az egyik emeletes ággyal).   
Gyerekek:   Gyermekmedence.   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
váltás/fő illetve kb. 6,80 €/váltás/fő).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- € készpénzben.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás: Ingyenes.  

Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 14,- €/hét). 
Csoportos foglalás:   Kisebb csopor-
tok illetve ifjúsági (25 éves kor alatti) 
csoportok foglalása csak előzetes leké-
réssel lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   
 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között). 
• Ingyenes shuttle-busz a strandra
(kb. 05.31.-09.13. között).
• Europa Card. 
•   1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 RESIDENZA LAGUNA/SANTA ELENA SUD     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74170

1 éj/apartman önellátással

már 35,-€ ártól
(11.200,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Rendkívül igényesen kialakított,
családbarát létesítmény. 

Fekvése:   Szép, nyugodt zöldövezeti
környezetben fekszik, a Spiaggia város-
részben. A homokos strand kb. 1300
m-re, Bibione sétálóutcája kb. 400 m-
re található. Bevásárlási lehetőségek 
kb. 50 m-re. 
Felszereltsége:   Az igényesen kialakí-
tott üdülőcentrumban 218 apartman
található 9 négyemeletes épületben,
melyek az úszómedence körül helyez-
kednek el. Hall recepcióval, WIFI a me-
dencénél (térítés ellenében), étterem/
snack-bár (térítés ellenében: 10.00 és
18.00 óra között snack-ételek, italok 
és fagylalt illetve 20.30 és 23.00 óra
között fagylalt és italok), az esti ren-
dezvényekhez amfi teátrum valamint
érmés mosó- és szárítóautomata. Min-
den épületben lift. A létesítmény köze-

pén nagy, medencés rész (kb. 800 m², 
4 édesvizű úszómedencével és pezs-
gőfürdővel), nagy napozóterasz naper-
nyőkkel és napágyakkal.   
Elhelyezés: Az igényesen beren-
dezett apartmanokban konyhasarok 
(gáztűzhely, hűtőszekrény, kávéfőző, 
mikrohullámú sütő), étkezősarok, ülő-
sarok, SAT-TV, széf, hajszárító, légkon-
dicionálás/fűtés, fürdőszoba/zuhanyo-
zó, WC és balkon. 
F4F:   Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 34 m²). Nappali/hálószoba 
dupla, kihúzható kanapéval és 1 külön 
hálószoba (2 különálló, de összetolha-
tó ággyal).
F6G:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 50 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla, kihúzható kanapéval, 2 kü-
lön hálószoba (2 különálló, de össze-
tolható ággyal). Az egyik szobában 
további ágy.  

Sport: Sportprogramok, mint pl. vízi-
gimnasztika, stretching, aerobic és
sportversenyek olasz és német nyel-
ven (kb. 05.31.-09.13. között). Térítés
ellenében: kerékpárok felnőtteknek és
gyerekeknek (gyereküléssel is), korlá-
tozott számban (kb. 14,- €/hét).  
Szórakozás:   Olasz és német nyel-
vű animációs programok kicsiknek és
nagyoknak (kb. 05.31.-09.13. között).
Minden nap játékok, versenyek, olasz 
nyelv- és tánctanfolyam. Esténként ka-
baré, musical-estek és különböző szó-
rakoztató rendezvények.   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz,elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- €
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot így sem szabad túllépni. 
Parkolás: 1 számozott parkoló/apart-
man ingyenes. 
Háziállat: Nem vihető.

Csoportos foglalás:   Kisebb csopor-
tok illetve ifjúsági (25 éves kor alatti) 
csoportok foglalása csak előzetes leké-
réssel lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   
 EXTRA tipp 
• Strandszerviz: 1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/apartman ingye-
nes használata a strandon (kb. 04.24.-
09.27. között). 
• Ingyenes shuttle-busz a strand-
ra kb. 05.31.-09.13. közötti időszak-
ban 09.00 és 19.30 óra között, kb. fél-
óránként.
• Kizárólag 05.17-ig valamint 
09.20-tól történő, min. 7 éjszakás 
tartózkodás esetén max. 2 fő ré-
szére:   ingyenes napi belépő a „Bibi-
one Thermae” termálfürdőbe (kedd 
kivételével) valamint kerékpárok in-
gyenesen (az igények függvényében).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzeletekben és 
a termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött).

 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence és
játszótér. Mini-klub (kb. 05.31.-09.13.
között) 3-9 éveseknek illetve junior-
klub 10-16 éveseknek, mindkettő olasz 
és német nyelven, különböző prog-
ramokkal (pl. táncoktatás, versenyek,
stb). Etetőszék, bébikád és üvegmele-
gítő ingyenesen, korlátozott számban.
Térítés ellenében: különböző bébifel-
szerelések korlátozott számban illetve 
bébiszitter.   
 CSÚSZDA tipp  A medencénél kb. 4,5
m magas csúszda.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 03.01.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-11.08. közötti utakra.

Reggeli 08.00-10.00 óra között és
vacsora 18.00.-21.00 óra között.
Minden étkezés büférendszerben.
S 74119 A 21,- €/fő/éj

Gyermekkedvezmény:   1-3 gyer-
mek (2 éves korig) 100% illetve 1-3 
gyermek (3-11 éves) 25%. 
Foglalható:   2014.05.31.-09.12.  

 FÉLPANZIÓ-EXTRA

 VILLAGGIO RESORT PLANETARIUM       BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74119

1 éj/apartman önellátással

már 55,-€ ártól
(17.600,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Az apartmanház nyugodt környe-
zetben fekszik.

Fekvése: Spiaggia egyik mellékutcájá-
ban fekszik, a fi nomhomokos strandtól
kb. 600 m-re. Bevásárlási és szórakozá-
si lehetőségek a közelben.   
Felszereltsége:   Kis apartmanház lift-
tel. 

Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés:   A célszerűen berendezett 
apartmanokban konyhasarok (főzőlap, 
hűtőszekrény), étkezősarok, zuhanyo-
zó, WC és balkon. 
F3K:   Kétszobás apartmanok 3 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba 
kanapéval és 1 külön hálószoba.
F4L:   Kétszobás apartmanok 4 fő ré-

szére (kb. 36 m²). Nappali/hálószoba
dupla ággyal és 1 külön hálószoba. 
F6H: Háromszobás apartmanok 6 fő
részére (kb. 50 m²). Nappali/hálószo-
ba 1 ággyal, 1 háromágyas szoba és 1
további szoba emeletes ággyal. 
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   100,- €.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás: Ingyenes.

Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.   
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA      2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj 

 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
•   1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 APPARTEMENTS VILLA ROSANNA     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74145

1 éj/apartman önellátással

már 30,-€ ártól
(9.600,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt, nyugodt fekvésű apart-
manház úszómedencével.

Fekvése:   Spiaggia városrészben fek-
szik, kb. 900 m-re a homokos strand-
tól. Szupermarket kb. 300 m-re. 
Felszereltsége:   Kedvelt, kétszintes
sorbungalókból álló apartmanház 16
apartmannal, egy szép, zárt kertben.
Édesvizű úszómedence (kb. 05.01. és
09.30. között). 
Helyi besorolás: 4*.

Elhelyezés:   A jól felszerelt apart-
manokban konyhasarok (gáztűzhely, 
hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, 
kávéfőző), SAT-TV, széf, légkondicioná-
lás/fűtés, zuhanyozó és WC.
F6F:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére az emeleten (kb. 45 m²). Nap-
pali/hálószoba dupla kanapéval, 2 kü-
lön hálószoba és balkon.
F6G: Hasonlóan berendezett apart-
manok, mint az F6F, a földszinten, te-
rasszal. 
Gyerekek:   Gyermekmedence.

A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás:   1 parkolóhely/apartman in-
gyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.
Csoportos foglalás: Kisebb csopor-
tok illetve ifjúsági (25 éves kor alatti)
csoportok foglalása csak előzetes leké-
réssel lehetséges. 

Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között). 
• Ingyenes shuttle-busz   a strandra 
kb. 05.31.-09.13. között, 09.00 és 19.30 
óra között, kb. félóránként.
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 VILLAGGIO DELLE ORCHIDEE     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74130

1 éj/apartman önellátással

már 45,-€ ártól
(14.400,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Kellemes, központi fekvésű lé-
tesítmény, közvetlenül a tenger-
parton.

Fekvése: Lido dei Pini városrészben
fekszik, közvetlenül a fi nomhomokos
strandon. 
Felszereltsége:   Háromemeletes
apartmanház lifttel. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A célszerűen berendezett
stúdiókban és apartmanokban kony-

hasarok (főzőlap, hűtőszekrény, mikro-
hullámú sütő, kávéfőző), étkezősarok, 
TV, széf, zuhanyozó, WC és balkon. 
F3F:   Stúdiók 3 fő részére (kb. 30 m²). 
Nappali/hálószoba 3 fekhellyel.
F5G:   Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval és 1 háromágyas 
szoba. 
F7H: Háromszobás apartmanok 7 fő 
részére 2 szinten (kb. 65 m²). Nappali/
hálószoba 1 dupla és 1 szimpla kana-

péval. A felső szinten 2 kétágyas szoba,
további zuhanyozó és WC. 
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   100,- €.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás:   Ingyenes (előzetes leké-
réssel).  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.
Csoportos foglalás: Kisebb csopor-
tok illetve ifjúsági (25 éves kor alatti)

csoportok foglalása csak előzetes leké-
réssel lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/lakóegység in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 APPARTEMENTS MARINA GRANDE     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74115

1 éj/apartman önellátással

már 30,-€ ártól
(9.600,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Nyugodt környezetben fekvő
apartmanház.

Fekvése:   A Lido del Sole városrész-
ben, a homokos strandtól kb. 250 m-
re található. 
Felszereltsége:   Nyolcemeletes, lif-
tes apartmanház, 21 apartmannal kis
píneafenyőkkel övezett részen, napo-

zóterasszal a tetőn. Édesvizű úszóme-
dence (kb. 05.01. és 09.30. között).
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A jól berendezett apart-
manokban konyhasarok (főzőlap, hű-
tőszekrény), étkezősarok, SAT-TV, zu-
hanyozó és WC.
F6F: Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 55 m²). Nagy nappali/há-

lószoba dupla kanapéval és 2 külön
szoba (az egyikben különálló ágyak). 
Gyerekek:   Játszótér és mini-klub.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás:   1 parkolóhely/apartman in-
gyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.

Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
•   1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 APPARTEMENTS OASI     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74111

1 éj/apartman önellátással

már 45,-€ ártól
(14.400,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

7 emeletes apartmanház a nyu-
godt Pineda városrészben.

Fekvése: Egy píneaerdő közepén fek-
szik, a fi nomhomokos strandtól kb.
200 m-re. 
Felszereltsége:   Célszerűen kialakított
apartmanház lifttel.
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés:   A célszerűen berendezett
apartmanokban konyhasarok (főzőlap,
hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, ká-
véfőző), légkondicionálás, étkezősa-
rok, TV, széf, zuhanyozó és WC. 

F3F: Kétszobás apartmanok 3 fő részé-
re (kb. 30 m²). Kis nappali/hálószoba 1 
kanapéval és 1 kétágyas szoba. 
F4G:   Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba 
dupla kanapéval és 1 kétágyas szoba 
valamint balkon.
F6H:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 50 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, 1 kétágyas szoba, 
1 szoba emeletes ággyal és balkon. 
F7J:   Háromszobás apartmanok 7 fő 
részére (kb. 55 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, 1 háromágyas 

szoba és 1 szoba emeletes ággyal va-
lamint balkon.   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 100,- € készpénzben.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás:   Ingyenes, korlátozott szám-
ban.  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni.
Csoportos foglalás: Csoportok fog-
lalása csak előzetes lekéréssel lehet-
séges.  

Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
F3F/F4G/F6H:
NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA      2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj 
F7J:
NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA      2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
KEDD/PÉNTEK/SZOMBAT 

2014.07.05.-09.05. / 7 éj

 EXTRA tipp 
   •   Strandszerviz: 1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
05.15.-09.15. között). 
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 

olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 APPARTEMENTS TORRE PANORAMA     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74173

1 éj/apartman önellátással

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Zöldövezetben fekvő apartmante-
lep saját úszómedencével.

Fekvése: Spiaggia városrészben fek-
szik. A sekély, homokos strand kb.
1100 m-re található, ahová kb. 05.31.-
09.13. között az ingyenes shuttle-busz-
szal juthatnak el (09.00 és 19.30 óra
között kb. félóránként).   
Felszereltsége: Az üdülőközpont par-

kos kertjében édesvizű úszómedence 
(nyitva kb. 05.01. és 09.30. között).   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A részben felújított apart-
manokban zuhanyozó, WC, széf, étke-
zősarok, konyhasarok (főzőlap és hű-
tőszekrény). 
F6F: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 45 m²). Nappali/hálószoba 
dupla kanapéval, 1 külön hálószoba 

dupla ággyal, 1 szoba 2 különálló ágy-
gyal vagy emeletes ággyal és balkon.
F6G:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 45 m²). Hasonló berende-
zéssel, mint az F6F típus, de terasszal
rendelkeznek.
Gyerekek: Gyermekmedence.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyhasarok kivételével, melyet a
vendégeknek kell kitakarítaniuk).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80
€/váltás/fő illetve 6,80 €/váltás/fő).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 0,50 €/fő/nap 2 
éves kortól, max. 10 napos tartozóko-
dás esetén 06.01.-08.30. között.  
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási

irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   
 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között).
• EuropaCard:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
•   1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13. utáni utakra.

 VILLAGGIO WHITE STAR   ÚJ    BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74179

1 éj/apartman önellátással

már 43,-€ ártól
(13.760,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Kedvező fekvésű, felújított bun-
galók.

Fekvése:   A központ közelében fek-
szik, Spiaggia városrészben, a homo-
kos strandtól kb. 150 m-re. Bevásár-
lási lehetőségek, éttermek és bárok a
közelben.  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés:   A részben felújított, jól 
berendezett apartmanokban konyha-
sarok (gáztűzhely, hűtőszekrény), ét-
kezősarok, TV, zuhanyozó és WC.
F3F: Kétszobás apartmanok 3 fő részé-
re a földszinten (kb. 30 m²). Nappali/
hálószoba kanapéval, 1 külön hálószo-
ba és kis terasz.

F5G:   Háromszobás apartmanok 5 fő
részére az emeleten (kb. 50 m²). Nap-
pali/hálószoba kanapéval, 2 külön há-
lószoba (egy részükben emeletes ágy)
és balkon.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás: 1 parkolóhely/apartman in-
gyenes.   

Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.   
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   
 EXTRA tipp 
  •  Strandszerviz: 1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/apartman ingye-
nes használata a strandon (kb. 04.24.-
09.27. között).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
•   1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 VILLE ISOLDA E KETTY     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74163

1 éj/apartman önellátással

már 35,-€ ártól
(11.200,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Sorházstílusú apartmantelep 
úszómedencével.

Fekvése:   Az üdülőtelep Spiaggia vá-
rosrészben, a központtól kb. 300 m-
re fekszik. A homokos strand kb. 1,3
km-re, ahová ingyenes shuttle-busz-
szal lehet eljutni (kb. 05.31-től 09.13-ig
09.00.-19.30 óra között kb. félóránként).
Velence repülőtere kb. 75 km-re. 
Felszereltsége:   Az üdülőközpontban
3 szintes, új homlokzatú épületekben

64 apartman áll rendelkezésre. A kert-
ben édesvizű úszómedence (nyitva kb. 
05.01.-09.30. között).
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A tágas apartmanokban 
zuhanyozó, WC, SAT-TV, étkezősarok, 
konyhasarok hűtőszekrénnyel, főzőlap, 
fűtés és balkon vagy terasz.
F6F: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba 
dupla kanapéval, 2 külön hálószoba és 
2 zuhanyozó.

F7G: Háromszobás apartman 7 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba
dupla kanapéval illetve 1 kétágyas és
1 háromágyas hálószoba. Kiegészítve 
légkondicionálással.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz és elutazás utáni takarí-
tás (a konyhasarok kivételével, melyet
a vendégeknek kell kitakarítaniuk).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 0,50 €/fő/nap 2 
éves kortól, max. 10 napos tartózkodás
esetén 06.01.-08.30. között.  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.

létszámot csak így szabad túllépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz: 1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/apartman ingye-
nes használata a strandon (kb. 04.24.-
09.27. között).
• EuropaCard:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel 
olasz spagettivel (kb. 05.31. és 09.13. 
között). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.05.31-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 VILLAGGIO SELENE   ÚJ    BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74135

1 éj/apartman önellátással

már 46,-€ ártól
(14.720,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Ideális fekvésű apartmanház
Spiaggia városrészben.

Fekvése:   A homokos strandtól kb.
550 m-re fekszik.
Felszereltsége:   Háromemeletes léte-
sítmény 48 apartmannal és lifttel. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A részben felújított apart-
manokban konyhasarok (gáztűzhely,
hűtőszekrény), étkezősarok, széf, SAT-
TV, zuhanyozó, WC és nagy, fedett bal-

kon.
F5F:   Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval és 1 háromágyas 
szoba. 
F6G: Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 55 m²). Nappali/hálószoba 
dupla kanapéval és 2 kétágyas szoba. 
F6H:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 55 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, 1 kétágyas szoba 
és 1 szoba emeletes ággyal. 

A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.   
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.
Csoportos foglalás: Kisebb csopor-
tok illetve ifjúsági (25 éves kor alatti)
csoportok foglalása csak előzetes leké-
réssel lehetséges.  

Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
F6G/F6H:
NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj 
F5F:
NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA      2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
KEDD/PÉNTEK/SZOMBAT 

2014.07.05.-09.05. / 7 éj 
 EXTRA tipp 
   •   Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
04.24.-09.27. között).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
•   1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 APPARTEMENTS URANO     BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74116

1 éj/apartman önellátással

már 35,-€ ártól
(11.200,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

apartmanok úszómedencével.

Fekvése:   Pineda városrészben fek-
szik, a homokos strandtól kb. 350 m-re 
fekszik. A központ kb. 100 m-re.
Felszereltsége: A 16 sorházból ál-
ló létesítményben kandallós TV-szoba

és széfek állnak rendelkezésre. A kert-
ben édesvizű úszómedence (nyitva kb. 
05.01. és 09.30. között) napágyakkal és 
napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A kényelmes apartma-
nokban zuhanyozó, WC, SAT-TV, kony-
hasarok (hűtőszekrény, főzőlap, mikro-

hullámú sütő), fűtés/légkondicionálás
és fedett balkon.
F5F:   Kétszobás apartman 5 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba dup-
la kanapéval és étkezősarokkal, 1 kü-
lön hálószoba egy dupla és egy szimp-
la ággyal.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz és elutazás utáni takarí-
tás (a konyhasarok kivételével, melyet
a vendégeknek kell kitakarítaniuk).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás).
Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 0,50 €/fő/nap 2 
éves kortól, max. 10 napos tartózkodás
esetén 06.01.-08.30. között.  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási

irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
NAPONTA      2014.06.07.-07.04. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj  
 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
05.15.-09.15. között).
• Europa Card:   10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a 
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spa-
ghetti-partin: zenés, táncos össze-
jövetel olasz spagettivel (kb. 05.31.-
09.13. között). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13. utáni utakra.

 VILLAGGIO CLIO   ÚJ    BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74131

1 éj/apartman önellátással

már 56,-€ ártól
(17.920,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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36 OLASZORSZÁG · ÉSZAK-ADRIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Apartmanház szép kerttel és úszó-
medencével Pineda városrészben.

Fekvése:   A központtól kb. 300 m-re,
a homokos strandtól kb. 1,3 km-re fek-
szik. Velence repülőtere kb. 75 km-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll összesen 94 apartman,
édesvizű úszómedence napágyakkal
és napernyőkkel (kb. 05.01.-09.30. kö-
zött).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: F6F: A jól felszerelt, há-
romszobás apartmanokban (6 fő ré-
szére, kb. 50 m²) nappali/hálószoba
dupla kanapéval, 2 kétágyas szoba (az 
egyikben 1 kihúzható és 1 egyszemé-
lyes ágy), SAT-TV, konyhasarok (mik-
rohullámú sütő, hűtőszekrény, tűz-
hely), étkezősarok, zuhanyozó, WC,
légkondicionálás/fűtés és nagy, fedett
balkon.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás
(a konyha kivételével, melyet a vendé-
geknek kell kitakarítaniuk).  

Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 €/
fő/váltás illetve kb. 6,80 €/fő/váltás). 
Konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
NAPONTA      2014.06.07.-07.04. / 7 éj
SZOMBAT      2014.07.05.-09.05. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  •  Strandszerviz: 1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/apartman ingye-
nes használata a strandon (kb. 05.15.-
09.15. között).

•   Europa Card: 10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen).
• 1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin:   zenés, táncos összejövetel
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.12.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-10.04. közötti utakra.

 APPARTEMENTS PINEWOOD   ÚJ    BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74133

1 éj/apartman önellátással

már 53,-€ ártól
(16.960,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Modern kialakítású apartmanlé-
tesítmény a lagúna közelében.

Fekvése:   Pineda városrész központ-
jától kb. 150 m-re fekszik, a homokos
strand egy kis, erdős részen keresztül
érhető el (kb. 80 m-re).   
Felszereltsége: Az igényesen kiala-
kított létesítményben 36 apartman 4
emeleten, érmés mosóautomata, WI-
FI a medencénél (térítés ellenében) és
liftek. Úszómedence (kb. 05.01.-09.30.
között) valamint napozórész nap-
ágyakkal és napernyőkkel.   
Helyi besorolás: 4,5*.  
Elhelyezés:   A jól felszerelt apart-
manokban konyhasarok (gáztűzhely,
mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, ká-
véfőző), étkezősarok, SAT-TV, széf, zu-
hanyozó, WC, hajszárító, légkondici-
onálás/fűtés és balkon vagy terasz 2 
napággyal.
F5F:   Kétszobás apartmanok 5 fő részé-
re (kb. 48 m²) az 1. emeleten. Nappa-
li/hálószoba dupla kanapéval és egy 3
ágyas szoba. 
F5G: Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 48 m²) a földszinten. Nap-
pali/hálószoba dupla kanapéval és egy 
3 ágyas szoba. 
F6F: Háromszobás apartmanok 6 fő
részére (kb. 60 m²) az 1. vagy a 2.
emeleten. Nappali/hálószoba dupla
kanapéval és 2 külön hálószoba (egy 
részükben emeletes ágyak). 
Gyerekek: Külön gyermekmedence. 

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz és elutazás utáni taka-
rítás (a konyha kivételével, melyet a 
vendégeknek kell kitakarítaniuk).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is lehet bérelni (kb. 7,80 
€/váltás/fő illetve 6,80 €/váltás/fő). 
Konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- € készpénzben.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 2,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.   
Parkolás: 1 mélygarázshely/apart-
man ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.   
Csoportos foglalás:   Ifjúsági (25 éves 
kor alatti) csoportok foglalása csak elő-
zetes lekéréssel lehetséges.
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA       2014.06.07.-07.04. / 7 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/apartman in-
gyenes használata a strandon (kb. 
05.15.-09.15. között). 
•   Kizárólag 05.16-ig valamint 
09.20-tól történő, min. 7 éjszakás 
tartózkodás esetén max. 2 fő ré-

szére:   ingyenes napi belépő a „Bibi-
one Thermae” termálfürdőbe (kedd ki-
vételével).
• Europa Card: 10% kedvezmény kü-
lönböző éttermekben, üzletekben és a
termálközpontban (további informá-
ció a helyszínen). 
• 1x ingyenes részvétel a Spaghet-
ti-partin: zenés, táncos összejövetel
olasz spagettivel (kb. 05.31.-09.13. kö-
zött). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 03.01.-
05.30. és 06.21.-07.04. közötti 
utakra. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.13.-11.08. közötti utakra.

 RESIDENZA AL PARCO/LE ACACIE       BIBIONE 

Szálláskód: FESO 74125

1 éj/apartman önellátással

már 61,-€ ártól
(19.520,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Modern, szépen kialakított komp-
lexum sorházakkal és főépülettel.

Fekvése:   Porto Santa Margherita és
Pra delle Torri között fekszik, egy kb.
100 hektár nagyságú, zöldövezettel és
dűnékkel határolt területen. Altanea
egy új üdülőövezet, ahol egy bevásár-
lóközpont, éttermek és bárok várják a
turistákat. A fi nomhomokos strand kb.
700 m-re (strandszerviz csak térítés
ellenében, kb. 52,- €/hét: 2 napozó-
szék+1 napernyő). A strandra a hotel-
busszal is le lehet jutni (kb. 20 percen-
ként közlekedik).   
Felszereltsége:   Az üdülőközpont sor-
házakból és Residence-részből áll, ösz-
szesen 69 apartmannal. A vendégek 
rendelkezésére áll bevásárlópasszázs
üzletekkel, 2 étteremmel, pékséggel,
kávézóval és bárokkal valamint orvo-
si ügyelettel. Nagy úszómedence (kb.
05.15.-09.15. között), napozóterasz 
napágyakkal és napernyőkkel.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A modern berendezésű
apartmanok a sorházakban helyezked-
nek el. Minden apartmanban a ven-
dégek rendelkezésére áll konyhasarok 
(gáztűzhely, hűtőszekrény, kávéfőző),
étkezősarok, SAT-TV, széf, zuhanyozó,
WC, hajszárító, légkondicionálás és
balkon vagy terasz. 
F5F:   Kétszobás apartmanok 5 fő részé-
re 2 szinten (kb. 40 m²). Nappali/há-
lószoba dupla kanapéval, a felső szin-
ten egy háromágyas szoba, terasz és

parkolóhely.
F6G:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére 2 szinten (kb. 55 m²). Nappa-
li/hálószoba kanapéval, a felső szinten 
egy háromágyas és egy kétágyas szo-
ba, további zuhanyozó, WC, terasz és 
parkolóhely vagy garázs (korlátozott 
számban).
G7F: Háromszobás apartmanok 7 fő 
részére (kb. 60 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, 1 kétágyas szo-
ba és 1 háromágyas szoba, balkon és 
parkolóhely vagy garázs (korlátozott 
számban).
Szórakozás: Animációs programok.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás 
(a konyhasarok kivételével, melyet a 
vendégeknek kell kitakarítaniuk, kifo-
gás esetén a kaució egy részét vissza-
tarthatják). 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 6,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 21,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni. 
Parkolás: 1 parkolóhely/apartman a 
parkolóban illetve a garázsban (korlá-
tozott számban) ingyenesen.   
Háziállat:   Nem vihető.   

Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.30 óra között/10.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.26.-
06.27. és 08.30.-09.20. közötti 
utakra illetve 5% kedvezmény a 
06.28.-08.29. közötti utakra.
Árkedvezmény:
14=10*    04.26.-05.31., 09.06.
14=11*  06.07.-06.21., 08.30.
14=12*    06.28., 08.23.
14=13*    07.05., 07.19., 08.16.
7=6*  06.07.-06.28., 08.30.-09.06.
7=5* 04.26.-05.31., 09.13.
*csak a fenti érkezések és szombati ér-
kezés esetén   

7=5
kedvezmény

 VILLAGGIO LA QUERCIA       CAORLE-ALTANEA 

Szálláskód: FESO 74084

1 éj/apartman önellátással

már 45,-€ ártól
(14.400,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Kényelmes, sorházakból álló 
komplexum.

Fekvése:   Altanea üdülőhelyen fekszik 
(Porto Santa Margherita és Duna Ver-
de között), ahol egy bevásárlóközpont,
éttermek és bárok várják a turistákat. A
homokos strand kb. 150 m-re (strand-
szerviz térítés ellenében, kb. 52,- €/
hét: 2 napágy+1 napernyő).   
Felszereltsége:   A szép, kis kertes ré-
szekkel övezett üdülőközpont saját ét-
teremmel rendelkezik. Édesvizű úszó-
medence (kb. 05.15.-09.15. között)
valamint napozóterasz napágyakkal és
napernyőkkel.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A kényelmesen berende-
zett, kétszintes apartmanokban kony-
hasarok (gáztűzhely, nagy hűtőszek-
rény, kávéfőző), étkezősarok, ülősarok,
SAT-TV, széf, hajszárító, központi lég-
kondicionálás/fűtés, zuhanyozó, WC,
terasz és kis kerti rész található illetve 

balkon az emeleten. 
F5F: Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 45 m²). Nappali/hálószoba 
dupla, kihúzható kanapéval. A felső 
szinten egy szoba 3 fekvőhellyel.
F6G:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 55 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla, kihúzható kanapéval. A felső 
szinten 2 külön hálószoba. 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér valamint animációs progra-
mok az Altanea üdülőközpontban, a 
Piazza Amarcordon (kb. 250 m-re) és 
a strandon (a német iskolai szünet ide-
je alatt). 
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz és elutazás utáni takarí-
tás (a konyhasarok kivételével, melyet 
a vendégeknek kell kitakarítaniuk, kifo-
gás esetén a kaució egy részét vissza-
tarthatják).
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 6,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució:   kb. 100,- €. 
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 21,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Nem lehetsé-
ges.

Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.30 óra között/10.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT       2014.06.07.-09.12. / 7 éj 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.26.-
06.06. és 08.30.-09.20. közötti 
utakra illetve 5% kedvezmény a 
06.07.-08.29. közötti utakra.
Árkedvezmény:
14=10*    04.26.-05.24., 09.06.
14=11*  05.31., 08.30.
14=12*    06.07.-06.28., 08.23.
14=13*    07.19., 08.16.
7=5*  04.26.-05.31., 09.06.
7=6*  06.07.-06.14., 09.13.
*csak a fenti érkezések és szombati ér-
kezés esetén   

7=5
kedvezmény

 VILLAGGIO LE ACACIE       CAORLE-ALTANEA 

Szálláskód: FESO 74252

1 éj/apartman önellátással

már 48,-€ ártól
(15.360,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Caorle-Alteana
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Modern apartmanok a strand kö-
zelében, minden korosztálynak jó
választás.

Fekvése: Kiváló helyen, a homokos
strandtól csak kb. 30 m-re helyezkedik 
el. Bevásárlási lehetőségek kb. 50 m-
re, a központ kb. 800 m-re. A velen-
cei Marco Polo repülőtér kb. 50 km-re.
Felszereltsége:   A szép apartman-
ház tetőteraszán édesvizű úszóme-
dence (kb. 05.17.-09.14. között), WIFI
(térítés ellenében, kb. 5,- €/7 óra) és
napágyak.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A modern és barátságos
berendezésű stúdiókban és apartma-
nokban nappali/hálószoba dupla ka-
napéval, zuhanyozó, WC, hajszárító,
konyhasarok (főzőlap, hűtőszekrény 
és mikrohullámú sütő), mosógép, ét-
kezősarok, SAT-TV, széf, légkondicioná-
lás és balkon. 

F4F: Stúdiók 4 fő részére (kb. 40 m²), 
kiegészítve 2 kanapéval.
F5G:   Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 50 m²), kiegészítve egy dup-
laágyas szobával és 1 pótággyal.
F7H:   Háromszobás apartmanok 7 fő 
részére (kb. 70 m²), kiegészítve 1 ka-
napéval, 1 kétágyas és 1 duplaágyas 
szobával.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz és elutazás utáni taka-
rítás.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, de a helyszínen is bé-
relhető (kb. 35-55,- €/lakóegység/vál-
tás), törölköző és konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució:   kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 10,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   1 parkolóhely/lakóegység 
ingyenes (2. parkolóhely térítés elle-
nében, külön lekérésre, korlátozott 
számban). 
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 7 éj 
SZOMBAT     2014.06.07.-09.12. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a szomszédosy
étteremben (kb. 10 m-re).
• Strandszerviz:   2 napágy és 1 nap-
ernyő/lakóegység ingyenes használata
a strandon. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=10*   04.18.-05.31.
14=13*   06.14.-08.23.
7=5*   04.18.-06.07., 09.06.-09.27.
*csak a fenti érkezések esetén

7=5
kedvezmény

 RESIDENCE CRISTOFORO COLOMBO       CAORLE 

Szálláskód: FESO 74036

1 éj/apartman önellátással

már 46,-€ ártól
(14.720,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Új, színvonalas és modern apart-
manok, ahol garantált a kellemes 
pihenés.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, kb.
200 m-re a homokos strandtól. Caor-
le központja kb. 400 m-re, a velencei
Marco Polo repülőtér kb. 50 km-re.
Felszereltsége:   A családbarát apart-
manház kertjében édesvizű úszóme-
dence (kb. 05.01.-09.30. között) nap-
ágyakkal, WIFI (térítés ellenében, kb.
5,- €/7 óra).
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A barátságosan berende-
zett apartmanokban zuhanyozó, WC,
hajszárító, jól felszerelt konyhasarok 
(főzőlap, hűtőszekrény, mikrohullámú
sütő), étkezősarok, SAT-TV, széf és lég-
kondicionálás. 
F5F:   Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 50 m²), nappali/hálószoba
kanapéval, külön hálószoba dupla és
szimpla ággyal és nagy terasz.
F8G: Háromszobás Superior-apartma-
nok 8 fő részére (kb. 90 m²), nappa-

li/hálószoba 2 kanapéval, 2 külön há-
lószoba, mindkettőben 1 dupla és 1 
szimpla ágy, 2 balkon.  
Sport: Tenisz. Térítés ellenében: heti 
2x animációs programok a medencé-
nél (kb. 06.15.-09.15. között), külön-
böző sportolási lehetőségek a környé-
ken.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz és elutazás utáni taka-
rítás.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, de a helyszínen is bé-
relhető (kb. 45-65,- €/apartman/vál-
tás), törölköző és konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 10,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   1 parkolóhely/lakóegység 
ingyenes (2. parkolóhely térítés elle-

nében, külön lekérésre, korlátozott
számban).   
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 7 éj
SZOMBAT        2014.06.07.-09.12. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   2 napágy és 1 nap-
ernyő/apartman ingyenes használata
a strandon. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=10*    04.18.-05.31.
14=13*    06.14.-08.23.
7=5*    04.18.-06.07., 09.06.-09.27.
*csak a fenti érkezések esetén

7=5
kedvezmény

 RESIDENCE ROBERTA       CAORLE 

Szálláskód: FESO 74037

1 éj/apartman önellátással

már 52,-€ ártól
(16.640,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családbarát kemping csodálatos 
természeti környezetben, a Caor-
le-lagúna közvetlen közelében.

Fekvése: A központtól kb. 2 km-re,
csodálatos környezetben fekszik. A fi -
nomhomokos, fokozatosan mélyülő
strandot egy rövid ösvényen haladva 
lehet megközelíteni. Velence kb. 60
km-re.  
Felszereltsége: A színvonalas kem-
pingben kényelmes mobilházak, ét-
terem/pizzéria, snack-bár, fagylaltozó,
élelmiszerbolt, újságos, dohánybolt,
bazár várják a vendégeket. Térítés elle-
nében: széf, mosoda, internet és WI-
FI. A kertben 2 édesvizű úszómedence 
pezsgőfürdővel (májustól szeptembe-
rig, úszósapka használata kötelező).
Napozószékek és napernyők a meden-
cénél térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: F6F - Happy Standard 
mobilházak:   A nemdohányzó, mo-
dern, barátságos elrendezésű, vilá-
gos, tágas mobilházakban (kb. 25 m²)
1 kétágyas hálószoba, 1 hálószoba két
egyszemélyes ággyal, 1 kisebb, lenyit-
ható ágy (csak gyermekek számára,
max. 150 cm és max. 60 kg), ülősa-
rok (mely használható hálófülkeként
1 személy részére), jól felszerelt kony-
ha, főzőlap, kis hűtőszekrény, étkező-
sarok, zuhanyozó, WC, légkondicioná-
lás, bútorozott terasz (műanyag asztal,
székek, napernyő vagy pavilon, 2 nap-
ágy).   Max. 5 felnőtt és 1 gyermek (12 

éves korig) részére foglalható.
Sport:   Strandröplabda, kispályás fo-
cipálya, tekepálya, asztalitenisz. Térítés 
ellenében: kerékpárok.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér, különböző programok június 
elejétől szeptember elejéig, mini-klub.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha, törölköző (a helyszínen is 
bérelhető, kb. 10,- €/2 törölköző, kü-
lön lekérésre).  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
• Kaució: kb. 100,- € (készpénzben).
•   Elutazás utáni takarítás:   kb. 30,- 
€, de a mobilházakat a vendégek is ki-
takaríthatják.
• Ágyneműhuzat:   kb. 15,- €/egysze-
mélyes ágy + 1 törölköző, kb. 20,- €/
dupla ágy + 2 törölköző, kb. 60,- €/2 
egyszemélyes és egy dupla ágy + tö-
rölközők. Előzetes foglalás szükséges.
Parkolás:   1 parkolóhely/mobilház in-
gyenesen.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok, csak női illetve csak férfi  csopor-
tok foglalása csak előzetes lekéréssel 
lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.05.31.-06.20. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj  

Figyelem! Biztonsági okokból a 
kempingben azonosító karszalag 
viselete kötelező. A kemping te-
rületén motorral közlekedni tilos.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.27-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 25,- €/mo-
bilház kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=4/4=3    05.10.-05.30.
7=5    09.06.-09.12.
7=6    05.31.-06.27., 08.30.-09.05.   

7=5
kedvezmény

 HAPPY CAMP LAGUNA VILLAGE   ÚJ     CAORLE 

Szálláskód: FESO 1IVR2

1 éj/apartman önellátással

már 56,-€ ártól
(17.920,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.27-ig

Kedvelt üdülőfalu számos sport és 
szórakozási lehetőséggel.

Fekvése: Egy kb. 320.000 m²-es terü-
leten fekszik, melyhez egy kb. 500 m
hosszú, saját homokos strand is tarto-
zik. Porto Santa Margherita/Caorle kb.
6 km-re, Duna Verde kb. 1 km-re. A
strand az apartmanok fekvésétől füg-
gően kb. 150-400 m-re.  
Felszereltsége: Sorbungalók, apart-
manok és kemping. Recepció széfek-
kel, internetsarok, 3 étterem, pizzéria,
fagyizó, bár a sportpályáknál, szuper-
market, újságos, üzletek, fodrászat,
mosógépek és szárítógépek (térítés
ellenében), orvos. 5 édesvizű úszó-
medence, ebből 1 a strand közelében
(meghatározott nyitva tartással, úszó-
sapka használata kötelező). Napernyők 
és napágyak a medencéknél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A célszerűen berende-
zett mobilházakban és sorházakban
található apartmanokban konyhasarok 
(gáztűzhely, hűtőszekrény, mikrohullá-
mú sütő), étkezősarok, zuhanyozó, WC 
és fedett terasz.
F2H/F3H:   „Chalet M30” típusú, két-
szobás apartmanok 2-3 fő részére (kb.
30 m²), nappali/hálószoba kanapéval,
1 kétágyas szoba és kis kertrész.
F4J/F5J:   „Chalet M50” típusú, három-
szobás apartmanok 4-5 fő részére (kb.
50 m²), nappali/hálószoba kanapéval,
2 kétágyas szoba és kis kertrész.

F4H/F5H: Háromszobás mobilházak 
4-5 fő részére (kb. 24 m²), nappali/há-
lószoba kanapéval, 2 kétágyas szoba és 
bútorozott terasz.
Gyerekek: Gyermekmedencék (1 a 
strand közelében), játszótér. Térítés el-
lenében: mini-klub (3-12 éves korig) 
olasz és német nyelven (napi több 
órában), ugrálóvár.  
Szórakozás: Térítés ellenében: sport 
és animációs programok kicsiknek és 
nagyoknak a medencéknél és a stran-
don. Esti programok (pl. játékok, zene, 
tánc, előadások) a színházban. Játékte-
rem (videojátékokkal).
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás 
és ágyneműhuzat heti váltással.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző, konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 50,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni.
Parkolás:   1 parkolóhely/lakóegység 
ingyenes (a 2. hely csak térítés elle-
nében).
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni térí-
tés ellenében, külön lekéréssel, csak az 
F4J/F5J típusokba.
Csoportos foglalás:   Csoportos fogla-
lás csak előzetes lekéréssel lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  18.00 és 24.00 óra között/10.00 óráig  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.05.24.-06.27., 

09.06.-09.12. / 4 éj
NAPONTA               2014.06.28.-07.11.,

07.26.-08.08. / 5 éj
SZOMBAT                2014.07.12.-07.25.,

08.09.-09.05. / 7 éj 

 AKTÍV tipp     Térítés ellenében: fut-
ball-, röplabda- és kosárlabdapálya, 
aerobic, minigolf, kerékpárok, 3 tenisz-
pálya, szörf. 
 CSÚSZDA tipp  Térítés ellenében:
aquapark további 4 édesvizű meden-
cével, csúszdákkal és pezsgőfürdővel. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.

 CENTRO VACANZE VILLAGGIO SAN FRANCESCO   ÚJ    CAORLE-DUNA VERDE 

Szálláskód: FESO 74276

1 éj/apartman önellátással

már 35,-€ ártól
(11.200,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

A modern, jó fekvésű szálloda 
közvetlenül a tengerparton he-
lyezkedik el.

Fekvése:   A Piazza Mazzini közelében 
fekszik, a homokos strandtól kb. 100 
m-re. Üzletek, bárok és szórakozási le-
hetőségek szintén a közelben.  
Felszereltsége: A kényelmesen be-

rendezett szállodában a vendégek 
rendelkezésére áll recepció, étterem a
földszinten, bár, társalgó, lift és inter-
netsarok. Összesen 47 szoba 4 eme-
leten.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A modern és célszerűen
berendezett szobákban légkondicioná-
lás/fűtés, hajszárító, széf, telefon, LCD
SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), mini-
bár, zuhanyozó és WC.
A1A/A2A - De Luxe-szobák:     Kiegé-
szítve balkonnal.
A2B - Superior-szobák:   Kiegészítve 
konyhasarokkal.  
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben. A
vacsorát a szemben lévő Hotel Eden-
ben szolgálják fel.
Parkolás:   Ingyenes (korlátozott szám-
ban a szálloda parkolójában, de kaució
ellenében igénybe vehető a közelben
lévő Aquileia parkoló is).

Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.05.24.-06.27.,

08.30.-09.12. / 4 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.29. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
11,- €/fő/éj fi zetendő.

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/szoba ingye-
nes használata a strandon (kb. 05.15. 
és 09.15. között).
• Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában 
  (A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 10% ked-

vezmény   (a kedvezmény alapja ay
reggelis ár).  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. A
kedvezmény alapja a reggelis ár.

 HOTEL VIENNA       LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: HOSO 73026

1 éj reggelivel

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

A modern, jó fekvésű szálloda
közvetlenül a tengerparton he-
lyezkedik el.

Fekvése:   A Piazza Mazzini közelében,
a szálloda saját, homokos strandján
fekszik. Üzletek és szórakozási lehető-
ségek kb. 50 m-re. 

Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll modern lobby, bár, étte-
rem és tengerre néző reggeliző terasz. 
Édesvizű úszómedence napágyakkal 
(korlátozott számban) térítés ellené-
ben (kb. 5,- €/nap).   80 szoba.
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A2A:   A szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, telefon,
SAT-TV, széf, légkondicionálás/fűtés és
balkon.
A1B/A2B: Oldalról tengerre nézők. 
A2C:   Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba  A2S is. 
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió.
Büféreggeli és menüválasztásos ebéd
vagy vacsora salátabárral, a vacsoránál
előételbüfével is.  
Sport: Teniszpálya. Térítés ellenében:
golf a közeli Jesolo Golfklubban.  
Gyerekek: Gyermekmedence és ját-
szótér.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes illetve garázs leké-
résre, térítés ellenében (kb. 5,- €/nap).  
Háziállat: Nem vihető.
Csoportos foglalás: Csoportok fog-
lalása csak előzetes lekéréssel lehet-
séges.  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.26.-08.29. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
15,- €/fő/éj fi zetendő.

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz: 1 napágy, 1 napo-
zószék és 1 napernyő/szoba ingyenes 
használata a szálloda saját strandján.
• Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1B). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
7=6    09.06.-09.21.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2C:   1 gyermek (2-6 éves) szezontól
függően 50-100%, 1 gyermek (7-11
éves) szezontól függően 30-50% il-
letve 1 gyermek (12 éves kortól) 15%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL ASTOR   
JOKER-

SZOBA

   LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: HOSO 73387

1 éj reggelivel

már 44,-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kedvelt, központi fekvésű szál-
loda.

Fekvése: A Piazza Nemberen fekszik.
A homokos strand kb. 100 m-re.   
Felszereltsége: Családi vezetésű
szálloda 72 szobával. A vendégek ren-
delkezésére áll társalgó, TV- és olvasó-
szoba, bár, étterem, WIFI (térítés elle-
nében, kb. 3,- €/óra) és 2 lift. Édesvizű
úszómedence (kb. 16x8 m, kb. 05.15.-

09.15. között) napágyakkal és naper-
nyőkkel. Snack-bár.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A - Elegance-szo-
bák: A szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon, 
SAT-TV, bérelhető széf (kb. 1,- €/nap), 
bérelhető hűtőszekrény (kb. 2,- €/
nap), légkondicionálás (csak júliusban 
és augusztusban üzemel, kb. 5,- €/
nap) és balkon.

A4A - Family Komfort-családi szo-
bák:   2 felnőtt és 2 gyermek részére, ki-
egészítve emeletes ággyal a gyerekek 
részére (kb. 32 m²).
Ellátás: Reggeli vagy  y félpanzió.   Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacsora
salátabárral.   
Parkolás:   Ingyenes, korlátozott szám-
ban. Garázs lekérésre, térítés ellené-
ben (kb. 12,- €/nap).  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
3,50 €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA              2014.05.31.-07.04.,

08.23.-08.30. / 5 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.08. / 7 éj
PÉNTEK/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.08.09.-08.22. / 7 éj
Fontos foglalási információ:   A 2 év
alatti csecsemőkért a helyszínen kb.
8,- €/fő/éj fi zetendő. Előzetes foglalás
szükséges. A max. létszámot így sem

szabad túllépni.

 EXTRA tipp 
  •  Strandszerviz: 2 napozószék és 1 
napernyő/szoba ingyenes használata 
a strandon.

 Kedvezmények 
Ajándékkupon:   2014.04.30-ig törté-
nő, min. 7 éjszakás, félpanziós foglalás 
esetén   ajándékkupon 30,- €/szo-
ba értékben, melyet a szálloda étter-
mében lehet felhasználni (készpénzre 
nem váltható).   
Árkedvezmény:
14=12*    05.20.-06.21., 07.26.-08.02., 
 08.30.-08.31.
7=6* 05.20.-06.28., 07.26.-08.09., 
 08.30.-09.07.
5=4**    05.20.-05.26.
*csak a fenti érkezések esetén
**csak hétfői és vasárnapi érkezés ese-
tén   

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-10 éves) szezontól
függően 50-100% illetve 1 gyermek (11
éves kortól) 10% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.  
Családi akció:
A4A:   2 gyermek (2-12 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   5=4

kedvezmény

 HOTEL ALEXANDER     LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: HOSO 73326

1 éj reggelivel

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Szállás példa

024-046_ABBFS14.indd   40024-046_ABBFS14.indd   40 2013.11.28.   7:54:172013.11.28.   7:54:17



41OLASZORSZÁG · ÉSZAK-ADRIA

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

Barátságos, szépen gondozott 
szálloda úszómedencével a strand 
közelében.

Fekvése:   Központi fekvésű, a homo-
kos strand kb. 250 m-re. Üzletek, étter-
mek, bárok és szórakozási lehetőségek 
kb. 150 m-re.

Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 44 szoba, társalgó, SAT-
TV-szoba, étterem, bár és lift. A kert-
ben édesvizű úszómedence (az elő- és
utószezonban az időjárás függvényé-
ben fűtött), napágyak és napernyők in-
gyenesen.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A jól felsze-
relt szobákban zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, SAT-TV, széf (kaució
ellenében), légkondicionálás/fűtés és
balkon.   
Ellátás: Félpanzió vagy   teljes pan-
zió.   Büféreggeli és menüválasztásos
ebéd és/vagy vacsora salátabárral.   
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárköl-
csönzés a szállodával szemben, kb. 50
m-re.   
Gyerekek:   Külön gyermekmedence,
játszósarok.   
Parkolás:   Ingyenes, korlátozott szám-
ban.   

Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 7 éj
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
10,- €/fő/éj fi zetendő    . Előzetes fogla-
lás szükséges.

 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz: 1 napágy, 1 napo-
zószék és 1 napernyő/szoba ingye-
nes használata a strandon (kb. 05.15.-
09.15. között).
• Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).  

Árkedvezmény:
14=12/7=6     05.31.-06.21.  
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-11 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 75% illetve 1-2 gyermek (12 éves
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL NEW TIFFANY’S PARK     LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: HOSO 73324

1 éj félpanzióval

már 53,-€/fő ártól
(16.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kedvelt, jó ár-érték arányú szál-
loda.

Fekvése:   A központban, Lido di Je-
solo nyugati részén, a Piazza Nember 
és a sétálóutca (esténként) közelében
fekszik. A széles, homokos strand kb.
100 m-re, éttermek, üzletek és szóra-
kozási lehetőség a szálloda közvetlen
közelében. 

Felszereltsége:   Összesen 72 szoba. 
A vendégek rendelkezésére áll recep-
ció széfekkel, ingyenes WIFI a hallban, 
társalgó SAT-TV-sarokkal, étterem, bár 
és lift. Teraszos, tengerre néző kávézó 
(ahol kérésre a reggelit felszolgálják). A 
közös helyiségek júliusban és augusz-
tusban légkondicionáltak.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B: A cél-

szerűen berendezett szobákban zuha-
nyozó, WC, telefon, SAT-TV és balkon.
Központi légkondicionálás júliusban és
augusztusban. 
A1A/A2A/A3A:   Kis manzárdszobák 
egyszerű berendezéssel, kis tetőablak-
kal (alacsony belmagassággal), ben-
nük zuhanyozó, WC, telefon és SAT-TV.
Központi légkondicionálás júliusban és
augusztusban.  
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió.   Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacsora
salátabárral (09.13. után csak reggeli-
vel foglalható). 
Szórakozás:   Esténként élőzene a ká-
vézóteraszon (kb. júniustól szeptem-
berig). Biliárd a társalgóban.  
Parkolás:   Ingyenes (korlátozott
számban).  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kivéve a manzárdszobákba).  
Csoportos foglalás: Csoportok fog-
lalása csak előzetes lekéréssel lehetsé-

ges, kizárólag elő- és utószezonban.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.08. / 7 éj 
SZOMBAT      2014.08.09.-08.22. / 7 éj 
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
8,- €/fő/éj fi zetendő. Előzetes foglalás 
szükséges.    

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz: 2 napozószék és 1 

napernyő/kétágyas vagy háromágyas 
szoba ingyenes használata a strandon. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
7=6*  05.17.-05.31., 06.14.-06.21., 
 09.06.-09.20.

*csak szombati érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   az összes szezonban
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-5 éves) 100%
illetve 1 gyermek (6-11 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL ALDEBARAN     LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: HOSO 73320

1 éj reggelivel

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Központi fekvésű, családi vezeté-
sű szálloda.

Fekvése: A szálloda a sétálózónában 
található. Bevásárlási lehetőségek és 
bárok a közvetlen közelben. A homo-
kos strand kb. 150 m-re.

Felszereltsége: A szállodában 29
szoba, recepció, étterem, bár, ingye-
nes WIFI a közös helyiségekben és lift
áll rendelkezésre.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A felújított
szobákban zuhanyozó, WC, hajszárí-
tó, SAT-TV, telefon, széf, fűtés és térítés
ellenében légkondicionálás (kb. 5,- €/
nap). Egy részük balkonos.  
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacsora.
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárköl-
csönzés (korlátozott számban) és a kö-
zelben fi tneszstúdió.
Parkolás:   A közelben térítés ellené-
ben.
Háziállat:   1 kisméretű kutyát lehet
vinni (kb. 5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA             2014.06.07.-08.08.,

08.24.-09.06. / 5 éj

NAPONTA      2014.08.09.-08.23. / 7 éj
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz: 1 napágy, 1 napo-
zószék és 1 napernyő/szoba ingye-
nes használata a strandon (kb. 05.15.-
09.15. között).
•  Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában 
  (A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
7=6  04.01.-04.17., 04.23.-06.07. 

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2 éves) 100%, 1
gyermek (3-5 éves) 40%, 1 gyermek 
(6-11 éves) 30% illetve 1 gyermek (12 
éves kortól) 10% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL COLONNA   ÚJ    LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: HOSO 73348

1 éj reggelivel

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kedvelt, központi fekvésű szál-
loda.

Fekvése: A központban, a Piazza Mila-
no és a Piazza Torino között (esténként
sétálóutcák) fekszik, üzletek és étter-

mek közelében, a homokos strandtól 
kb. 50 m-re.  
Felszereltsége:   A szállodában 60 
szoba, társalgó, étterem, bár, lift, WIFI 
a hallban (térítés ellenében: kb. 3,- €/
óra), terasz bárszervizzel áll rendelke-

zésre. Az 1. emeleten édesvizű úszó-
medence (kb. 12x6 m) napágyakkal és
napernyőkkel.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A: A szobákban zuha-
nyozó, WC, telefon, széf, SAT-TV, haj-
szárító és balkon. Külön kérésre, térítés
ellenében légkondicionálás (kb. 5,- €/
szoba/nap).
A4A – Családi szobák:   2 felnőtt és 2 
gyermek részére, kiegészítve egy eme-
letes ággyal.
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és menüválasztásos ebéd
vagy vacsora salátabárral.
Gyerekek: Gyermekmedence.  
Parkolás:   Ingyenes, korlátozott szám-
ban.   
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(max. 5 kg-ig, kb. 4,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 7 éj  

Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
10,- €/fő/éj fi zetendő. Előzetes foglalás 
szükséges. A max. létszámot így sem 
szabad túllépni. 

 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz: 1 napágy, 1 napo-
zószék és 1 napernyő/szoba ingyenes 
használata a strandon.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
7=6*  05.17.-05.30., 
 06.14.-06.28., 
 09.06.-09.20.
*csak a fenti érkezések esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-12 éves) 50% illet-

ve 1 gyermek (13 éves kortól) 10% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-12 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában.

7=6
kedvezmény

 HOTEL KENNEDY   ÚJ    LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: HOSO 73375

1 éj reggelivel

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kedvelt, tengerparti szálloda.

Fekvése: Egy mellékutcában, a Piaz-
za Marina közelében, közvetlenül a fi -
nomhomokos strandnál fekszik.   
Felszereltsége:   Családi vezetés alatt
álló szálloda 110 szobával. Recepció,
TV-szoba, panorámaétterem, bár, WI-
FI a közös helyiségekben (térítés el-
lenében) és 2 lift. Úszómedence, na-
pozóterasz napernyőkkel (napágyak 

törölközővel térítés ellenében (kb. 
4,50 €/nap) és pool-bár.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV, 
zenecsatorna, széf, minibár és légkon-
dicionálás. A1A:   Egyágyas szobák bal-
konnal. A2B:   Oldalról tengerre néző 
szobák balkonnal.   
A2C:   Tengerre néző szobák balkon-
nal.

Mini/Maxi Heron:   A Hotel Heronnal
szemben lévő, egyszerűbben beren-
dezett melléképületek.
A2D:   A Mini Heron melléképületben
lévő szobák, légkondicionálás nélkül.
A2E: A Mini/Maxi Heron melléképü-
letben, egy részük balkonos.  
Ellátás: Reggeli vagy  y   félpanzió.
Büféreggeli és menüválasztásos ebéd
vagy vacsora. 
Sport: Asztalitenisz, boccia, strand-
röplabda és kerékpárkölcsönzés (kor-
látozott számban). 
Gyerekek: Gyermekmedence. Bébi-
szitter külön kérésre, térítés ellenében.
Szórakozás:   Animáció olasz nyelven
kicsiknek és nagyoknak (kb. 06.14. és
08.30. között).
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 7,50 €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj

NAPONTA            2014.05.31.-08.08.,
08.23.-09.05. / 5 éj

NAPONTA      2014.08.09.-08.22. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
9,- €/fő/éj fi zetendő. Előzetes foglalás 
szükséges.  
 EXTRA tipp 
• Strandszerviz: 2 napágy és 1 nap-
ernyő/szoba ingyenes használata a 
strandon. 
• Érkezéskor  üdvözlőital.
• Heti 1x gyertyafényes vacsora. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás es-
tén 10% kedvezmény (az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
14=12*    05.24.-05.31., 08.30.-09.13.
7=6* 05.24.-06.07., 08.30.-09.20.
*csak a fenti érkezések esetén  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-12 éves) 50%
illetve 1 gyermek (13 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2C/A2D/A2E:   1-2 gyermek (2-12 
éves) 50% illetve 1 gyermek (13 éves
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   7=6

kedvezmény

 HOTEL HERON     LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: HOSO 73331

1 éj reggelivel

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Központi fekvésű apartmanház
úszómedencével a strand köze-
lében.

Fekvése:   A Piazza Torinónál fekszik 
(május közepétől esténként sétálóut-
ca), Jesolo keleti részén, a fi nomho-
mokos strandtól kb. 80 m-re. Üzletek 

és szórakozási lehetőségek a közel-
ben.   
Felszereltsége:   A földszinten pizzé-
ria, bár és üzletek. Úszómedence (kb. 
06.01.-09.15. között), lift.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A különbözően berende-
zett apartmanokban konyhasarok (fő-

zőlap, hűtőszekrény), étkező- és ülősa-
rok, zuhanyozó, WC és balkon. 
F4F:   Kétszobás apartmanok 4 fő részé-
re (max. 3 felnőtt+1 gyerek, kb. 35 m²).
Nappali/hálószoba 2 kanapéval és egy 
tolóajtóval vagy függönnyel leválasz-
tott hálórész dupla ággyal.   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 12,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 200,- €. 
• Elutazás utáni takarítás: kb. 30-
50,- €, de az apartmanokat a vendé-
gek is kitakaríthatják. 
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 30,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen.
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.   

Parkolás:   A környéken.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
SZOMBAT        2014.06.07.-09.12. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz: 2 napozószék és 1 
napernyő/apartman ingyenes hasz-
nálata a strandon (kb. 05.15. és 09.15. 
között). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.26.-
07.04. és 08.30.-09.27. közötti 
utakra illetve 5% kedvezmény a 
07.05.-08.29. közötti utakra.

Árkedvezmény:
14=11*  05.24.
14=12*    06.07.
14=13*    06.14., 07.05.-07.12.,

08.02., 08.16.-08.30.
7=5*    05.31.
7=6*    05.24., 06.21.
*csak a fenti érkezések esetén

7=5
kedvezmény

 RESIDENCE SAN NICHOLAS       LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: FESO 74231

1 éj/apartman önellátással

már 30,-€ ártól
(9.600,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Központi fekvésű apartmanház.

Fekvése: A Piazza Aurora közelében fek-
szik, a homokos strandtól kb. 250 m-re. 
Felszereltsége: Négyemeletes apart-
manház lifttel. Úszómedence (kb.
06.01.-09.15. között) napozóterasszal.  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   Az apartmanokban kony-
hasarok (főzőlap, hűtőszekrény), ét-
kezősarok, SAT-TV, zuhanyozó, WC és 
balkon.
F4F: Kétszobás apartmanok 4 fő részé-
re (max. 2 felnőtt+2 gyermek, kb. 38 

m²). Nappali/hálószoba dupla ággyal
és külön hálószoba.
F6G: Háromszobás apartmanok 6 fő
részére (max. 4 felnőtt+2 gyermek, kb.
50 m²). Nappali/hálószoba dupla, ki-
húzható kanapéval és 2 külön hálószo-
ba (egy részükben emeletes ággyal).   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 12,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   200,- €.
• Elutazás utáni takarítás:   kb. 30-
50,- €, de az apartmanokat a vendégek 
is kitakaríthatják. 
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig kb.
30,- €/hét. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot így sem szabad túllépni.   

Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
SZOMBAT        2014.06.07.-09.12. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz: 2 napozószék és 1 
napernyő/apartman ingyenes hasz-
nálata a strandon (kb. 05.15.-09.15. 
között). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.26.-
07.04. és 08.30.-09.27. közötti 
utakra illetve 5% kedvezmény a 
07.05.-08.29. közötti utakra.

Árkedvezmény:
14=11*  05.24.
14=12*    06.07.
14=13*    06.14., 07.05.-07.12., 
 08.02., 08.16.-08.30.
7=5*  05.31.
7=6*  05.24., 06.21.
*csak a fenti érkezések esetén

7=5
kedvezmény

 APPARTEMENTS LIO       LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: FESO 74233

1 éj/apartman önellátással

már 37,-€ ártól
(11.840,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Központi fekvésű apartmanház a 
strand közelében.

Fekvése:   A Piazza Torinón (estén-
ként sétálóutca), Lido di Jesolo kele-
ti részében fekszik, a fi nomhomokos
strandtól kb. 80 m-re. Vásárlási és szó-
rakozási lehetőségek a közelben.   

Felszereltsége:   2 apartmanházból 
áll, lifttel. Kis, édesvizű úszómedence. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A stúdiókban és apart-
manokban konyhasarok (főzőlap, 
hűtőszekrény), étkező- és ülősarok, 
zuhanyozó, WC és balkon. Légkondici-
onálás előzetes lekérésre, térítés elle-

nében (kb. 60,- €/hét).
F3F:   Stúdiók 3 fő részére (kb. 35 m²).
Nappali/hálószoba 3 fekhellyel (egy 
részükben külön hálórész). 
F4G: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 45 m²). Nappali/hálószoba 2 
fekhellyel és 1 kétágyas szoba.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 12,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 200,- €.
• Elutazás utáni takarítás  : kb. 30-
50,- €, de az apartmanokat/stúdiókat
a vendégek is kitakaríthatják. 
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 30,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen.
A max. létszámot így sem szabad túl-

lépni. 
Parkolás:   Parkolási lehetőség a kör-
nyéken.   
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
SZOMBAT        2014.06.07.-09.12. / 7 éj  
 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz: 2 napozószék és 1 
napernyő/lakóegység ingyenes hasz-
nálata a strandon (kb. 05.15.-09.15. 
között). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.26.-
07.04. és 08.30.-09.27. közötti 
utakra illetve 5% kedvezmény a 
07.05.-08.29. közötti utakra.

Árkedvezmény:
14=11*    05.24.
14=12*    06.07.
14=13*    06.14., 07.05.-07.12., 
 08.02., 08.16.-08.30.
7=5*  05.31.
7=6*  05.24., 06.21.
*csak a fenti érkezések esetén

7=5
kedvezmény

 APPARTEMENTS TORINO       LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: FESO 74230

1 éj/apartman önellátással

már 30,-€ ártól
(9.600,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Lido di Jesolo keleti részében el-
helyezkedő apartmanház. 

Fekvése: Központi fekvésű apartman-
ház a Piazza Torino közelében, közvet-
lenül a homokos strandon.   
Felszereltsége: Lift. Saját strandsza-
kasz. 
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés:   A célszerűen berende-
zett stúdiókban és apartmanokban 
konyhasarok (gáztűzhely, hűtőszek-
rény), étkezősarok, zuhanyozó, WC és 
balkon.
F3F:   Stúdiók 3 fő részére (kb. 28 m²). 
Nappali/hálószoba 3 fekhellyel.
F4G:   Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba 

dupla kanapéval és 1 hálószoba vagy 
nappali/hálószoba kanapéval és 1 há-
romágyas szoba.
F6H: Háromszobás apartmanok 6 fő
részére (kb. 50 m²). Nappali dupla ka-
napéval és 2 kétágyas szoba (az egyik-
ben emeletes ággyal).   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 12,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 200,- €.
• Elutazás utáni takarítás:   kb. 30-
50,- €, de a stúdiókat/apartmanokat a
vendégek is kitakaríthatják.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 30,- €/hét. Előzetes foglalás szük-
séges, fi zetés a helyszínen. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.

Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.   
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
SZOMBAT        2014.06.07.-09.12. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz: 2 napozószék és 1 
napernyő/lakóegység ingyenes hasz-
nálata a strandon (kb. 05.15.-09.15. 
között). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 10% ked-
vezmény a 04.26.-07.04. és 08.30.-
09.27. közötti utakra illetve 5% 
kedvezmény a 07.05.-08.29. kö-

zötti utakra.
Árkedvezmény:
14=11*    05.24.
14=12*    06.07.
14=13* 06.14., 07.05.-07.12., 
 08.02., 08.16.-08.30.
7=5*  05.31.
7=6*  05.24., 06.21.
*csak a fenti érkezések esetén

7=5
kedvezmény

 APPARTEMENTS DIPLOMATIC       LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: FESO 74241

1 éj/apartman önellátással

már 31,-€ ártól
(9.920,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kedvelt apartmanház közvetlenül 
a tengerparton.

Fekvése: Központi fekvésű apartman-
ház a Piazza Torino közelében, közvet-
lenül a homokos strandon.   
Felszereltsége: Lift. Saját strandsza-
kasz. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A célszerűen berende-
zett stúdiókban és apartmanokban
konyhasarok (gáztűzhely, hűtőszek-
rény), étkezősarok, zuhanyozó, WC és
balkon.
F3F:   Stúdiók 3 fő részére (kb. 25 m²).
Nappali/hálószoba 3 fekhellyel. 
F4G: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba
dupla kanapéval és 1 hálószoba vagy 
nappali/hálószoba kanapéval és 1 há-
romágyas szoba.
F5H:   Háromszobás apartmanok 5 fő
részére (kb. 55 m²). Nappali, 1 háló-
szobaés 1 további szoba 3 fekhellyel.   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 12,- €/fő/váltás). Töröl-

köző és konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 200,- €. 
• Elutazás utáni takarítás: kb. 30-
50,- €, de a stúdiókat/apartmanokat a 
vendégek is kitakaríthatják. 
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 30,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni. 
Parkolás: Ingyenes (korlátozott 
számban) vagy parkolási lehetőség 
az utcán.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
SZOMBAT        2014.06.07.-09.12. / 7 éj   

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz: 2 napozószék és 1 
napernyő/lakóegység ingyenes hasz-
nálata a strandon (kb. 05.15.-09.15. 
között). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.26.-
07.04. és 08.30.-09.27. közötti 
utakra illetve 5% kedvezmény a 
07.05.-08.29. közötti utakra.
Árkedvezmény:
14=11*  05.24.
14=12*    06.07.
14=13* 06.14., 07.05.-07.12.,

08.02., 08.16.-08.30.
7=5*    05.31.
7=6*    05.24., 06.21.
*csak a fenti érkezések esetén7=5

kedvezmény

 APPARTEMENTS BRIONI       LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: FESO 74223

1 éj/apartman önellátással

már 31,-€ ártól
(9.920,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Gondozott, jó kialakítású kem-
pingfalu sok sport- és szórakozási
lehetőséggel valamint nagy aqua-
parkkal.

Fekvése: A 400 méter hosszú, saját,
homokos stranddal rendelkező, kb.
90.000 m²-es üdülőterület a Cavallino
Treporti-félszigeten helyezkedik el.  
Felszereltsége: Gondozott és na-
gyon jól felszerelt üdülőfalu. A ven-
dégek rendelkezésére áll recepció, in-
ternetpont és ingyenes WIFI a közös
területeken (1 hozzáférés/lakóegység),
bankautomata, étterem, önkiszolgáló
étterem, pizzéria, bár, snack-bár, fagy-
laltozó, szupermarket, újságos, orvosi
szoba, mosó-/szárítógépek (térítés el-
lenében). 3 édesvizű úszómedence 
(mellékszezonban 2 fűtött), aquapark 
csúszdákkal, vízi látványosságokkal és
pezsgőfürdővel valamint napozóterasz 
napágyakkal és napernyőkkel térítés
ellenében (napágy kb. 3,- €/db, 1 nap-
ernyő+2 napágy kb. 5-11,- €/nap).   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A mobilházakban kony-
hasarok (főzőlap, mikrohullámú sü-

tő, hűtőszekrény fagyasztórésszel, ká-
véfőző, mosogatógép), étkezősarok, 
SAT-TV, DVD-lejátszó, széf, légkondici-
onálás/fűtés, zuhanyozó, WC és búto-
rozott terasz (kb. 15 m², asztal, székek, 
2 napágy).
F6F: Háromszobás     „Torcello Plus”
mobilházak 6 fő részére (kb. 22 m²). 
Nappali/hálószoba dupla kanapéval és 
2 kétágyas szoba (az egyikben külön-
álló ágyak).
F6H:   Háromszobás   „Residence Gold 
Holiday”   mobilházak 6 fő részére (kb. 
24 m²), hasonló berendezéssel, mint 
az F6F típus.
F7G:   Háromszobás „Top Residen-
ce” mobilházak 7 fő részére (kb. 25 
m², max. 6 felnőtt és 1 gyermek részé-
re foglalható). Hasonló berendezés-
sel, mint az F6F, kiegészítve egy kisebb 
ággyal 1 gyermek részére (max. 5 éves 
korig, az ágy 150 cm hosszú) az egyik 
hálóhelyiségben, nagy fürdőszoba. 
Sport:   Asztalitenisz, fi tneszterem, röp-
labda, vízigimnasztika, 2 kis, füves foci-
pálya illetve a strandon boccia, strand-
röplabda és még egy kis focipálya. 
Térítés ellenében: kerékpárok, kajakok, 
katamaránok, vitorlázás és szörf.  
Szórakozás: Napközben és este szó-
rakoztató programok, játékanimáció 
nagyoknak és kicsiknek olasz, német 
és angol nyelven, videojátékok.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, ágyneműhuzat 
heti váltással, törölköző heti 2x-i váltás-
sal, konyharuha és elutazás utáni taka-
rítás (2 vagy többhetes foglalás esetén 
időközi takarítás 1x).  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  

Parkolás: 1 parkoló/mobilház ingye-
nes (további helyek térítés ellenében).
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   2 napágy és 1 nap-
ernyő/mobilház ingyenes használata a
strandon.
 CSALÁDI tipp  Nagy gyermekme-
dence, pelenkázó, játszótér. MiniBi-
bo-klub 3-17 éveseknek, gyermekani-
máció és bébiklub a strandon. Térítés
ellenében: „Bibolandia”-park: nagy ját-
szótér és ugrálóvár. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
21=15    04.26.-06.07.
14=10  04.26.-06.07., 09.13.-09.27.
14=11    09.06.-09.20.
7=5    04.26.-06.07., 09.13.-09.27.
7=6    09.06.-09.13.
4=3    09.13.-09.27.

Reggeli, félpanzió vagy teljes pan-
zió. Félpanziós és teljes panziós
foglaláskor víz, ¼ liter házi bor vagy 
üdítő a vacsoránál ingyenesen.
S 74041 A reggeli      9,- €/fő/éj€
S 74041 B félpanzió

23,- €/fő/éj€
S 74041 C teljes panzió

35,- €/fő/éj
Gyermekkedvezmény:
Gyermekeknek (2-9 éves) 50%
kedvezmény.
Foglalható:   2014.04.26.-09.27.

 ELLÁTÁS-EXTRA

7=5
kedvezmény

 CAMPING CA’PASQUALI VILLAGE       CAVALLINO 

Szálláskód: FESO 74041

1 éj/apartman önellátással

már 63,-€ ártól
(20.160,- Ft ártól)
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45OLASZORSZÁG · ÉSZAK-ADRIA

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

Kedvelt, gondozott kempingfalu 
változatos sport- és szabadidős 
kínálattal, egy fürdőparadicsom-
mal valamint szép, saját, homo-
kos stranddal.

Fekvése: A kb. 34.000 m²-es üdülő-
terület a Cavallino-Treporti-félszigeten
helyezkedik el, közvetlenül a saját, ho-
mokos strandján.  
Felszereltsége: Recepció, étterem-
pizzéria (ételek elvitelre is), bár/fagy-
laltozó, szupermarket, újságos, in-
ternetkávézó, ingyenes WIFI a közös
területeken, mosó-/szárítógépek (térí-
tés ellenében), vasalóhelyiség, orvo-
si szoba.  A fürdőparadicsomban 2 
édesvizű úszómedence (elő- és utó-
szezonban fűtöttek) csúszdákkal és vízi
játékokkal. A medencénél napágyak és
napernyők térítés ellenében, pool-bár.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   Az új, modern mobilhá-
zakban konyhasarok (főzőlap, hűtő-
szekrény fagyasztórésszel, mikrohul-
lámú sütő, kávéfőző, mosogatógép),
étkezősarok, SAT-TV, DVD-lejátszó, lég-
kondicionálás/fűtés, hajszárító, széf,
zuhanyozó, WC, bútorozott terasz 
(asztal, székek, 2 napágy).
F6F:   Háromszobás   „Torcello Plus 
Gold Holiday”   mobilházak max. 6 fő

részére (kb. 22 m²). Nappali dupla ka-
napéval és 2 kétágyas szoba (az egyik-
ben különálló ágyak).
F7G:   Háromszobás „Top Residen-
ce Gold Holiday” mobilházak max. 
6 felnőtt és 1 gyermek (5 éves korig) 
részére (kb. 25 m²). Hasonló beren-
dezéssel, mint az F6F típus, kiegészítve 
egy kisebb ággyal 1 gyermek részére 
(max. 150 cm-ig) az egyik hálóhelyi-
ségben, nagy fürdőszoba.   
Sport: Több sportpálya, köztük 2 röp-
labdapálya, 1 kis focipálya a strandon, 
asztalitenisz, vízigimnasztika és aero-
bic. Térítés ellenében: kerékpárok, ke-
nuk és a kb. 700 m-re lévő Camping 
Ca’Pasqualiban egyéb vízi sportok.  
Szórakozás: Napközben és este szó-
rakoztató, sport- és játékanimáció na-
gyoknak és kicsiknek olasz és német 
nyelven, videojátékok.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, ágyneműhuzat, 
törölköző heti váltással és elutazás utá-
ni takarítás (2 vagy többhetes foglalás 
esetén időközi takarítás 1x).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában. A max. létszámot így 
sem szabad túllépni.  
Parkolás:   1 parkoló/mobilház ingye-
nes (további helyek térítés ellenében).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni 
előzetes lekéréssel (kb. 7,50 €/nap, 
a strandra és a medencéhez nem vi-
hető).
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   2 napágy és 1 nap-
ernyő/mobilház ingyenes használata a 
strandon.
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekme-
dence csúszdákkal és vízi játékokkal,
játszópark, sport-, játék- és szórakozta-
tó animáció, mini-klub. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
21=15/14=10    04.12.-06.07.
14=11     09.06.-09.20.
7=5     04.12.-06.07.,
  09.13.-09.20.
7=6     09.06.-09.13.
4=3     09.13.-09.20.   

Reggeli, félpanzió vagy teljes pan-
zió. Félpanziós és teljes panziós 
foglaláskor víz, ¼ liter házi bor vagy 
üdítő a vacsoránál ingyenesen.
S 74042 A   reggeli        9,- €/fő/éj
S 74042 B   félpanzió  23,- €/fő/éj
S 74042 C   teljes panzió  

35,- €/fő/éj
Gyermekkedvezmény:
Gyermekeknek (2-9 éves) 50% 
kedvezmény.
Foglalható:   2014.04.12.-09.20.

 ELLÁTÁS-EXTRA

7=5
kedvezmény

 CAMPING VILLAGE VELA BLU     CAVALLINO 

Szálláskód: FESO 74042

1 éj/apartman önellátással

már 61,-€ ártól
(19.520,- Ft ártól)

Közvetlen tengerparti szálloda, 
csodálatos kilátással.

Fekvése: Közvetlenül a hosszú, fi -
nomhomokos strandon fekszik, a Pi-
azza Milano közelében. Üzletek, étter-
mek és számos szórakozási lehetőség 
a közelben.
Felszereltsége:   Összesen 167 szoba 
16 emeleten. A vendégek rendelkezé-
sére áll társalgó, TV-/olvasóterem, az 1. 
emeleten tengerre néző étterem, bár, 
terasz és liftek. WIFI a közös helyisé-
gekben (térítés ellenében). A közös 
helyiségek légkondicionáltak. Édesvi-
zű úszómedence (kb. 25x13 m) na-

pozószékekkel, napágyakkal és naper-
nyőkkel.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A jól felszerelt szo-
bákban zuhanyozó, WC, hajszárító, te-
lefon, SAT-TV, légkondicionálás és széf.
A2B:   Tengerre néző szobák.
A1C:   Kisméretű egyágyas szobák ten-
gerre néző balkonnal.
A2C:   Tengerre néző szobák balkonnal.
A4C - Családi szobák: Egylégterűek,
emeletes ággyal vagy kihúzható kana-
péval, tengerre néző balkonnal.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.   Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacsora. 
Sport:   Kerékpárok és asztalitenisz. 

Gyerekek:   Gyermekmedence és ját-
szótér.  
Szórakozás: Olasz nyelvű animációs 
programok valamint zenés estek heti 
2x (kb. 06.15.-09.01. között).   
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.   
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 7,50 €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA             2014.05.31.-08.08.,

08.23.-09.05. / 5 éj
NAPONTA  2014.08.09.-08.22. / 7 éj
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
9,- €/fő/éj fi zetendő. Előzetes foglalás 
szükséges.  

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   1 napágy, 1 napo-
zószék és 1 napernyő/szoba ingyenes 
használata a strandon. 
• Heti 1x gyertyafényes vacsora.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-y

vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
14=12*    05.24.-05.31., 08.30.-09.13.
7=6*  05.24.-06.07., 08.30.-09.20.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-11 éves) 50%
illetve 1 gyermek (12 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A2C:   1-2 gyermek (2-11 éves) 50% il-
letve 1-2 gyermek (12 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
A4C:   2 gyermek (2-11 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában.

7=6
kedvezmény

 HOTEL CARAVELLE     LIDO DI JESOLO 

Szálláskód: HOSO 73322

1 éj reggelivel

már 41,-€/fő ártól
(13.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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46 OLASZORSZÁG · ÉSZAK-ADRIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Színvonalas kemping hatalmas te-
rületen.

Fekvése:   A kemping kb. 1 km hosszan
húzódik el Cavallino-félsziget partján, a
központtól kb. 3 km-re. Velence kb. 55
km-re található.
Felszereltsége: A színvonalas kem-
pingben kényelmes mobilházak, ét-

termek, pizzériák, snack-bár, kis szu-
permarket, ajándékbolt, fagylaltozó, 
palacsintázó, cukrászda, pékség, zöld-
séges, újságos, dohánybolt, butikok, 
bazár, széf, mosoda, internet, WIFI, or-
vosi rendelő várják a vendégeket. Na-
pozószékek és napernyők a medencé-
nél térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés: F6F - Happy Standard 
mobilházak:   A nemdohányzó, mo-
dern, barátságos elrendezésű, vilá-
gos, tágas mobilházakban (kb. 25 m²)
1 kétágyas hálószoba, 1 hálószoba két
egyszemélyes ággyal, 1 kisebb, lenyit-
ható ágy (csak gyermekek számára,
max. 150 cm és max. 60 kg), ülősa-
rok (mely használható hálófülkeként
1 személy részére), jól felszerelt kony-
ha, főzőlap, kis hűtőszekrény, étkező-
sarok, zuhanyozó, WC, légkondicioná-
lás, bútorozott terasz (műanyag asztal,
székek, napernyő vagy pavilon, 2 nap-
ágy).   Max. 5 felnőtt és 1 gyermek (12 
éves korig) részére foglalható.
Sport:   Röplabda, strandröplabda, ko-
sárlabda. Térítés ellenében: focipálya,
teniszpálya, minigolf, íjászat, asztalite-
nisz, vízibicikli, lovaglás, fi tneszterem,
kerékpárok.  
Gyerekek: Légváras játszótér, játék-
terem, mini-klub, különböző táborok 
és programok májustól szeptembe-
rig. Gyermekágy és etetőszék térítés
ellenében, előzetes lekéréssel (kb. 2-
2,- €/nap).  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha, törölköző (a helyszínen is
bérelhető, kb. 12,- €/2 törölköző, külön
lekérésre).  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
•   Kaució:   kb. 100,- € (készpénzben).
• Elutazás utáni takarítás: kb. 30,-

€, de a mobilházakat a vendégek is ki-
takaríthatják.
• Ágyneműhuzat:   kb. 15,- €/egysze-
mélyes ágy + 1 törölköző, kb. 20,- €/
dupla ágy + 2 törölköző, kb. 60,- €/2 
egyszemélyes és egy dupla ágy + tö-
rölközők. Előzetes foglalás szükséges.
Parkolás:   1 parkolóhely/mobilház in-
gyenesen.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok, csak női illetve csak férfi  csopor-
tok foglalása csak előzetes lekéréssel 
lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.04.19.-05.09., 

05.31.-06.20. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj  

Figyelem! Biztonsági okokból a 
kempingben azonosító karszalag 
viselete kötelező. A kemping te-
rületén motorral közlekedni tilos.

 WELLNESS tipp    Térítés ellenében: 
Marino Wellness Club: tengeri algával 
borított medence, vízvetős medence, 
pezsgő strand, Kneipp-kúra, aromate-
rápiás fürdő, bioszauna, aromaterápi-
ás zuhany, szolárium, masszázs, fedett 
pezsgőfürdős gőzfürdő stb. 
CSÚSZDA tipp  A gondozott kertben 
két vízipark: Aqua Park Mare (kb. 5.000 
m²) és Aqua Park Laguna (kb. 6.000 

m², fehér tengerparti homokkal) több
édesvizű úszómedencével és pezs-
gőfürdővel (áprilistól szeptemberig
üzemelnek, úszósapka használata kö-
telező). Külön gyermekmedence lagú-
nával, szigetekkel, csúszdákkal, sodró-
folyosóval,

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.27-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 25,- €/mo-
bilház kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=4/4=3    05.10.-05.30., 09.13.-09.27.
7=5   04.19.-04.25., 09.06.-09.12.
7=6    04.26.-05.09., 05.31.-06.27., 

08.30.-09.05.

7=4
kedvezmény

 HAPPY CAMP UNION LIDO   ÚJ     CAVALLINO 

Szálláskód: FESO 1IVR5

1 éj/apartman önellátással

már 83,-€ ártól
(26.560,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.27-ig

szigetén, ideális nyaralóhely kis-
gyermekes családok részére.

Fekvése:   A családias hangulatú kem-
ping hatalmas területen, az aranyszínű
homokkal fedett tengerparton helyez-
kedik el, Cavallino-félszigeten. A híres
Acqualandia vízipark kb. 4 km-re, Lido
di Jesolo kb. 2 km-re.

Felszereltsége: A kempingben ké-
nyelmes mobilházak, étterem, piz-
zéria, snack-bár, kis szupermarket, 
ajándékbolt, fagylaltozó, újságos, do-
hánybolt, bazár, érmés mosó-/szárító-
automata, internet, WIFI, orvosi rende-
lő várják a vendégeket. A kertben két 
édesvizű úszómedence pezsgőfürdő-
vel (májustól szeptemberig üzemel-
nek). Napozószékek és napernyők a 

medencénél térítés ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: F6F - Happy Standard 
mobilházak:   A nemdohányzó, mo-
dern, barátságos elrendezésű, vilá-
gos, tágas mobilházakban (kb. 25 m²)
1 kétágyas hálószoba, 1 hálószoba két
egyszemélyes ággyal, 1 kisebb, lenyit-
ható ágy (csak gyermekek számára,
max. 150 cm és max. 60 kg), ülősa-
rok (mely használható hálófülkeként
1 személy részére), jól felszerelt kony-
ha, főzőlap, kis hűtőszekrény, étkező-
sarok, zuhanyozó, WC, légkondicioná-
lás, bútorozott terasz (műanyag asztal,
székek, napernyő vagy pavilon, 2 nap-
ágy).   Max. 5 felnőtt és 1 gyermek (12 
éves korig) részére foglalható.
Sport:   Röplabda, focipálya, kosárlab-
da. Térítés ellenében: teniszpálya, ví-
zibicikli, kerékpárok, golfpálya (kb. 4
km-re).
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce csúszdával, animációs programok 
(sportversenyek, kincskeresés, kézmű-
ves foglalkozások, bébidiszkó) május-

tól szeptemberig, játszótér. Gyermek-
ágy és etetőszék térítés ellenében, 
előzetes lekéréssel (kb. 2-2,- €/nap).  
Szórakozás:   Kabaréelőadások, ze-
nés estek.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha, törölköző (a helyszínen is 
bérelhető, kb. 10,- €/2 törölköző, kü-
lön lekérésre).  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
• Kaució: kb. 100,- € (készpénzben).
•   Elutazás utáni takarítás:   kb. 30,- 
€, de a mobilházakat a vendégek is ki-
takaríthatják.
• Ágyneműhuzat:   kb. 15,- €/egysze-
mélyes ágy + 1 törölköző, kb. 20,- €/
dupla ágy + 2 törölköző, kb. 60,- €/2 
egyszemélyes és egy dupla ágy + tö-
rölközők. Előzetes foglalás szükséges.
Parkolás:   1 parkolóhely/mobilház in-
gyenesen.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-

tok, csak női illetve csak férfi  csopor-
tok foglalása csak előzetes lekéréssel
lehetséges.
Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.05.31.-06.20. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.27-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 25,- €/mo-
bilház kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=4/4=3    05.10.-05.30.
7=5    09.06.-09.13.
7=6    05.31.-06.27., 

08.30.-09.05.

 HAPPY CAMP RESIDENCE VILLAGE   ÚJ     CAVALLINO-TREPORTI 

Szálláskód: FESO 1IVRV

1 éj/apartman önellátással

már 45,-€ ártól
(14.400,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.27-ig

7=4
kedvezmény
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47OLASZORSZÁG · KÖZÉP-ADRIA

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

Természetbarát üdülőfalu a „Delta
del Po” Nemzeti Park területén.

Fekvése: Közvetlenül a „Lago delle 
Nazioni” strandjánál fekszik. A homo-
kos Adria-strand kb. 200 m-re, egy pí-
neaerdőn keresztül érhető el. A köz-
pont kb. 4 km-re található.
Felszereltsége: A 167 szobával és 78
apartmannal rendelkező üdülőtele-
pen a vendégek rendelkezésére áll re-
cepció, ingyenes WIFI, étterem, pizzé-
ria, bár, kis üzlet, TV-szoba. A kertben
úszómedence (kb. 25x12 m), lagúna-
medence (max. 40 cm mély) csúsz-
dákkal és masszázscsapokkal, nap-
ágyak, napozószékek és napernyők. Az 
üdülőtelepen a melegvizet napenergi-
ával nyerik.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A sorbun-
galókban található földszinti szobák-
ban zuhanyozó, WC, telefon, TV (helyi
adók), széf, hűtőszekrény, légkondici-
onálás.   
Apartmanok: Az apartmanokban

nappali dupla kanapéval, 1 kétágyas 
szoba, zuhanyozó, WC, konyhasarok, 
étkezősarok, telefon, SAT-TV, széf, lég-
kondicionálás.
F4F: Kétszobás apartmanok 4 fő részé-
re, a földszinten találhatók, teraszosak. 
F6F:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére, kiegészítve még egy kétágyas 
szobával, az első emeleten találhatók, 
balkonosak.
Ellátás: Félpanzió   vagy   teljes pan-
zió. Minden étkezés büférendszerben. 
Az apartmanokban önellátás.
Sport: Aerobic, kosárlabda, boccia, 
íjászat, fi tneszterem, minigolf, tenisz, 
asztalitenisz, röplabda, vízigimnaszti-
ka, táncoktatás (latinamerikai táncok). 
Térítés ellenében: kerékpárok, lovaglás 
és lovaglásoktatás.  
Wellness: Térítés ellenében: külön-
böző masszázsok és szépségápolási 
kezelések.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
vízi játékokkal. Mini-klub (4-12 éves ko-
rig), junior-klub (12-18 éves korig).  
Szórakozás:   Különböző animációs 

programok olasz nyelven, diszkó.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: Max. 2 kutyát lehet vin-
ni, előzetes lekéréssel (kb. 7,- €/ku-
tya/nap).
BAU BAU BEACH: jól felszerelt strand-
rész a kutyák számára illetve kutyafut-
tató szakképzett trénerrel. 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.05.31.-09.05. / 7 éj  
Fontos foglalási információ:   A 2 év
alatti csecsemőkért a helyszínen nem
kell fi zetni. A max. létszámot így sem
szabad túllépni.   
Apartmanok foglalása esetén:p g
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, ágyneműhuzat, töröl-
köző és konyharuha váltás nélkül és
elutazás utáni takarítás a konyhasarok 
kivételével, melyet a vendégeknek kell
kitakarítaniuk, kifogás esetén a kaució
egy részét (kb. 30,- €) visszatarthatják.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
• Kaució:   kb. 100,- €.

•   Igény esetén ágyneműhuzat- és 
törölközőváltás:   kb. 5-5,- €/fő/vál-
tás.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 10,- €/éj (csak az F4F típusba). Elő-
zetes foglalás az utazási irodában, fi ze-
tés a helyszínen. A max. létszámot csak 
így szabad túllépni.
Figyelem! Az F6F típusban a max. lét-
számot még egy 2 év alatti csecsemő-
vel sem szabad túllépni. 
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
•   Strandszerviz: napozószékek és 
napernyők ingyenes használata mind-
két strandon.
• Érkezéskor üdvözlő falat a kutyák 
számára  .
 ITALOK inklusive    Teljes panziós fog-
lalás esetén házi bor és víz fogyasztása 
az ebéd és vacsora alkalmával ingye-
nesen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.15-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=13     05.17.-09.14.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-11 éves) 30% 1 fel-

nőttel egy szobában, pótágyon.
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) szezontól függő-
en 50-100%, 1 gyermek (12-14 éves)
30% illetve 1 gyermek (15 éves kor-
tól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.  
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-5 éves) foglalása
esetén 1. gyermek 100%, 2. gyermek 
szezontól függően 50-100%, 1-2 gyer-
mek (6-11 éves) foglalása esetén 1.
gyermek szezontól függően 50-100%,
2. gyermek 50% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.

kedvezmény

 CLUB VILLAGE & HOTEL SPIAGGIA ROMEA     LIDO DELLE NAZIONI 

Szálláskód: HOSO 73211

1 éj félpanzióval

már 59,-€/fő ártól
(18.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig

Az Adria középső részén ál-

talunk ajánlott üdülőhelyek  

Veneto, Emilia Romagna és

Marche tartományokban he-

lyezkednek el.

LIDO DELLE NAZIONI, LIDO DI

SPINA, LIDO DI SAVIO, LIDO

DI COMACCHIO és LIDO AD-

RIANO hangulatos tengerpar-

ti üdülőhelyek, melyek nagyrészt

villákból és apartmanházakból

állnak. A széles, homokos strand

kimondottan ideális gyermekek 

számára. CESENATICO városka 

kikötője kihagyhatatlan látnivaló, 

hiszen Leonardo da Vinci tervezte.  

CERVIA kedvelt üdülőhely, ahol 

a tenger, kellemes szálláshelyek, 

kulturális rendezvények, hangu-

latos óváros és történelmi neve-

zetességek várják a nyaralókat. 

RIMINI Olaszország egyik legked-

veltebb fürdőhelye, amely sekély 

partja miatt a gyerekek és az úsz-

ni nem tudók vízi paradicsoma. 

RICCIONE ismertetőjegye a híres

Viale Ceccarini, ahol számos exk-

luzív butik és étterem várja a tu-

ristákat. CATTOLICA széles, ho-

mokos tengerparttal rendelkezik,

és Rimini közelében található.

PORTO RECANATI ismert üdülő-

hely, ahol gyönyörű tengerpart és

a Monte Conero garantálja a fe-

lejthetetlen nyaralást.

A strandokon sok ajánlat várja a

vízi sportok kedvelőit.

Numana

Pesaro

Grottammare

San Benedetto del Tronto

Porto Recanati

Rosolina Mare

Lido di Spina
Marina di Ravenna

Lido delle Nazioni

Lido Adriano

Lido di Savio Milano Marittima

CerviaKÖZÉP-ADRIA

Albarella-sziget

Cesenatico

Rimini

Riccio
ne

Cattolica

Gabicce Mare

Lido di Classe

Lido degli Scacchi
Lido degli Estensi

Punta Marina

Lido di Pomposa

KÖZÉP-ADRIA

Figyelem! Olaszország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak mértékében 
változás várható. Pontos információk a helyszínen.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Szálláskód: FESO 73211
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Mediterrán stílusban, igényesen
kialakított létesítmény.

Fekvése: Zöldövezetben, nyugodt,
mégis központi helyen fekszik. A se-
kély, homokos strand kb. 600 m-re, a
központ kb. 350 m-re található.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll összesen 69 apartman, re-
cepció internetsarokkal (térítés ellené-

ben), klimatizált étterem, bár valamint 
érmés mosó-/szárítóautomata. A kert-
ben nagy, édesvizű úszómedence (kb. 
05.15.-09.15. között) pezsgőfürdővel, 
napágyakkal, strandtörölközőkkel és 
napernyőkkel.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A modern és ízléses be-
rendezésű apartmanokban konyha-
sarok (elektromos tűzhely, hűtőszek-

rény mélyhűtővel, mikrohullámú sütő, 
mosogatógép, kávéfőző), étkezősarok,
ülősarok, SAT-TV, WIFI (térítés ellené-
ben), széf, zuhanyozó, WC.
G4K: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval, 1 kétágyas
szoba, fürdőszoba és fedett balkon
vagy terasz. 
G4F/G5F/G6F: Háromszobás apart-
manok 4-6 fő részére (kb. 45 m²).
Nappali/hálószoba 1 fekhellyel, 1 két-
ágyas szoba és egy további szoba 2 
különálló ággyal, fürdőszoba és fedett
balkon. 
G5G/G6G/G7G:   Háromszobás apart-
manok 5-7 fő részére (kb. 60 m²) 2 
szinten. Nappali/hálószoba 2 fekhely-
lyel, 1 külön kétágyas szoba és egy to-
vábbi szoba 1 kanapéval és 1 emeletes
ággyal. Ebben az apartmantípusban
teljesen leválasztott konyha, 2 fürdő-
szoba és 3 fedett balkon található.
G7H/G8H:   Négyszobás apartmanok 
7-8 fő részére (kb. 60 m²) a földszinten
(a G7H típus mozgáskorlátozottak ré-
szére is alkalmas, igény esetén előzetes
lekérés szükséges). Nappali/hálószoba
kihúzható kanapéval. 3 kétágyas háló-
szoba (az egyikben különálló ágyak),
fürdőszoba és 2 nagy, fedett terasz, az 
egyik kandallóval. 
Ellátás:   A helyszínen félpanziós (kb.
19,- €/fő/nap) illetve teljes panziós
(kb. 24,- €/fő/nap) ellátás foglalható
a Papanero étteremben, előzetes leké-
réssel. Gyermekeknek 3 éves korig in-

gyenes, 4-11 éves kor között 20% ked-
vezménnyel.
Gyerekek:   Gyermekmedence és ját-
szótér. 
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is lehet bérelni (kb. 5-5,- €/
fő/váltás), konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Elutazás utáni takarítás kb. 50,- € 
(G4K/G4F/G5F/G6F), illetve kb. 80,- 
€ (G5G/G6G/G7G/G7H/G8H), de az 
apartmanokat a vendégek is kitakarít-
hatják. 
• Külön kérésre légkondicionálás/
fűtés kb. 7,- €/nap/apartman.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 3,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen.   
Parkolás:   1 parkolóhely/apartman in-
gyenes.
Háziállat:   Előzetes lekéréssel 1 kis há-
ziállatot lehet vinni (csak a G5G/G6G/
G7G típusú apartmanokba, kb. 3,- €/
nap).   
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/09.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.14.-09.05. / 6 éj  

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   2 napágy és 1 naper-
nyő/apartman ingyenes használata a
strandon (kb. 05.15. és 09.15. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
Min. 6 éjszakás tartózkodás esetén
35% kedvezmény a 03.15.-06.07.y
és 09.06.-10.26. közötti utakra. Min.
12 éjszakás tartózkodás esetén 10% 
kedvezmény a 06.07.-06.21. közöt-y
ti utakra.
Min. 11 éjszakás tartózkodás és 08.30.-
08.31. közötti érkezés esetén   25% 
kedvezmény. Min. 13 éjszakás tar-y
tózkodás és 08.16.-08.17. illetve 08.23.-
08.24. közötti érkezés esetén   20% 
kedvezmény.   y

35%
kedvezmény

 VILLAGGIO MICHELANGELO     LIDO DI SPINA 

Szálláskód: FESO 74418

1 éj/apartman önellátással

már 68,-€ ártól
(21.760,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Nagy üdülőtelep kb. 130.000 m²
területen.

Fekvése:   A kemping nyugodt helyen,
Lido di Pomposa és Lido delle Nazioni
között található. Közvetlen összekötte-
tésben van a tengerrel és saját, homo-
kos strandjával.  
Felszereltsége: A modern létesít-
ményben a vendégek rendelkezésére 
áll recepció bérelhető széfekkel, étte-
rem, kávézó, pizzéria, bár, strandbár,
szupermarket, zöldséges, újságos, mo-
sógép (térítés ellenében), WIFI a köz-
ponti részeken (térítés ellenében). 2 
úszómedence (nyitva kb. 05.01.-09.08.
között). Napozószékek, napágyak és
napernyők térítés ellenében. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: F5F:   A háromhelyiséges 
„Loggia” mobilházakban (kb. 27 m²)
zuhanyozó, WC, síkképernyős SAT-TV,
konyhasarok (gáztűzhely, hűtőszek-
rény), étkezősarok, fűtés/légkondicio-
nálás (térítés ellenében, kb. 7,- €/nap,

külön kérésre), terasz. Max. 4 felnőtt + 
1 gyermek (max. 170 cm) részére fog-
lalható.  
Sport: Röplabda, asztalitenisz, foci, 
boccia. Térítés ellenében: kerékpárok, 
mountainbike-ok.
Gyerekek:   Gyermekmedence (nyitva 
kb. 05.01.-09.08. között) és játszótér.  
Szórakozás:   Animáció (vasárnap ki-
vételével naponta, 05.25.-09.08. kö-
zött), játékterem videojátékokkal.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és ágyneműhuzat (de a 
helyszínen bérelni is lehet, kb. 10,- €/
fő/váltás), konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
•   Elutazás utáni takarítás:   kb. 40,- 
€.
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   1 parkolóhely/mobilház in-
gyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  

Érkezés/Elutazás:
17.00 órától/09.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.28.-08.30. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.

 VIGNA SUL MAR CAMPING VILLAGE       LIDO DI COMACCHIO 

FESO 73187

1 éj/apartman önellátással

már 45,-€ ártól
(14.400,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

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

Kellemes, közvetlen tengerparti 
apartmanház.

Fekvése:   Közvetlenül a fi nomhomo-
kos strandon fekszik. A saját strandrész 
(Bagno Long Beach) sportolási lehető-
ségekkel kb. 150 m-re. A helység köz-
pontja kb. 200 m-re.   
Felszereltsége:   Az üdülőfaluban 98
apartman található az egyemeletes
sorházakban. A vendégek rendelkezé-
sére áll recepció, ingyenes WIFI, mo-
só- és szárítógép (térítés ellenében).
Nagy, édesvizű úszómedence (kb.
05.10. és 09.15. között) napozószé-
kekkel és napernyőkkel. Strandétterem
pizzaajánlattal.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A modern és kényelmes
berendezésű apartmanokban kony-
hasarok (tűzhely, nagy hűtőszekrény),
étkezősarok, SAT-TV, széf, légkondicio-
nálás/fűtés, zuhanyozó, WC és balkon
vagy terasz.
F3F/F4F:   Kétszobás apartmanok 3-4
fő részére (kb. 45 m²). Nappali/háló-

szoba 2 kihúzható ággyal és 1 kétágyas 
szoba.   
Sport:   A Bagno Long Beach strandon 
strandtenisz, strandröplabda, szörfi s-
kola (térítés ellenében).  
Gyerekek:   Gyerekmedence. Játszótér 
a Bagno Long Beach-en.   
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, ágyneműhuzat, törölköző és 
elutazás utáni takarítás.   
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 50,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot csak így szabad túllépni. 
Parkolás: 1 parkolóhely/apartman in-
gyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj  

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   2 napozószék és 1
napernyő/apartman ingyenes hasz-
nálata a strandon (kb. 05.15. és 09.09.
között).  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.01.-
07.11. és 08.23.-10.11. közötti 
utakra.

Szállás példa

 LONG BEACH VILLAGE       LIDO ADRIANO 

FESO 73176

1 éj/apartman önellátással

már 60,-€ ártól
(19.200,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kedvelt klubhotel igazi olasz han-
gulattal.

Fekvése:   Központi, mégis nyugodt 
helyen fekszik, közvetlenül a saját, ho-
mokos strandrészén. Vásárlási lehető-
ségek a közvetlen közelben. Ravenna 
és a „Mirabilandia” vidámpark kb. 15 
km-re találhatók.
Felszereltsége:   A vendégek rendelke-
zésére áll összesen 164 szoba 3 épület-

ben, társalgó, ingyenes WIFI a közpon-
ti helyiségekben, TV-szoba, minden
épületben lift, klimatizált étterem, bár,
kerti étterem (büfészerviz), strandbár 
és édesvizű úszómedence.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Hotel Bikini:
A2A: A célszerűen berendezett szo-
bákban zuhanyozó (részben Adria zu-
hanyozóval), WC, telefon, SAT-TV, széf,
légkondicionálás és balkon.
A4A - Családi szobák:   Tágasabbak,
kiegészítve egy emeletes ággyal a gye-
rekek részére.
A2C: Felújított, kisebb kétágyas szo-
bák kiegészítve egy összecsukható
ággyal. Figyelem! A szoba 3 felnőtt szá-
mára nem biztosít elég kényelmet.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.
Hotel Tropicana:
B2A:   A célszerűen berendezett szo-
bákban zuhanyozó, WC, telefon, SAT-
TV, széf, légkondicionálás és balkon.
B4A - Családi szobák:   Kiegészítve 
egy emeletes ággyal a gyerekek ré-
szére.  
Sport: Strandröplabda, boccia, vízi-
bicikli (korlátozott számban), fi tnesz-
sarok.  
Wellness: Relax-zóna 2 pezsgőfürdő-
vel, pihenőágyakkal és törölközőkkel.  
Gyerekek: Mini-klub (kb. 06.01.-
08.30. között) olasz nyelven.  
Szórakozás:   Animációs programok 
olasz nyelven (kb. 06.01.-08.30. kö-
zött).

A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   1 kis kutyát lehet vinni, elő-
zetes lekéréssel (kb. 9,- €/nap, csak a 
Hotel Bikinibe).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.06.14.-09.13. / 5 éj
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. A max. létszámot így sem 
szabad túllépni.

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   2 napágy és 1 naper-
nyő/szoba ingyenes használata a szál-
loda saját strandján.  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Házi bor, víz, sör és 
üdítőitalok a főétkezések alkalmával. 
09.00 és 24.00 óra között a bárban he-
lyi alkoholos italok, házi bor, sör, víz, li-
monádé, kóla, kávé és cappuccino.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 5% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel együtt y
nem érvényes).  
Árkedvezmény:
A2A/A2C:
14=12/7=6    05.31.-06.28., 
  08.30.-09.13.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/B2A: 1 gyermek (2-7 éves) sze-
zontól függően 50-100% illetve 1 gyer-
mek (8 éves kortól) 50% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
A2C: 1 gyermek (2-7 éves) szezontól
függően 50-100% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon. A pontos árakat a 
foglalási rendszer tartalmazza.
Családi akció:
A4A/B4A: 2 gyermek (2 éves kortól)
foglalása esetén 1. gyermek szezontól
függően 50-100%, 2. gyermek 50% 2 
felnőttel egy szobában. A pontos ára-
kat a foglalási rendszer tartalmazza.

7=6
kedvezmény

 CLUB HOTEL BIKINI & TROPICANA    
JOKER-

SZOBA

   LIDO DI SAVIO 

Szálláskód: HOSO 73287

1 éj All Inklusive

már 54,-€/fő ártól
(17.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Modern, nagyvonalúan kialakí-
tott létesítmény animációs prog-
ramokkal és jól felszerelt well-
ness-részleggel.

Fekvése:   Központi helyen, egy pínea-
ligettel és zöldövezettel határolt terüle-
ten fekszik. A fi nomhomokos strandtól 
csak a parti út választja el. A közvetlen 
közelben üzletek, éttermek, bárok és 
szórakozási lehetőségek. A kb. 8 km-
re található „Mirabilandia” vidámpark 
várja a család minden tagját.  
Felszereltsége:   Modern és igénye-

sen kialakított szálloda 240 szobával.
Hangulatos hall ülősarokkal és ingye-
nes WIFI-vel, társalgó, TV-szoba, kerék-
pártároló, étterem, liftek, „Ponte Vec-
chio” bár a „Dante tér” belső udvaron,
édesvizű úszómedence (kb. 25x12 m,
fűthető), pool-bár. A medence napo-
zóteraszán napágyak és napernyők. A
közös helyiségek klimatizáltak. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A barátságosan berende-
zett szobákban zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, SAT-TV, széf, minibár,
légkondicionálás/fűtés. 
A1A/A2A: Az 1., 2. vagy 3. emeleten
találhatók, oldalról tengerre néző bal-
konnal.
A2B -   Superior-szobák: Tágasabbak,
oldalról tengerre nézők.
A2C:   A földszinten található, moz-
gássérültek számára is alkalmas szo-
bák (igény esetén előzetes lejelentés
szükséges).
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Sport:   Röplabda, fi tneszterem „Tech-
nogym” gépekkel. 
Gyerekek:   Animáció (olasz és rész-
ben német nyelven). Mini-klub és ját-
szósarok.   
Szórakozás:   Animációs és szórakoz-
tató programok (olasz és részben né-
met nyelven), asztalifoci.   
Parkolás:   Ingyenes parkolóhely vagy 
mélygarázs, korlátozott számban. 
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
térítés ellenében (max. 5 kg).   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 7 éj
KEDD/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.08.02.-08.29. / 7 éj

Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. A max. létszámot így sem 
szabad túllépni.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
•   Strandszerviz:   2 napágy és 1 nap-
ernyő/szoba ingyenes használata a 
strandon.
• 05.18.-06.20. és 08.30.-09.20. között 
ingyenes belépő a wellness-cent-
rumba   (gyermekeknek 12 éves korig 
belépés csak 13.00 óráig).
• 06.21.-08.30. között 50% kedvez-
mény   a wellness-centrumban (csak y
a fedett medence, pihenőrész, aroma-
zuhany, hidromasszázs, aromaterápia, 
szauna és törökfürdő használatára vo-
natkozik).  
 WELLNESS tipp    Térítés ellenében 
a modern wellness-centrum szolgál-
tatásai: szauna, törökfürdő, masszázs, 
aromazuhany, hidromasszázs, aroma-
terápia és fedett medence pihenőhe-
lyiséggel.
 KERÉKPÁR tipp  A kerékpártároló és 
szerelőhelyiség ingyenes használata.
Térítés ellenében: térképek a recepci-
ón, kerékpárkölcsönzés, csoportos tú-
rák (külön lekérésre)  .
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. A főétkezéseknél házi 
bort és vizet szolgálnak fel, a gyerekek-
nek üdítőt. 10.00 és 24.00 óra között 
kimért üdítők a bárokban. Gyümölcs-
snack a gyerekeknek 12 éves korig 
06.07.-09.05. között. Csapolt sör csak 

05.18.-06.13. és 09.06.-09.20. között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény.y
Árkedvezmény:
Min. 14 éjszakás foglalás esetén   5% 
kedvezmény illetve min. 21 éjszakásy
foglalás esetén   10% kedvezmény. y
7=6    05.31.-06.08., 08.30.-09.07. 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-12 éves) 50%
1 felnőttel egy szobában, pótágyon
(08.02.-08.22. közötti érkezés esetén
nem érvényes).
Családi akció:
A2A/A2B:   1-2 gyermek (2-6 éves)
100%, 1-2 gyermek (7-12 éves) szezon-
tól függően 50-100%, 1-2 gyermek (13
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.   

7=6
kedvezmény

 CLUB HOTEL DANTE    
JOKER-

SZOBA

   CERVIA 

HOSO 73175

1 éj All Inklusive

már 52,-€/fő ártól
(16.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Fekvése: Ponente városrészben fek-
szik, kb. 100 m-re a homokos strand-
tól. Cesenatico központja kb. 1 km-re.  
Felszereltsége:   A vendégek rendelke-
zésére áll összesen 94 szoba a Mokam-
bo főépületben és a Diamante mellék-
épületben (egy kis mellékúton érhető 

el), 2 étterem látványkonyhával („Blan-
co” a főétteremben és „La Capannina” 
előzetes foglalással a melléképületben
grillételekkel és pizzával), bár, ingye-
nes WIFI, liftek. A kertben úszómeden-
ce, napozóterasz napágyakkal. Töröl-
közők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 3,5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, széf, hűtőszekrény, légkondici-
onálás, ingyenes WIFI, balkon.
A2B - Családi szobák:   Kétágyas szo-
ba emeletes ággyal kiegészítve.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusi-
ve  . Minden étkezés büférendszerben.  
Gyerekek:   Mini-klub (4-8 évesek-
nek), junior-klub (8-13 éveseknek).  

Szórakozás: Animációs programok.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 kis kutyát lehet vinni, elő-
zetes lekéréssel.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.08.02.-08.29. / 6 éj   

 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz: 2 napágy és 1 nap-
ernyő/szoba ingyenes használata a 
strandon.  
 ITALOK inklusive    Félpanziós fogla-
lás esetén a reggeli és a vacsora mel-
lé illetve 10.00 és 24.00 óra között ita-
lok ingyenesen (üdítőitalok, kávé, bor 
és sör).
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Aperitif a Mokambo Bár-
ban 11.30 és 18.30 óra között, italok a fő-
étkezések mellé a bárból 10.00 és 24.00 
óra között önkiszolgálással (víz, házi bor, 
sör, üdítők és kávé). Snack-ételek a gye-
rekeknek 16.30 és 17.30 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény az A1A/A2A 
típusokban. 2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény 
az A2B típusban a 06.14.-09.05. 

közötti utakra. Az Árkedvezménnyel
együtt nem érvényesek.
Árkedvezmény:
7=6     09.06.-09.13.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-7 éves) foglalá-
sa esetén szezontól függően 1. gyer-
mek 100%, 2. gyermek 50-100%, 1-2 
gyermek (8-15 éves) foglalása esetén
szezontól függően 1. és 2. gyermek 
is 50-100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.   

7=6
kedvezmény

 MOKAMBO SHORE HOTEL   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   CESENATICO 

Szálláskód: HOSO 73253

1 éj félpanzióval

már 52,-€/fő ártól
(16.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családi vezetésű szálloda modern 
szolgáltatásokkal. 

Fekvése:   Nyugodt környezetben fek-
szik, csak kb. 50 m-re homokos strand-
tól (strandszerviz térítés ellenében). A
közelben bárok, éttermek és üzletek.
Riccione központja kb. 1 km-re.

Felszereltsége: 66 szoba, recepció 
bérelhető széfekkel, társalgó, lift, étte-
rem és bár áll a vendégek rendelkezé-
sére. A kertben édesvizű úszómeden-
ce napágyakkal és napernyőkkel. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A barátságo-
san berendezett szobákban zuhanyo-

zó, WC, telefon, széf, SAT-TV és balkon
vagy terasz. Légkondicionálás külön
kérésre (kb. 5,- €/szoba/nap).
Foglalható Joker-szoba A2S is.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és
menüválasztásos vacsora salátabárral.   
Sport:   Asztalitenisz és kerékpárok.   
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés elle-

nében: kis wellness-rész szaunával, 
gőzfürdővel és masszázs.
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszó-
tér. 
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 7,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.06.-08.30. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 7,- 
€/fő/éj fi zetendő. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 7%, 2014.05.31-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12*    05.10.-05.18., 09.07.
7=6*    05.10.-05.25., 09.07.-09.14.

*csak a fenti érkezések esetén
Családi akció:
A2A/A2S:   1-2 gyermek (2-6 éves)
szezontól függően 50-100%, 1-2 gyer-
mek (7-12 éves) szezontól függően
25-50% illetve 1-2 gyermek (13 éves
kortól) 15% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL DE AMICIS    
JOKER-

SZOBA

   RICCIONE 

HOSO 73261

1 éj félpanzióval

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Fiatal vendégek körében kedvelt
szálloda a strand és az éjszakai 
szórakozóhelyek közelében.

Fekvése:   Központi fekvésű szálloda, 
vásárlási lehetőségek, éttermek, bá-
rok és diszkók kb. 50 m-re, homokos 

strand kb. 150 m-re találhatók. Strand-
szerviz térítés ellenében.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll összesen 72 szoba 5 eme-
leten, hall recepcióval, reggelizőhe-
lyiség, étterem, bár és lift. A kertben
édesvizű úszómedence, napozóterasz 
napozószékekkel és napernyőkkel.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, telefon, kábel-TV, széf,
légkondicionálás/fűtés és balkon. Haj-
szárító a recepción kérhető.  
Ellátás: Félpanzió   vagy   teljes pan-
zió.   Büféreggeli, 3 fogásos, menüvá-
lasztásos ebéd és/vagy vacsora saláta-
bárral, előétel- és desszertbüfével.   
Sport:   Fitneszterem, asztalitenisz.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.

A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni, 
előzetes lekéréssel.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.08.09.-08.22. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
10,- €/fő/éj fi zetendő.  
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.

Családi akció:
A2A:   1-2 gyermek (2-12 éves) 50% il-
letve 1-2 gyermek (13 éves kortól) 15%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.

 HOTEL SUSY    RIMINI 

Szálláskód: HOSO 73470

1 éj félpanzióval

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Modern és családias hangulatú 
szálloda üzletek és szórakozási le-
hetőségek közvetlen közelében.

Fekvése: A központban fekszik, a 
„Marina Centro” városrészben, a ho-
mokos strandtól csak a parti út vá-
lasztja el.   
Felszereltsége: Összesen 76 szoba, 
hall ülősarokkal, lift, bár, TV-sarok, in-
gyenes WIFI és étterem. Terasz a szál-
loda előtt. A kertben édesvizű úszóme-
dence (kb. 14x7 m, kb. 06.01.-09.09. 
között) napágyakkal.   

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, SAT-TV, széf, hű-
tőszekrény (minibár külön kérésre) és
légkondicionálás/fűtés. 
A1A/A2B/A2E: A mellékutca felő-
li oldalon, oldalról tengerre néző bal-
konnal. 
A2C/A2F:   A tenger felőli oldalon, bal-
konnal.
A2D/A2E/A2F - Családi szobák:
Kiegészítve emeletes ággyal a gyer-
mekek részére, kizárólag 2 felnőtt és 2 
gyermek részére foglalhatók.
Ellátás: Félpanzió  ,   teljes panzió
vagy All Inklusive  . Büféreggeli, me-
nüválasztásos ebéd- vagy vacsora.
Szórakozás:   Animációs programok 
(kb. 06.16.-09.06. között).
Parkolás: Térítés ellenében a szálloda
melletti garázsban.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA              2014.06.21.-08.01.,

08.16.-08.29. / 7 éj

KEDD/SZERDA/SZOMBAT/VASÁRNAP 
2014.08.02.-08.15. / 7 éj   

Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.
 EXTRA tipp 
   •   Strandszerviz: 2 napozószék és 1 
napernyő/szoba valamint az öltöző-
kabin ingyenes használata a strandon 
(kb. 05.26. és 09.07. között). 
 ALL inklusive  Büféreggeli, menüvá-
lasztásos ebéd és vacsora. A főétkezé-
sekhez házi bor, víz, sör és üdítők. 10.00 
és 20.00 óra között a bárban kimért ita-
lok, kávé, cappuccino, jégnyalóka. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény. Az Árkedvezménnyel együtt 
nem érvényesek.  
Árkedvezmény:
  Min. 14 éjszakás foglalás esetén   10% 
kedvezmény   a 06.01.-09.26. közöt-
ti utakra.

14=12/7=6    03.01.-05.31.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves) sze-
zontól függően 50-75%, 1 gyermek (12 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   
Családi akció:
A2D/A2E/A2F:   2 gyermek (2-11 éves)
50%, 2 gyermek (12 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

7=6
kedvezmény

 HOTEL CORALLO   ÚJ    RIMINI 

Szálláskód: HOSO 73273

1 éj félpanzióval

már 59,-€/fő ártól
(18.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Szállás példa

047-053_ABBFS14.indd   51047-053_ABBFS14.indd   51 2013.11.26.   20:22:262013.11.26.   20:22:26



52 OLASZORSZÁG · KÖZÉP-ADRIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kedvelt, jól vezetett szálloda.

Fekvése:   A központban, Rivazzurra
városrészben fekszik, közvetlenül a fi -
nomhomokos strandon.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll összesen 75 szoba, társal-
gó/TV-szoba, teraszos bár, étterem, lif-
tek, ingyenes WIFI. A kertben édesvizű
úszómedence (fűtött) és pezsgőfürdő.
A napozóteraszon napozószékek és
napernyők ingyenesen, a strandon té-
rítés ellenében.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A: A szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV,
széf, hűtőszekrény, ingyenes WIFI, lég-
kondicionálás/fűtés és balkon.
A1A: Egyágyas szobák. 3 egyágyas
szobához egy nagy, közös balkon tar-
tozik.
A2B:   Oldalról tengerre néző szobák.
A2C:   Tengerre néző szobák pezsgő-
fürdővel.   

Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben.  
Szórakozás: Biliárd és boccia.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (a 
medencéhez és az étterembe nem vi-
hető).   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.
Figyelem! 05.24.-06.06. és 09.07.-
09.20. között csak reggelis ellátás fog-
lalható. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény. Min. 75 
nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.

Árkedvezmény:
14=12/7=6*    05.24.-06.07., 

 09.06.-09.20.
*csak a fenti érkezések esetén
Családi akció:
A2A/A2B/A2C:   1-2 gyermek (2-6
éves) 100%, 1-2 gyermek (7-14 éves)
60% illetve 1 gyermek (15 éves kor-
tól) 40% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  

7=6
kedvezmény

 HOTEL DE FRANCE      RIMINI 

Szálláskód: HOSO 73263

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
75 nappal az érkezésig

2012-ben felújított, nyugodt fek-
vésű, elegáns szálloda. 

Fekvése: Egy mellékutcában fekszik,
Cattolica szélén, a kikötő közelében. A
homokos strand, a strandsétány, étter-
mek és bárok kb. 50 m-re, a központ
kb. 500 m-re található.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll összesen 81 szoba, lobby,
recepció széfekkel, ingyenes WIFI, te-
rasz, szalon, olvasószoba, étterem, bár,
liftek. A kertben édesvizű úszómeden-
ce. Napozószékek és napernyők ingye-
nesen, strandtörölközők kaució ellené-
ben vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A:   A kényelmesen be-
rendezett szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, hűtőszekrény, légkondicioná-
lás és balkon.
A2B:   Tengerre néző szobák.

A1A:   Egyágyas szobák zuhanyozóval.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba   
A2S is.  
Ellátás: Félpanzió   vagy   teljes pan-
zió  . Büféreggeli és menüválasztásos 
főétkezések előétel- és desszertbüfé-
vel, salátabárral.  
Sport:   Kerékpárkölcsönzés, fi tnesz-
terem.  
Wellness:   Pezsgőfürdő, szauna.  
Gyerekek: Gyermekmedence, játszó-
tér, játszószoba. Etetőszék előzetes le-
kéréssel.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Garázs térítés ellenében 
(kb. 8,- €/nap).  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(max. 5 kg, nem vihető be a közös he-
lyiségekbe és a medencéhez).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 5 éj  

Fontos foglalási információ:   A 2 év
alatti csecsemőkért a helyszínen kb.
10,- €/fő/éj fi zetendő.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 8%, 2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény 
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
14=12/7=6  05.17.-06.13.,

 09.06.-09.21.  
Családi akció:
A2A/A2B/A2S: 1-2 gyermek (2-
4 éves) foglalása esetén 1. gyermek 
100%, 2. gyermek 50%, 1-2 gyermek 
(5-12 éves) 50% illetve 1 gyermek (13
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL MADISON    
JOKER-

SZOBA

   CATTOLICA 

HOSO 73134

1 éj félpanzióval

már 40,-€/fő ártól
(12.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Hangulatos szálloda a strand és a 
központ közelében.

Fekvése:   Központi helyen fekszik, kb.
100 m-re a fi nomhomokos strandtól
és Cattolica központjától, ahol számos
bár, étterem és vásárlási lehetőség.  
Felszereltsége: A vendégek rendelke-
zésére áll 60 szoba, társalgó, étterem,
bár, lift, ingyenes WIFI. A kertben úszó-
medence, napozóterasz napágyakkal
és napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, tengerre néző balkon. Külön
kérésre, térítés ellenében hűtőszek-
rény és légkondicionálás.
A2B - Superior-szobák: Kiegészítve 
fürdőkáddal, széffel, hűtőszekrénnyel,
oldalról tengerre néző.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli  , félpanzió   vagy   tel-
jes panzió. Büféreggeli, 3 fogásos,
menüválasztásos ebéd- és vacsora.  
Wellness:   Kis wellness-rész pezsgő-
fürdővel, szaunával. Térítés ellenében:
masszázs és különböző kezelések.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.

Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.08.09.-08.22. / 7éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A).
•   Strandszerviz: napernyő, napágyak 
és az öltözőkabin ingyenes használa-
ta a strandon (kb. 06.14-ig és 08.30. 
után). 
• 06.15.-08.29. között   kedvezmé-
nyes strandszerviz a szálloda ven-
dégeinek.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2014.05.31-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.
Az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényesek.  
Árkedvezmény:
14=12*    05.18.-06.01., 08.26.-09.21.
7=6*    05.18.-06.08., 07.05.-07.06., 
  08.26.-09.21.
FP=TP*   07.27.-07.29.

*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) szezontól
függően 50-100%, 1 gyermek (7-12 
éves) 30%, 1 gyermek (13 éves kor-
tól) 15% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-6 éves) foglalása
esetén 1. gyermek szezontól függően
50-100%, 2. gyermek 50%, 1-2 gyer-
mek (7-12 éves) 30% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.7=6

kedvezmény

 HOTEL MUREX   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   CATTOLICA 

Szálláskód: HOSO 73352

1 éj reggelivel

már 43,-€/fő ártól
(13.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Kellemes légkörű, családbarát 
üdülőfalu a hosszú, homokos 
strand közelében.

Fekvése: Egy kb. 60.000 m²-es park 
területén, a parti úton fekszik. Porto
Recanati központja kb. 3 km-re, a hosz-
szú, privát, kavicsos/homokos strand
kb. 50 m-re található, amely egy vasúti
aluljárón keresztül érhető el.  
Felszereltsége:   A gondozott üdülő-
telep színes fabungalókban található
apartmanokból áll. Recepció, étterem
az üdülőtelep központjában (nyitva
kb. 09.15-ig), WIFI (térítés ellenében),
lounge-bár (nyitott és zárt résszel),
strandbár, kis szupermarket, bazár,
amfi teátrum, internetsarok, mosó- és
szárítógépek állnak a vendégek rendel-
kezésére. Medencerendszer vízi attrak-
ciókkal (kb. 06.15.-08.31. között).
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: Az apartmanokban kony-
hasarok, hűtőszekrény, étkezősarok,
SAT-TV, széf, légkondicionálás, hajszá-
rító, zuhanyozó, WC, bútorozott te-
rasz.
F2F/F3F:   Kétszobás apartman 2-3 fő
részére (kb. 20 m²). Nappali dupla ka-
napéval és 1 kétágyas szoba.
F4F/F5F:   Háromszobás apartman 4-5
fő részére (kb. 30 m²). Nappali kana-
péval és 2 kétágyas szoba.
Sport:   Asztalitenisz, strandröplabda,
vízibicikli és kenu. Térítés ellenében:

kerékpárok, tenisz. 
Gyerekek:   „Naturlandia” játszótér, 
mini-klub (4-11 éves korig) és juni-
or-klub (12-16 éves korig) kb. 05.15.-
09.15. között.
Szórakozás: Animációs programok 
(kb. 06.15.-09.15. között). Térítés elle-
nében: biliárd.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, ágyneműhuzat és töröl-
köző (váltás térítés ellenében).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  •   Kaució:   kb. 150,- € (csak készpénz-
zel fi zethető). 
•   Elutazás utáni takarítás:   kb. 50,- 
€, de a konyhasarkot a vendégeknek 
kell kitakarítaniuk.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy (ágyneműhu-
zat nélkül) 2 éves korig kb. 10,- €/nap. 
Előzetes foglalás az utazási irodában, 
fi zetés a helyszínen.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vin-
ni előzetes lekéréssel (max. 5 kg, kb. 
8,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.28.-08.29. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   1 napozószék, 1 nap-
ágy és 1 napernyő/apartman ingyenes
használata az üdülő saját strandján.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény.
Az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényesek.
Árkedvezmény:
14=10/7=5 05.04.-06.14., 
  09.13.-11.02.   

Az ebéd és a vacsora alkalmával 
házi bor és víz fogyasztása ingye-
nesen.
S 73221B Félpanzió 24,- €/fő/éj
S 73221C   Teljes panzió 

37,- €/fő/éj

Foglalható:   2014.05.18.-09.14. kö-
zött.
Figyelem!   Az ellátás csak a tar-
tózkodás teljes időtartamára fog-
lalható.

 ELLÁTÁS-EXTRA7=5
kedvezmény

 NUOVO NATURAL VILLAGE    PORTO RECANATI 

Szálláskód: FESO 73221

1 éj/apartman önellátással

már 42,-€ ártól
(13.440,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szállás példa
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54 OLASZORSZÁG · APÚLIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Szálloda gyönyörű stranddal.

Fekvése:   A homokos strandtól kb.
350 m-re fekszik, központi helyen.
Peschici kb. 1,5 km-re található.
Felszereltsége: Recepció, társalgó,
étterem, ingyenes WIFI a közös he-
lyiségekben, bárok, SAT-TV-terem, kis
szupermarket és amfi teátrum. A kert-
ben 2 édesvizű úszómedence (az egyik 
az egész szezonban nyitva, a másik kb.
06.01.-09.15. között) napágyakkal és
napernyőkkel, pool-bárral.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A jól beren-

dezett szobákban fotelágy vagy dupla 
kanapé, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, 
hajszárító, telefon, SAT-TV, széf, hűtő-
szekrény, légkondicionálás, terasz vagy 
kis előkert. 
A2B – Családi szobák:   Nappali/há-
lószoba ülősarokkal, kihúzható kanapé 
2-3 fő részére és 1 kétágyas szoba.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy   All 
Inklusive  . Büféreggeli, a főétkezések 
menüválasztásos/büférendszerben.
Sport:   Fitneszterem, röplabda, tenisz, 
asztalitenisz, aerobic, boccia, focipálya 
és kb. 06.01.-09.15. között íjászat.  
Wellness:   Térítés ellenében: kis spa 

gőzfürdővel, szaunával, pezsgőfürdő-
vel és masszázzsal.
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce, játszótér, mini- és junior-klub (5-10
éveseknek, olasz nyelven, kb. 06.01. és
09.15. között).  
Szórakozás: Animációs programok 
(kb. 06.01.-09.15., olasz nyelven).
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
előzetes lekéréssel (kb. 7,- €/nap, a kö-
zös részekre nem vihető).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA              2014.07.26.-08.01., 

08.23.-09.05./ 3 éj
NAPONTA      2014.08.02.-08.22. / 5 éj  
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
•   Strandszerviz: 1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/szoba ingyenesen
(kb. 05.15.-09.30. között).

 ITALOK inklusive    Félpanziós fogla-
lás esetén ¼ liter bor és ½ liter víz/fel-
nőtt illetve 1 üdítő/gyermek a vacsorá-
nál ingyenesen.
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. A medencénél lévő Bar 
Oasiban 10.00 és 24.00 óra között üdí-
tők, sör, gyümölcslevek, tea, kávé, cap-
puccino és helyi likőrök. Házi készítésű 
snack-ételek bizonyos időpontokban. 
Figyelem! AI ellátás csak 05.24.-09.12. 
között foglalható. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 15%, min. 
21 nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.
Az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényesek.  
Árkedvezmény:
11=8    05.24.-06.28.
5=4    05.24.-07.26., 09.06.-09.27.

Családi akció: A2A:   1-2 gyermek (2-
15 éves) foglalása esetén 1. gyermek 
100%, 2. gyermek 50% illetve 1-2 gyer-
mek (16 éves kortól) 25% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
A2B:   1-3 gyermek (2-15 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2-3. gyer-
mek 50% illetve 1-3 gyermek (16 éves
kortól) 25% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  

5=4
kedvezmény

 CLUB HOTEL VILLAGGIO MARITALIA      PESCHICI 

Szálláskód: HOSO 73772

1 éj reggelivel

már 44,-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)

Mediterrán hangulatú komple-
xum gyönyörű kertben, Gargano
legszebb strandjainak egyikén.

Fekvése:   A komplexumot saját, ho-
mokos strandjától csak a tengerparti
út választja el (kb. 150 m-re). Vieste 
központja éttermekkel, bárokkal és be-
vásárlási lehetőségekkel kb. 1,5 km-re 

(busztranszfer).   
Felszereltsége:   A főépületből és 
több egyemeletes melléképületből ál-
ló üdülőkomplexumban étterem, bár, 
ingyenes WIFI a közös helyiségekben 
és lift. A szép kertben édesvizű úszó-
medence pezsgőfürdővel, napágyak-
kal és napernyőkkel, strand- és pool-
bárral. Strandszerviz térítés ellenében.  

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A jól felszerelt kétszo-
bás apartmanokban nappali/hálószo-
ba dupla, kihúzható kanapéval és egy 
kétágyas szoba, konyhasarok, TV (he-
lyi adók), telefon, széf, zuhanyozó, WC 
és balkon/terasz. Térítés ellenében, kü-
lön kérésre légkondicionálás (kb. 8,- €/
nap, kb. 50,- €/hét).
F2F:   2 fő részére (kb. 25 m²).
F3F:   3 fő részére (kb. 32 m²).
F4F:   4 fő részére (kb. 35 m²). 
Sport: Kerékpárok korlátozott szám-
ban.  
Gyerekek: Gyermekmedence, mi-
ni-klub (4-10 éveseknek, kb. 06.14. és
09.14. között), játszótér.   
Szórakozás:   Animációs programok a
medencénél (kb. 06.14. és 09.14. kö-
zött), diszkó.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás

és ágyneműhuzat (heti váltással). 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző, de a helyszínen is lehet bé-
relni (kb. 6,- €/fő/váltás), konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.08.09.-08.22. / 7 éj
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2014.05.31-ig történő 

foglalás esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény: 
7=6*    07.12.-08.02.
5=4*    05.24.-06.14., 08.30.-09.25.
*csak a fenti érkezések esetén
A létesítményben szobák is fog-
lalhatók. Árak és információk a
www. neckermann.hu oldalon.

5=4
kedvezmény

 OASI CLUB HOTEL RESIDENCE       VIESTE 

Szálláskód: FESO 73773

1 éj/apartman önellátással

már 44,-€ ártól
(14.080,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

A napos Apúlia az olasz csiz-

ma sarkát és sarkantyúját jelen-

ti, amely az Olaszországot kedve-

lők körében titkos tippnek számít, 

ahol különösen nagy vendégsze-

retettel várják az odalátogatókat. 

A régió 800 km hosszú partja ere-

detiségével, álomszerű tájaival,

gyönyörű strandjaival és kitűnő

mediterrán konyhájával csábít. A 

messzi olívaligetek és narancsül-

tetvények egészen a déli Salen-

tóig terjednek. Gargano hegyes-

völgyes félszigete különös, fehér 

szirtjeivel és szép öbleivel vará-

zsol el. Festői városok, mint Os-

tuni, Lecce és Alberobello vagy a

Castel del Monte csak arra várnak,

hogy felfedezzék őket. „La Puglia” 

az egyik legizgalmasabb régiója a

szép Olaszországnak.

LIDO DEL SOLE kis fürdőhely szép,

homokos stranddal Rodi Gargani-

co-városka mellett. A hangulatos 

városmag a Piazzetta Belvedere 

sétálórészével esténként számos 

szórakozási lehetőséget kínál.

VIESTE az egyik legismertebb

nyaralóhely a Gargano-vidéken,

hangulatos óvárossal és széles,

homokos strandokkal.

APÚLIA
Bari

Brindisi

Gallipoli

Alberobello

Minervino
di Lecce

Ostuni

Polignano a Mare

ViesteLido del Sole

Foggia

(Locorotondo
Castellaneta Marina

Santa Maria de Leuca

Peschici

APÚLIAAPÚLIA

Figyelem! Olaszország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak mértékében 
változás várható. Pontos információk a helyszínen.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Előfoglalási kedvezmény
21 nappal az érkezésig
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55OLASZORSZÁG · APÚLIA

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

Kedvelt, igényes létesítmény.

Fekvése:   Közvetlenül Lido del Sole 
szép, lankás, homokos strandján fek-
szik. A központ kb. 500 m-re, Rodi Gar-
ganico kb. 7 km-re található. 
Felszereltsége: A sorbungalókból ál-
ló létesítményben a vendégek rendel-
kezésére áll étterem, TV-szoba és kis
szupermarket (nyitva kb. 05.31.-09.15.
között), érmés mosógép. A kertben
édesvizű úszómedence (kb. 25x12 m)
napozószékekkel és pool-bárral.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A jól felszerelt apartma-
nokban főzősarok, étkezősarok, tele-
fon, TV (helyi adók), zuhanyozó, WC 
és balkon vagy terasz. Az apartmanok 
egy részében korlátozott számban, kü-
lön kérésre légkondicionálás térítés el-
lenében (kb. 7,- €/nap).

F3F:   Kétszobás apartmanok 3 fő ré-
szére (kb. 24 m²). Nappali/hálószoba 1 
kanapéval és 1 kétágyas szoba. 
F6G:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 40 m²). Nappali/hálószoba 
dupla, kihúzható kanapéval, 1 kétágyas 
szoba és 1 szoba emeletes ágygyal. 
Sport: 1 teniszpálya (csoportos okta-
tás júliusban és augusztusban ingye-
nesen, kivilágítás térítés ellenében), 
fi tneszterem, strandröplabda, vízigim-
nasztika. Térítés ellenében: boccia, ke-
rékpárok, szörf, vitorlázás és kenu.
Gyerekek:   Gyermekmedence. Mini-
klub (5-12 éves korig, júliusban és au-
gusztusban, olasz nyelven).
Szórakozás: Animációs programok 
(júliusban és augusztusban, olasz 
nyelven).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás, 
ágyneműhuzat (váltás nélkül) és töröl-
köző (heti váltással).   
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 40,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni. 
Parkolás:   Apartmanonként 1 parkoló-
hely (F3F) illetve egy hely a mélyga-
rázsban (F6G) ingyenesen. 
Háziállat:   Nem vihető.  

Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA      2014.09.06.-10.04. / 4 éj

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   2 napozószék és 1
napernyő/apartman a strandon a 3., 
4. és 5. sorban ingyenesen (az 1. és
2. sorban lévő napozószékek és naper-
nyők csak térítés ellenében).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.15-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény: 
14=10   05.31.-06.21., 
 07.19.-08.02., 09.06.-10.04.
14=12/7=6  06.21.-07.05.,
  08.23.-09.06.
7=5     05.31.-06.21., 09.06.-10.04.   

7=5
kedvezmény

 VILLAGGIO BLUE MARINE       LIDO DEL SOLE 

Szálláskód: FESO 73774

1 éj/apartman önellátással

már 55,-€ ártól
(17.600,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.15-ig

Dombokon és tengerparton lévő 
részekből álló létesítmény.

Fekvése:   Santa Maria di Merino öb-
lében fekszik (szörfösöknek különösen
javasoljuk ezt az öblöt), közvetlenül a
csodálatos, homokos strandon. Vieste 
festői központja kb. 7 km-re található. 
Felszereltsége:   A 2 zónára („domb-
zóna” és „tengeri zóna”) osztott létesít-

mény területén rendelkezésre áll szu-
permarket, újságos, trafi k, étterem, 
pizzéria, ingyenes WIFI a strandbár-
ban. Ingyenes busz közlekedik a léte-
sítmény különböző részei között és a 
strandra. Nagy, édesvizű úszómeden-
ce (kb. 07.01.-08.23. között) a dombos 
résznél és egy további medence (kb. 
06.08.-09.15. között), pool-bár, strand-
bár, napágyak és napernyők. 

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Bungalók:   Célszerűen
berendezettek (konyhasarok, zuha-
nyozó és WC). 
„Tengeri zóna” - Strand kb. 100 
m-re:
F4F:   Légkondicionált, kétszobás bun-
galó „Rubino” 4 fő részére (kb. 35 m²
terasszal együtt). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható heverővel és egy két-
ágyas szoba. 
„Dombzóna” - Strand kb. 1000-
1500 m-re:
F2G/F4G:   Kétszobás bungaló „Topa-
zio” 2-4 fő részére (kb. 35 m² terasszal
együtt), légkondicionálás nélkül.
F4H:   Kétszobás bungaló „Smeraldo” 4
fő részére (kb. 39 m² terasszal együtt),
légkondicionálás nélkül. Nappali/háló-
szoba kétszemélyes kihúzható kana-
péval, 2 kétágyas szoba (az egyikben
különálló, a másikban 140 cm széles
franciaágy), főzősarok a teraszon.

Mobilházak - a strandtól kb. 1000-
1500 m-re.
F4J: Háromszobás mobilház 4 fő ré-
szére (kb. 18 m²). Nappali főzősarok-
kal, 2 kétágyas helyiség, 2 zuhanyozó, 
WC, légkondicionálás és terasz.  
Sport: Tenisz, focipálya kivilágítással, 
kosárlabda, strandröplabda, boccia és 
minigolf. Térítés ellenében: úszó- és 
tenisziskola, mountainbike-kölcsönzés, 
vízi sportok.   
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
a tengernél (kb. 05.31.-09.15. között), 
animációs programok (kb. 05.31.-
09.06. között).  
Szórakozás: Animációs programok 
(kb. 05.31.-09.06. között) és diszkó (jú-
liusban és augusztusban).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, ágyneműhuzat 14 na-
pi váltással.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha és törölköző.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 50,- €. 
•  Elutazás utáni takarítás:   kb. 30,- 
€, de a lakóegységeket a vendégek is 
kitakaríthatják.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes, fedett parkoló.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA              2014.05.31.-06.27., 

08.30.-09.15. / 4 éj
Figyelem! Olasz lakóhellyel ren-
delkező vendégek a szálláshelyet 
a meghirdetett áron nem foglal-
hatják.

 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz: 1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/lakóegység ingye-
nesen (kb. 05.31.-09.15. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény: 
7=6* 05.31.-06.21.
5=4*  09.06.-09.10.
*csak a fenti érkezések esetén

5=4
kedvezmény

 CAMPING-VILLAGGIO SPIAGGIA LUNGA      VIESTE 

Szálláskód: FESO 73778

1 éj/apartman önellátással

már 27,-€ ártól
(8.640,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Szállás példa
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56 OLASZORSZÁG · APÚLIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

A kedvelt üdülőközpont terüle-
tén egyedülálló medencerendszer 
gondoskodik a felejthetetlen nya-
ralásról.

Fekvése: Nyugodt helyen fekszik,
a homokos strandtól kb. 3,5 km-re 
(shuttle-busz ingyenesen). Castellane-
ta Marina kb. 2 km-re, Taranto kb. 30
km-re, Matera kb. 50 km-re található.  
Felszereltsége:   A 152 apartmannal
rendelkező üdülőközpontban a ven-
dégek rendelkezésére áll hall közpon-
ti széfekkel, étterem/pizzéria (elvitelre 
is, nyitva júniustól szeptemberig), bár,
amfi teátrum, internetsarok ingyenes
WIFI-vel, kis szupermarket (ételek elvi-
telre is), újságos és lift. Térítés ellené-
ben: mosógépek. A szép kertben nagy,
édesvizű medencerendszer (kb. 5.500
m², júniustól szeptemberig) pezsgő-
fürdővel (egész évben üzemel), pool-
bárral, napágyakkal és napernyőkkel.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A barátságosan beren-
dezett apartmanokban étkezősarok,
konyhasarok (gáztűzhely, hűtőszek-
rény és mosogatógép), SAT-TV, tele-
fon, légkondicionálás/fűtés, zuhanyo-
zó, WC és szép, bútorozott balkon vagy 
terasz.
F4F:   Kétszobás apartman 4 fő részére,
nappali/hálószoba dupla, kihúzható
kanapéval és 1 kétágyas szoba.
F6G: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére, hasonló berendezéssel, kiegé-
szítve egy további szobával, dupla ki-

húzható kanapéval.  
Sport:   Strandröplaba, strandfoci, mi-
nifoci, boccia és asztalitenisz. Térítés 
ellenében: kerékpárok és lovaglás kb. 
1 km-re.  
Gyerekek:   Játszótér. Mini-klub (kb. 
06.01.-09.15. között, olasz és angol 
nyelven). Buggy és etetőszék külön 
kérésre, térítés ellenében (kb. 20-20,- 
€/hét).
Szórakozás:   Animációs programok 
(kb. 06.01.-09.15. között, olasz és an-
gol nyelven).
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás, 
ágyneműhuzat, törölköző és konyha-
ruha heti váltással.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 150,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 30,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 10,- €/nap, a strandra és a közös 
helyiségekbe nem vihető).  
Érkezés/Elutazás:
  10.00 órától/17.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.07.19.-08.08., 

08.23.-08.29. / 7 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.08.09.-08.22. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
•   Strandszerviz: 1 napágy, 1 napozó-
szék és 1 napernyő/apartman ingyene-
sen (kb. júniustól szeptemberig). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény. 2014.06.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény a 08.30. utáni utak-
ra.   Az Árkedvezménnyel együtt nem
érvényesek.
Árkedvezmény: 
14=12    06.07.-07.12.

08.23.-10.12.
7=6    06.21.-07.12.,

08.30.-09.13.
5=4    04.05.-06.07.,

09.13.-10.12.   5=4
kedvezmény

 I TURCHESI CLUB VILLAGE      CASTELLANETA MARINA 

Szálláskód: FESO 73148

1 éj/apartman önellátással

már 52,-€ ártól
(16.640,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Igényes kemping Apúlia egyik 
legszebb vidékén.

Fekvése: Csodálatos környezetben
fekszik, kb. 200 m-re a fi nomhomokos,
lassan mélyülő strandtól. Gallipoli ét-
termekkel, bárokkal és vásárlási lehe-
tőségekkel kb. 3 km-re.
Felszereltsége: A színvonalas kem-
pingben kényelmes mobilházak, étte-
rem, bár, kis szupermarket, ajándék-
bolt, mosoda várják a vendégeket. A
gondozott kertben 2 édesvizű úszó-
medence pezsgőfürdővel (úszósapka
használata kötelező). Napozószékek 
és napernyők a medencénél térítés el-
lenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: F6F - Happy Standard 
mobilházak:   A nemdohányzó, mo-
dern, barátságos elrendezésű, vilá-
gos, tágas mobilházakban (kb. 25 m²)
1 kétágyas hálószoba, 1 hálószoba két
egyszemélyes ággyal, 1 kisebb, lenyit-
ható ágy (csak gyermekek számára,
max. 150 cm és max. 60 kg), ülősa-
rok (mely használható hálófülkeként
1 személy részére), jól felszerelt kony-
ha, főzőlap, kis hűtőszekrény, étkező-
sarok, zuhanyozó, WC, légkondicioná-
lás, bútorozott terasz (műanyag asztal,
székek, napernyő vagy pavilon, 2 nap-
ágy).   Max. 5 felnőtt és 1 gyermek (12 
éves korig) részére foglalható.
Sport: Strandröplabda. Térítés ellené-
ben: teniszpálya, kerékpárok.  

Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce, játszótér, különböző programok 
június elejétől szeptember közepéig, 
mini-klub. Térítés ellenében, előzetes 
lekéréssel babaágy és etetőszék (kb. 
2,- €/fő/éj).
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha, törölköző (a helyszínen is 
bérelhető, kb. 12,- €/2 törölköző, külön 
lekérésre).  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
• Kaució: kb. 100,- € (készpénzben).
•   Elutazás utáni takarítás:   kb. 30,- 
€, de a mobilházakat a vendégek is ki-
takaríthatják.
•   Ágyneműhuzat:   kb. 15,- €/egysze-
mélyes ágy + 1 törölköző, kb. 20,- €/
dupla ágy + 2 törölköző, kb. 60,- €/2 
egyszemélyes és egy dupla ágy + tö-
rölközők. Előzetes foglalás szükséges.
Parkolás:   1 parkolóhely/mobilház in-
gyenesen.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok, csak női illetve csak férfi  csopor-
tok foglalása csak előzetes lekéréssel 
lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.04.19.-05.09., 

05.31.-06.20. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj  

Figyelem! Biztonsági okokból a 
kempingben azonosító karszalag 
viselete kötelező. A kemping te-
rületén motorral és autóval köz-
lekedni tilos.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.27-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 25,- €/mo-
bilház kedvezmény.
Árkedvezmény: 
7=4/4=3    04.12.-04.18.,

05.10.-05.30.,
09.13.-09.29.

7=5    04.19.-04.25., 
09.06.-09.12.

7=6    04.26.-05.09.,
05.31.-06.27., 
08.30.-09.05.

7=4
kedvezmény

 HAPPY CAMP LA MASSERIA   ÚJ     GALLIPOLI 

Szálláskód: FESO 1IPU3

1 éj/apartman önellátással

már 38,-€ ártól
(12.160,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.27-ig
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57OLASZORSZÁG · LIGUR-TENGERPART

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

Modern, igényesen berendezett 
aparthotel a festői kikötő köze-
lében.

Fekvése:   A parti út alatt, közvetlenül
a saját, homokos strandján, a Marina
degli Aregai kikötő közelében fekszik.
Strandszerviz: 2 napágy és 1 napernyő
valamint a közös öltözőkabin haszná-
lata kb. 20,- €/nap. A központ kb. 1
km-re, vásárlási lehetőségek kb. 200
m-re.
Felszereltsége:   A teljesen klimatizált
létesítményben a vendégek rendelke-
zésére áll recepció, teraszos étterem,
társalgó, bár, 2 lift, összesen 106 szo-
ba/apartman. Internetsarok és ingye-
nes WIFI a közös helyiségekben.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: F4F:   Kétszobás apartma-
nok 4 fő részére (kb. 40 m²). Nappali/
hálószoba kihúzható kanapéval, 1 két-
ágyas szoba, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV,
széf, konyhasarok (főzőlap, hűtőszek-
rény, mikrohullámú sütő), légkondi-
cionálás/fűtés valamint tengerre néző

vagy oldalról tengerre néző balkon.  
Ellátás: Büféreggeli.
Sport:   Térítés ellenében: tenisz és bú-
várkodás kb. 70 m-re, kerékpárkölcsön-
zés kb. 1 km-re, golfpálya kb. 8 km-re. 
Gyerekek:   Játszótér a strandon.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, elutazás utáni takarítás a 
konyhasarok kivételével, melyet a ven-
dégeknek kell kitakarítaniuk, törölköző 
és ágyneműhuzat heti váltással.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 10,- €/éj. Előzetes foglalás az uta-
zási irodában, fi zetés a helyszínen. A 
max. létszámot csak így szabad túl-
lépni.
Parkolás: Ingyenes. Garázs kb. 200 m-
re, térítés ellenében (kb. 10,- €/nap). 
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 10,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 5 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
14=12  06.07.-08.30.
7=6 02.15.-04.18., 04.21.-06.07.,
 08.30.-11.02.
    Min. 5 éjszakás tartózkodás esetén   5% 
kedvezmény a 05.01.-05.31. közöt-y
ti utakra   .

A létesítményben szobák is fog-
lalhatók. Árak és információk a
www.neckermann.hu oldalon.

7=6
kedvezmény

 APARTHOTEL MARINA DEGLI AREGAI     SANTO STEFANO AL MARE 

Szálláskód: FESO 05965

1 éj/apartman reggelivel

már 105,-€ ártól
(33.600,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

A Ligur-Riviéra két részre tagol-

ható. Genovától nyugatra fek-

szik a Riviera di Ponente, kelet-

re pedig a Riviera di Levante.

Festői hegyvidék, kellemes klí-

ma, szép strandszakaszok és ki-

váló fürdőzési lehetőség teszi

vonzóvá a kb. 200 km hosszan

elnyúló Ligur-tengerpartot. A

ligur konyha specialitásai és a

fi nom borok széles választéka

mindenkit becsábít egy étte-

rembe egy kis kóstolóra. Több

kiránduló célpont is adott a Ri-

viéra mentén és a francia részen

(Monaco, Nizza, Cannes). 

ALASSIO, a Ligur-tengerpart gyé-

mántja a kb. 4 kilométer hosszú, 

homokos tengerpartjával, kristály-

tiszta vizével. ARENZANO városka 

csaknem kétharmad része hegyol-

dal, ahonnan szép kilátás nyílik a 

tengerre. Egy része a Beigua Nem-

zeti Parkhoz tartozik. CERIALE-

ban a „Le Caravelle“ Aquapark 

várja Önöket különböző vízicsúsz-

dákkal, vízesésekkel, hullámfürdő-

vel, vízidiszkóval és számos más 

attrakcióval. DIANO MARINA

kedvelt üdülőhely egy hosszan el-

terülő öbölben, ahol a strand ho-

mokos/kavicsos. LOANO nyugati 

szegletében egy modern, nagy be-

fogadóképességű jachtkikötő talál-

ható. A stranddal egyvonalban 

fut a Via Garibaldi sétány, amely-

ből szűk utcácskák futnak a város 

ókori belső kerületei felé. PIET-

RA LIGURE az egyik legkedvel-

tebb üdülőhely homokos/kavicsos 

strandjával, számos vásárlási és 

szórakozási lehetőséggel.

SAN REMO ismert üdülőhely,

ahol festői óváros, luxus kivitelezé-

sű villanegyed, elegáns szállodák,

csodálatos jachtkikötő, 2 strand-

fürdő, golfpálya és több sétálóut-

ca várja a kikapcsolódni vágyókat.

Ideális kiindulópont, amennyiben

Monacóba vagy a Cote d’Azur-re

szeretnénk kirándulni. San Remo

mellett fekszik SANTO STEFANO

AL MARE hangulatos kis község

csodás bencés kolostorral.
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OLASZ RIVIÉRA
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LIGUR-TENGERPART

Figyelem! Olaszország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak mértékében
változás várható. Pontos információk a helyszínen.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kényelmesen berendezett szállo-
da egy trópusi kert közepén.

Fekvése:   Egy magaslaton fekszik,
kb. 1,2 km-re gyalogútra a homokos
strandtól. Naponta ingyenes mini-
busz (külön kérésre, előzetes foglalás-
sal) a strandra és a kaszinóhoz. A köz-
pont kb. 1,8 km-re, Nizza kb. 50 km-re.
Monte Carlo kb. 35 km-re.  
Felszereltsége:   A teljesen klimatizált
szállodában 78 szoba szoba található.
Teljesen átépített recepció/társalgó,
étterem/reggeliző, bár az 1. emeleten
társalgóval és SAT-TV-vel, ingyenes in-
ternetsarok és WIFI valamint 5 lift áll
rendelkezésre. Édesvizű úszómedence 
(egy alagúton át érhető el, nyitva: kb.
04.20.-09.15. között) napágyakkal és
napernyőkkel.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: Minden szobát 2011-ben
felújítottak.
A2A: Zuhanyozó, WC, hajszárító, tele-
fon, SAT-TV, ingyenes WIFI, rádió, széf,
minibár, légkondicionálás (kb. 06.15.-
09.15. között).
A2B: Balkonnal kiegészítve.
A2C:   Fürdőszoba/zuhanyozóval és
tengerre néző balkonnal kiegészítve.
A4B - Családi szobák:   Külön nappa-
lival és balkonnal kiegészítve.   
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és 4 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora. Kb. 06.24. és 09.01. között
büfévacsora.  

Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 
kerékpár/mountainbike-bérlés, tenisz 
kb. 400 m-re, búvárkodás és vitorlá-
zás kb. 2 km-re, 18 lyukú golfpálya kb. 
8 km-re.  
Gyerekek:   Gyermekmedence. Játszó-
tér, animációs programok 3-11 évesek-
nek (kb. 06.24. és 09.01. között, napi 
4 órában). 
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. Előzetes foglalás szüksé-
ges.

 EXTRA tipp 
• 1 üveg pezsgő/szoba   min. 7 éjsza-
ka tartózkodás esetén.
•   Kedvezményes strandszerviz   kb. 
06.01. és 09.30. között.
• 20% green fee-kedvezmény a 18 y
lyukú golfpályán (kb. 8 km-re).
 KERÉKPÁR tipp    24 km hosszú kerék-
párút San Remo és Santo Stefano kö-
zött a strand mentén. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.19. 
és 08.16. közötti utakra illet-
ve 2014.05.31-ig történő foglalás 

esetén 10% kedvezmény a 08.17. 
és 10.12. közötti utakra.
Árkedvezmény:
14=12    04.22.-05.23., 05.26.-07.12., 

08.24.-10.12.
7=6     04.22.-05.23., 05.26.-06.14.,

08.31.-10.12.
4=3*    04.22.-05.18., 05.26.-06.09.,

08.31.-10.06.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C: 1 gyermek (2-6 éves)
100%, 1 gyermek (7-15 éves) 75%, il-
letve 1 gyermek (16 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4B: 2 gyermek (2-6 éves) 100%, 2 
gyermek (7-15 éves) 75%, illetve 2 
gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

4=3
kedvezmény

 HOTEL NYALA   ÚJ    SAN REMO 

Szálláskód: HOSO 05815

1 éj reggelivel

már 46,-€/fő ártól
(14.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Családbarát üdülőfalu egy aqua-
park mellett.

Fekvése:   A tengertől illetve a homo-
kos/kavicsos strandtól kb. 1,2 km-re 
fekvő apartmanház (térítés ellenében
hotelbusz, kb. 06.01.-08.31. között). A
központ kb. 1 km-re található.
Felszereltsége:   Recepció közpon-
ti, bérelhető széfekkel, ingyenes WIFI
a recepciónál és internetsarok, érmés
mosógép, bár (júniustól szeptemberig,
09.00-12.00 és 16.00-18.00 óra között)
és étterem (kb. 06.01.-08.30. között,
esténként) áll a vendégek rendelkezé-
sére. A kertben édesvizű úszómeden-
ce (kb. 04.20.-09.30. között) pezsgő-
fürdővel és napozószékekkel. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A modern és célszerűen
berendezett bungalókban zuhanyozó,
WC, hajszárító, TV, ventilátor, konyha-
sarok (főzőlap és hűtőszekrény), étke-
zősarok.
F5G: Háromszobás bungaló 5 fő ré-
szére (kb. 25 m²). Nappali/hálószoba
1 fekhellyel, 1 kétágyas szoba és 1 szo-
ba emeletes ággyal. Terasz (kb. 7 m²)
és előkert.
Foglalható kis Joker-bungaló   F5S is.  
Sport: Napközben asztalitenisz és
boccia. Térítés ellenében: kerékpárok 
(kb. 8,- €/nap illetve kb. 30,- €/hét,
korlátozott számban), kivilágított röp-
labdapálya illetve kis focipálya (kb. 5,-
€/óra), kb. 500 m-re tenisz.

Gyerekek: Kis gyermekmedence és 
játszótér. 
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz és fűtés (a fűtési szezon-
ban).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző (a helyszí-
nen is bérelhetők, kb. 12,- €/fő/váltás, 
csak ágyneműhuzat kb. 8,- €/fő/vál-
tás), konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Elutazás utáni takarítás:   a bun-
galókat a vendégek is kitakaríthatják, 
vagy kb. 50,- €/bungaló felárat vonnak 
le a kaucióból.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 35,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás: 1 parkolóhely/bungaló in-
gyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vin-
ni (kb. 35,- €/hét, kisállat egészségügyi 
könyv szükséges).
Érkezés/Elutazás:
  16.30 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Figyelem!   Késői érkezés esetén 
(20.00 óra után) kb. 10,- €/bungaló 
felárat kell fi zetni.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  PÉNTEK/SZOMBAT / 5 éj
SZOMBAT       2014.06.14.-09.05. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• Ingyenes belépő   felnőttek részé-
re a 80 hektáros „Le Caravelle” Aqua-
parkba kb. 06.07. és 09.07. között (ví-
zicsúszdák, úszómedencék, vízesések,
hullámfürdő, pezsgőfürdő-paradicsom
stb.).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.29-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény. 
Árkedvezmény:
21=14/7=6*    03.15.-05.31., 

 09.13.-10.25.
14=12*     03.15.-07.05.,

 08.23.-10.25.
* csak szombati érkezés esetén   

7=6
kedvezmény

 VILLAGGIO IL PAESE DI CIRIBI   
JOKER-

SZOBA

   CERIALE 

Szálláskód: FESO 95886

1 éj/apartman önellátással

már 31,-€ ártól
(9.920,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.29-ig

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

Központi fekvésű, kényelmes
szálloda.

Fekvése:   A parti úton fekszik, a fi -
nomhomokos strandtól és a kaszinó-
tól kb. 50 m-re. Üzletek és éttermek a
közelben.   

Felszereltsége:   A teljesen klimati-
zált, kb. 48 szobás, barátságos légkörű 
szállodában a vendégek rendelkezésé-
re áll recepció, modern társalgó SAT-
TV-sarokkal, bár, reggelizőhelyiség és 
tengerre néző étterem, ingyenes WIFI 
és lift. A szálloda tetején panorámate-

rasz napágyakkal és napernyőkkel (kb.
05.01. és 10.01. között).   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A barátságo-
san berendezett szobákban fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC, hajszárító,
telefon, SAT-TV, ingyenes WIFI, széf,
minibár (külön kérésre), légkondicio-
nálás. A szobák egy része balkonos.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió.   Bü-
féreggeli és 3 fogásos, menüválasztá-
sos ebéd salátabárral vagy vacsora sa-
látabárral és előételbüfével.  
Sport: Térítés ellenében: szörf, vitorlá-
zás és búvárkodás kb. 1 km-re, lovag-
lási lehetőség kb. 1,5 km-re, 18 lyukú
golfpálya kb. 3 km-re, teniszpálya kb.
500 m-re.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Nagy, nyilvános parkoló a
szállodával szemben, térítés ellenében
(kb. 5,- €/nap) illetve garázs korláto-

zott számú férőhellyel, térítés ellené-
ben (kb. 15,- €/nap).  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.03.31.-04.24.,

05.23.-05.25., 07.12.-08.23. / 5 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. Előzetes foglalás az utazási 
irodában szükséges.  

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   strandbelépő és 
az öltözőkabin ingyenes használata 
a strandon (kb. 05.01.-09.27. között). 
Napágyak és napernyők térítés elle-
nében.  
 KERÉKPÁR tipp  24 km hosszú ke-
rékpárút San Remo és San Lorenzo al 
Mare települések között. A kerékpárút a 
szállodától csupán kb. 100 m-re, kerék-
párkölcsönző kb. 500 m-re található. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
14=13 03.01.-03.31., 
 04.25.-05.23., 
 05.26.-06.28., 
 09.08.-11.03.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 50% illet-
ve 1 gyermek (13 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

 HOTEL LOLLI PALACE    SAN REMO 

Szálláskód: HOSO 05866

1 éj reggelivel

már 43,-€/fő ártól
(13.760,- Ft/fő ártól)

Kedvelt szálloda nyugodt fekvés-
sel.

Fekvése:   Egy lakónegyedben fekszik, 
a vasútvonal közelében. A központ és 
a fi nomhomokos strand kb. 500 m-re, 
üzletek, éttermek, kávézók és bárok kb. 
200 m-re találhatók.

Felszereltsége:   Az egyszerű, 2 egy-
mással szemközti épületből álló szál-
lodában rendelkezésre áll 84 szoba,
recepció bérelhető széffel (kb. 6,- €/
tartózkodás), ingyenes WIFI, étterem,
reggeliző, bár, SAT-TV-szoba, légkondi-
cionálás a közös helyiségekben, 2 lift.
A kertben terasz napágyakkal, édesvi-
zű úszómedence (kb. 04.10.-10.11. kö-
zött) napágyakkal és napernyőkkel.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV,
ingyenes WIFI és balkon. 
A1A - Egyágyas szobák:   Nem ren-
delkeznek balkonnal.
A2B:   Tágasabbak, de balkon nélkül.
A4A - Négyágyas szobák:   Egy ré-
szük emeletes ággyal, nem rendelkez-
nek balkonnal.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral.

Gyerekek:   Gyermekmedence, ját-
szótér.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Zárt parkoló vagy garázs té-
rítés ellenében, korlátozott számban 
(kb. 10,- €/nap)  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 
10,- €/fő/éj fi zetendő.  
 EXTRA tipp 
  • Kedvezményes strandszerviz.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.15-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12    01.06.-10.11.
7=6    01.07.-04.17.,
 10.04.-10.11.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-12 éves) 50%, 1
gyermek (13 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-15 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában.

7=6
kedvezmény

 HOTEL GARDEN    ALASSIO 

Szálláskód: HOSO 05825

1 éj félpanzióval

már 43,-€/fő ártól
(13.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig

Családias hangulatú létesítmény 
kiváló konyhával.

Fekvése: A fi nomhomokos strand kb.
700 m-re, a központ kb. 500 m-re ta-
lálható. Üzletek és éttermek kb. 100
m-re, Diano Marina vasútállomása kb.
500 m-re.
Felszereltsége: A 48 szobás szállo-
dában recepció, klimatizált reggeli-

ző/étterem, társalgó, bár SAT-TV-vel, 
ingyenes WIFI, 2 lift. A kertben édes-
vizű úszómedence (kb. 12x6 m) na-
pozószékekkel, napágyakkal és naper-
nyőkkel.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A jól berendezett 
szobákban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV, 
széf, légkondicionálás.

A1A: Egyágyas szobák.
A2B:   Francia balkonos szobák (melyre 
nem lehet kilépni).
A4B - Négyágyas szobák:   Egy ré-
szükben emeletes ágy.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Bü-
féreggeli és 3 fogásos, menüválasztá-
sos ebéd vagy vacsora.  

Sport:   Térítés ellenében: tenisz kb. 
400 m-re, kerékpárkölcsönzés (kb. 8,- 
€/nap) kb. 500 m-re.  
Gyerekek: Gyermekmedence.
Szórakozás: Kártyaszoba.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 5 éj
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.
 EXTRA tipp 
   • Kedvezményes strandszerviz.

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
7=6    05.17.-06.13.,
 08.30.-10.12.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves) 50%
illetve 1 gyermek (12 éves kortól) 10%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A4B:   2 gyermek (2-15 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában.

7=6
kedvezmény

 HOTEL ASTRA    
JOKER-

SZOBA

   DIANO MARINA 

HOSO 05837

1 éj reggelivel

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

kedvezmény
Szállás példa

Szállás példa
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60 OLASZORSZÁG · LIGUR-TENGERPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Családbarát üdülőfalu csodaszép 
zöldövezetben.

Fekvése:   Az üdülőközpont nyugodt 
helyen, Loano fölött fekszik. Üzletek és 
éttermek kb. 800 m-re. A központ és a 
strand kb. 1,3 km-re, Pietra Ligure kb. 
3 km-re, Alassio kb. 15 km-re, Geno-
va repülőtere kb. 75 km-re. A központ-
ba naponta többször shuttle-busz kb. 
05.15. és 09.15. között.  
Felszereltsége:   A gondozott, teljesen 
légkondicionált üdülőközpontban 363 

lakóegység áll rendelkezésre. Étterem
panorámakilátással, pizzéria (nyitva
esténként júniustól augusztusig), bár,
SAT-TV-sarok, 2 társalgó, reggeliző,
snack-bár és kis szupermarket (mind-
kettő kb. 06.01. és 09.15. között), in-
gyenes internetsarok és WIFI (csak a
recepciónál és a bárban), mosoda és
tisztító (térítés ellenében) és 7 lift. Az 
üdülőközpontban az italokért és az ext-
ra szolgáltatásokért a Loano 2 klubkár-
tyával lehet fi zetni, melyet érkezéskor 
a recepción kell kiváltani. A kertben
nagy úszómedencés rész vízi játékok-
kal (nyitva kb. 06.01. és 09.30. között),
1 üvegtetővel fedett medence (egész 
szezonban nyitva, elő- és utószezon-
ban fűtött), 2 további úszómedence 
hasonló nyitva tartással és pezsgőfür-
dő. A medencéknél 2 napágy és 1 nap-
ernyő/lakóegység ingyenesen (kor-
látozott számban), törölközők térítés
ellenében (kb. 3,- €/váltás).
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   Az ízléses és kényelmes
apartmanokban zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, SAT-TV, széf, légkondi-
cionálás, hűtőszekrény és balkon vagy 
terasz.
F4G: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 32 m²). Nappali/hálószoba dupla
kanapéval és tolóajtóval elválasztott
hálószoba valamint konyhasarok fő-
zőlappal.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence 
(kb. 06.01. és 09.30. között), homo-
kozó a medencénél. Mini-klub olasz 

nyelven 4-11 éveseknek (kb. 05.25. és 
09.21. között). Minden délután snack a 
gyerekeknek az „Otto Kids” klubban és 
heti 1x gyermek-show. 
Szórakozás: Animáció és sportani-
máció kicsiknek és nagyoknak olasz 
és angol nyelven és zenés estek (kb. 
05.25.-09.21. között). Piano-bár kb. 
05.25. és 09.21. között.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés/légkondicioná-
lás, ágyneműhuzat, terítő és konyha-
ruha heti, törölköző heti 2x váltással, 
elutazás utáni takarítás a konyhasarok 
kivételével, melyet a vendégeknek kell 
kitakarítaniuk, kifogás esetén a kaució 
egy részét (kb. 30,- €) visszatarthatják. 
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 150,- €.
• Kaució a garázs és a légkondicio-
nálás távirányítójáért:   kb. 30-30,- €.  
1 pótágy:   Gyermekágy 3 éves korig kb. 
40,- €/hét. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  
Parkolás: Ingyenes (korlátozott szám-
ban). Garázs térítés ellenében (előze-
tes foglalással, kb. 10,- €/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
KEDD/SZOMBAT 

2014.06.21.-08.29. / 7 éj  
 EXTRA tipp 
• Kedvezményes strandszerviz.

 AKTÍV tipp    Kerékpárok (korlátozott
számban), asztalitenisz, 1 teniszpálya
(kivilágítás térítés ellenében) és 2 kis
focipálya (kivilágítás térítés ellenében).
Térítés ellenében: szörf és vitorlázás a
strandon (helyi szolgáltatóknál) illet-
ve Garlenda 18 lyukú golfpályája kb.
15 km-re.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
2014.03.26-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 06.07. 
utáni utakra.
Árkedvezmény:
14=12    06.07.-06.21.
7=6    01.01.-04.12., 04.21.-06.07.,

09.06.-10.25.

A létesítményben szobák is foglal-
hatók. Árak és információk  www.
neckermann.hu oldalon.

7=6
kedvezmény

 LOANO 2 ÜDÜLŐKÖZPONT   ÚJ     LOANO 

Szálláskód: FESO 95843

1 éj/apartman önellátással

már 60,-€ ártól
(19.200,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.26-ig

Lezser légkörű, kellemes apart-
manlétesítmény.

Fekvése:   Az üdülőközpont kb. 700 m-
re fekszik a központtól, ahol üzletek és
éttermek várják a vendégeket. A strand
kb. 800 m-re, Alassio kb. 15 km-re.  
Felszereltsége:   Az üdülőközpontban,
mely egy ligur falu stílusában épült, 45
apartman áll rendelkezésre. Recepció
(hétfőtől szombatig), bár, társalgó,
ingyenes WIFI, 3 lift (a mélygarázstól
az apartmanokhoz) és érmés mosó-
gép (térítés ellenében). A szép kert-
ben úszómedence (nyitva kb. 04.19.
és 10.26. között) pezsgőfürdővel, nap-
ágyakkal és napozószékekkel.  
Helyi besorolás: 3,5*.  
Elhelyezés:   A tágas és modern apart-
manokban zuhanyozó, WC, telefon,
SAT-TV, széf, ingyenes WIFI (max. 10
óra/apartman/tartózkodás), konyha-
sarok hűtőszekrénnyel, főzőlap, étke-
zősarok és balkon vagy terasz.
F4F:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 38 m²). Nappali/hálószoba dup-
la kanapéval és 1 kétágyas szoba. Lég-
kondicionálás térítés ellenében (kb.
30,- €/hét, kaució: kb. 50,- €).
F5G: Kétszobás apartman 5 fő ré-
szére (kb. 45 m²). Nappali/hálószoba
dupla kanapéval és 1 kétágyas szoba
pótággyal. Légkondicionálás térítés
ellenében (kb. 30,- €/hét, kaució: kb.
50,- €).

F6J: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 55 m²). Nappali/hálószoba 
dupla kanapéval, 2 ágy a nyitott galéri-
án és 1 kétágyas szoba pótággyal. Lég-
kondicionálás térítés ellenében (kb. 
40,- €/hét, kaució: kb. 50,- €).
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 
vitorlázás, búvárkodás és kb. 700 m-
re tenisz.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás: Térítés ellenében: video-
játékok, biliárd és kb. 300 m-re mini-
golf.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés (a fűtési idény-
ben).
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha. Ágyneműhuzat és töröl-
köző, de a helyszínen is bérelhetők 
(kb. 5,- illetve kb. 10,- €/fő/váltás).
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
•  Elutazás utáni takarítás:   kb. 35,- 
€/kétszobás illetve kb. 50,- €/három-
szobás apartman, de a konyhasarkot a 
vendégeknek kell kitakarítaniuk.  
1 pótágy: Gyermekágy 3 éves korig 
kb. 10,- €/hét. Előzetes foglalás az uta-
zási irodában, fi zetés a helyszínen. A 
max. létszámot csak így szabad túllép-
ni. Etetőszék külön kérésre.
Parkolás: 1 parkolóhely a mélyga-
rázsban/apartman ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  15.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZERDA/CSÜTÖRTÖK/SZOMBAT / 7 éj
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Kedvezményes strandszerviz   kb.
06.01. és 09.30. között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=14  03.15-03.29., 

04.26.-05.03., 09.13.-10.04.
14=12    03.15.-05.24., 09.06.-10.11.
7=6    03.15.-04.12., 04.26.-05.17., 

09.20.-10.18.

7=6
kedvezmény

 RESIDENCE I CORMORANI   ÚJ     LOANO 

Szálláskód: FESO 95773

1 éj/apartman önellátással

már 43,-€ ártól
(13.760,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

2012-ben megnyitott, igényesen
kialakított apartmantelep.

Fekvése: Az üdülőközpont nyugodt
helyen, Loano lakónegyedében, a köz-
ponttól (éttermek és üzletek) kb. 100
m-re fekszik. A tenger kb. 300 m-re.
Pietra Ligure kb. 3 km-re, Alassio kb.
15 km-re, Genova repülőtere kb. 75
km-re.  
Felszereltsége:   A modern, teljesen

klimatizált üdülőközpontban 48 stúdió 
és apartman, recepció ingyenes WIFI-
vel/internetsarokkal, reggeliző, bár, tár-
salgó, SAT-TV-szoba, 2 lift, érmés mo-
só- és szárítógép és vasalóhelyiség áll 
rendelkezésre. A gondozott kertben 
úszómedence (kb. 04.19. és 10.18. kö-
zött) napágyakkal és napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   Az ízlésesen berendezett 
stúdiókban és apartmanokban kony-

hasarok (hűtőszekrény fagyasztórész-
szel, 4 főzőlapos elektromos tűzhely 
sütővel és mosogatógép), zuhanyozó,
WC, hajszárító, légkondicionálás, SAT-
TV és széf.
F3F:   Stúdió 3 fő részére (kb. 30 m²).
Nappali/hálószoba dupla, kihúzható
kanapéval és 1 szimpla ággyal.
F4G: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 1 kétágyas
szoba.
F5H: Kétszobás apartman 5 fő részére 
(kb. 50 m²). Nappali/hálószoba dupla,
kihúzható kanapéval és 1 szimpla ágy-
gyal valamint 1 kétágyas szoba.
F5J:   Kétszobás, tágasabb Superior-
apartman 5 fő részére (kb. 55 m²).
Nappali/hálószoba dupla, kihúzható
kanapéval és 1 szimpla ággyal, 1 két-
ágyas szoba és bútorozott terasz.  
Sport: Kerékpárok (korlátozott szám-
ban). Térítés ellenében: vitorlázás, bú-

várkodás, kb. 1 km-re tenisz, minigolf 
kb. 100 m-re és kb. 15 km-re golfpálya.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér és játszószoba.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, elutazás utáni takarítás, ágy-
neműhuzat, törölköző és konyharuha 
heti váltással.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 150,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 3 éves korig 
kb. 6,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
6,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
NAPONTA      2014.01.01.-05.30. / 5 éj

SZOMBAT       2014.05.31.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.11-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
28=21/7=6    01.01.-05.31.,
  09.06.-10.18.7=6

kedvezmény

 RESIDENCE RIVIERA PALACE   ÚJ    LOANO 

Szálláskód: FESO 95819

1 éj/apartman önellátással

már 43,-€ ártól
(13.760,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.11-ig

Hangulatos létesítmény.

Fekvése: Nyugodt helyen, a központ-
tól és a homokos-kavicsos strandtól
egyaránt kb. 900 m-re fekszik.
Felszereltsége: Recepció, társalgók,
TV-szoba, WIFI (térítés ellenében, kb.
20,- €/hét), kis bár, 2 lift. A kertben ká-
vézó, úszómedence (kb. 15x7 m, nyit-
va kb. 04.20-tól) és napozóterasz na-
pozószékekkel.  
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés:   Az apartmanokban kony-
hasarok (főzőlap, mikrohullámú sütő), 
fürdőszoba/zuhanyozó, WC, SAT-TV, 
telefon, széf, légkondicionálás (térítés 
ellenében), WIFI (térítés ellenében) és 
balkon vagy terasz illetve kis előkert.
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 39 m²). Nappali/hálószoba dupla 
kanapéval és 1 külön hálószoba. 
F5G:   Kétszobás apartman 5 fő részére 
(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba kana-
péval, 1 külön hálószoba. A 5. fő részé-

re fekhely a nappli/hálószobában vagy 
a külön hálószobában.
F6H: Háromszobás apartman 6 fő részé-
re (kb. 60 m²). Nappali/hálószoba kana-
péval, 2 külön hálószoba, az egyik pót-
ággyal. 2 fürdőszoba vagy zuhanyozó.  
Sport: Kerékpárok (korlátozott szám-
ban) és asztalitenisz. Térítés ellenében:
fi tneszterem, kb. 1,5 km-re vitorlázás,
búvárkodás és tenisz.  
Wellness:   Térítés ellenében: kis well-
ness-részleg pezsgőfürdővel.
Gyerekek: Gyermekmedence és ját-
szótér.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, ágyneműhuzat és töröl-
köző heti váltással.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha. Fürdőlepedő, de a hely-
színen is bérelhető (kb. 6,- €/váltás).  
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 150,- €.
• Elutazás utáni takarítás: kb.

40,- €/kétszobás apartman illetve kb. 
55,- €/háromszobás apartman, de az 
apartmanokat a vendégek is kitakarít-
hatják.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 20,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás: Ingyenes (korlátozott szám-
ban). Garázs térítés ellenében (kb. 60,- 
€/hét).
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok foglalása nem lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 19.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZERDA/SZOMBAT / 7 éj  
 EXTRA tipp 
  • Naponta többször ingyenes mini-
busz a strandra és a központba. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.28-ig történő foglalás 
esetén 7%, 2014.03.28-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
  Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
5%, min. 21 éjszakás tartózkodás ese-
tén 8% kedvezmény.y

8%
kedvezmény

 RESIDENCE DEI FIORI   ÚJ     PIETRA LIGURE 

Szálláskód: FESO 05992

1 éj/apartman önellátással

már 53,-€ ártól
(16.960,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.28-ig

Kedvelt szálloda, rabul ejtő pano-
rámával, egészen Genova partjáig 
is el lehet látni.

Fekvése:   A kavicsos tengerpart kb.
800 m-re, a központ kb. 1 km-re, Ge-
nova kb. 30 km-re található.
Felszereltsége:   A 76 szobás létesít-
ményben társalgó SAT-TV-vel, tengerre 

néző étterem, terasz, bár, internetsa-
rok és WIFI (térítés ellenében), 2 lift áll 
a vendégek rendelkezésére. A kertben 
édesvizű úszómedence (kb. 10x10 m, 
kb. 04.18.-09.30. között) és 1 nagyobb, 
édesvizű úszómedence (kb. 25x12 m, 
kb. 06.01.-09.15. között) napozószé-
kekkel, napágyakkal és napernyőkkel, 
pool-bár júliusban és augusztusban. 

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A tágas szo-
bákban fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC, hajszárító, telefon, SAT-TV, mini-
bár, széf, légkondicionálás. Tengerre 
nézők.
A2C:   Tengerre néző, balkonos szobák.   
Ellátás: Reggeli   vagy  félpanzió.
Amerikai büféreggeli és 3 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora salátabárral. 
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: tenisz kb. 1 km-re és 18 lyukú
golfpálya kb. 5 km-re.  
Wellness: Térítés ellenében: a Grand
Hotel Arenzano-ban (kb. 800 m-re)
szauna, török gőzfürdő és masszázs.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes, korlátozott szám-
ban.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. Előzetes foglalás szüksé-
ges.

 EXTRA tipp 
• Kedvezményes strandszerviz a 
kb. 800 m-re található strandon kb. 
06.01.-09.30. között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.18.-
10.03. közötti utakra.
Árkedvezmény:
10=9    07.05.-08.30.
7=6    04.18.-07.05., 08.16.-10.04.
4=3*    04.18.-06.07., 09.13.-10.04.
*max. 7 éjszakás foglalás esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2C:   1 gyermek (2-3 éves) 100%, 1 
gyermek (4-16 éves) 60%, 1 gyermek 

(17 éves kortól) 20% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2A:   1-2 gyermek (2-3 éves) 100%, 1-
2 gyermek (4-16 éves) 60%, 1-2 gyer-
mek (17 éves kortól) 20% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

4=3
kedvezmény

 HOTEL PUNTA SAN MARTINO      ARENZANO 

Szálláskód: HOSO 05884

1 éj reggelivel

már 48,-€/fő ártól
(15.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Az úszómedence teraszáról cso-
dálatos panorámában lehet része.

Fekvése:   A szállodát csak a parti út
választja el a széles, homokos strand-
tól. A központ kb. 600 m-re, Forte dei
Marmi és Viareggio kb. 5 km-re illetve 
Pisa kb. 35 km-re. 
Felszereltsége:   A személyes vezetés
alatt álló, ízléses berendezésű szállo-
dában és a hozzátartozó melléképület-
ben (kb. 10 m-re) 80 szoba található.
A főépületben recepció, étterem, bár,

társalgó SAT-TV-vel, ingyenes WIFI, 
szép terasz és lift áll rendelkezésre. A 
melléképületben terasz és lift. Új, pa-
norámás, tengerre néző napozóte-
rasz a főépület tetején napágyakkal 
és  lounge-ülősarkokkal. Az 1. emele-
ten édesvizű úszómedence (kb. 12x8 
m, nyitva az időjárás függvényében 
kb. 05.15. és 10.10. között) napágyak-
kal és napernyőkkel, törölközők kaució 
ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2B: A jól berendezett, 

főépületi szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
széf, SAT-TV, ingyenes WIFI, minibár,
légkondicionálás és balkon.
A2A: A melléképületben találhatók.
A4A – Négyágas szobák:   Tágasab-
bak, a melléképületben, 2 dupla ágy-
gyal.
A2C – Superior-szobák:   Új, ízléses
és nagyon modern berendezéssel, a
melléképületben. Oldalról tengerre 
nézők.  
Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büféreg-
geli és 3 fogásos, menüválasztásos va-
csora salátabárral.
Sport: Fitneszterem és kerékpárok 
(korlátozott számban, napi 1 óra in-
gyenes). Térítés ellenében: vitorlás- és
szörfi skola a strandon, tenisz kb. 2 km-
re, 18 lyukú golfpálya kb. 10 km-re.
Parkolás:   Ingyenes (korlátozott szám-
ban). Garázs előzetes lekérésre térítés
ellenében (kb. 10,- €/nap).  

Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(előzetes lekéréssel).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.07.05.-08.01., 

08.23.-08.29. / 5 éj
NAPONTA      2014.08.02.-08.22. / 7 éj
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen kb. 5,- 
€/éj fi zetendő. Előzetes foglalás szük-
séges.

 EXTRA tipp 
  •   Kedvezményes strandszerviz:
kb. 05.15. és 09.30. között (időjárás-
függő). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.y
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C: 1 gyermek (2-11 

éves) 50% illetve 1 gyermek (12 éves
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A4A: 1 gyermek (2-13 éves) 50% 3 fel-
nőttel egy szobában.
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-13 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában.

 HOTEL JOSEPH   ÚJ    MARINA DI PIETRASANTA 

Szálláskód: HOSO 05481

1 éj félpanzióval

már 61,-€/fő ártól
(19.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Közvetlenül az olasz riviéra után

kezdődik «Versilia», a toszkán

tengerpart északi része, hosz-

szú, széles, lankás strandjaival

és hangulatos fürdőhelyeivel.

Mindehhez a hátteret az Alpok 

hegynyúlványai adják, melyek 

a világszerte ismert carrarai

márványról híresek. Az itt lévő

üdülőhelyek ideális kiinduló-

pontok Toszkána híres városai-

nak meglátogatásához: Firenze,

Pisa, Siena, Lucca stb.  

Az idei szezonban is szerepel

programunkban több olyan lé-

tesítmény is, amelyek Toszkána

központjában helyezkednek el.

Itt kifejezetten nyugodt pihenés

vár Önökre a csodálatos termé-

szeti környezetben. Megismer-

hetik a helyi emberek vendég-

szeretét, hagyományait, kiváló

ételspecialitásait és természete-

sen a világhírű toszkán borokat

is, mint pl. a Chianti.

MARINA DI MASSA a toszkán ten-

gerpart egyik legismertebb üdü-

lőhelye. Sekély, homokos tenger-

partja igazán kedvelt.

LIDO DI CAMAIORE Fürdőhely 

színes sport- és szabadidős tevé-

kenység palettával, szép parkok-

kal és parti sétánnyal várja az ide-

utazókat. Különösen gyermekes 

családok számára ajánlott.

VIAREGGIO - a királyok útja. A Tir-

rén-tenger partján található város 

történelme a XVI. század első felé-

re nyúlik vissza. Tavasztól számos 

rendezvény várja a turistákat. 

TIRRENIA csodás strandjaival és 

számos tematikus parkkal várja 

látogatóit.

CASTIGLIONCELLO-t a Tirrén-

tenger gyöngyszemének nevezték 

el különleges fekvésének és az őt 

körülvevő, érintetlen természet-

nek köszönhetően.

CECINA MARE nyugodt üdülő-

hely píneaerdővel körülvéve. A 

homokos/kavicsos strand ideális a 

vízi sportok kipróbálásához. 

MARINA DI BIBBONA a toszkán

tengerpart déli részénél fekszik,

kb. 10 km-re Cecina Marétól. Az 

olaszok által igen kedvelt fürdő-

hely hosszú, sekély és homokos/

kavicsos strandokkal (egy része

szabad strand) rendelkezik.

SAN VINCENZO fekvésének kö-

szönhetően kellemes kikapcsoló-

dást nyújt a kirándulni vágyóknak 

és a tengerparti nyaralás kedvelői-

nek egyaránt.

MAGLIANO kedvelt, igazi toszkán

stílusú, kis üdülőhely.

PESCIA püspöki székhely Lucca

tartományban, az Arno-folyónál.

FIGLINE VALDARNO 33 km-re

fekszik Firenzétől, az Arno-folyó

bal partján. 

MONTAIONE Toszkána szívében,

egy hegy tetején terül el. A kör-

nyező tájat szőlődombok, olajfák 

és kiterjedt fás ligetek tarkítják. 

SAN GIMIGNANO a tornyok vá-

rosa, ahol tökéletes állapotban 

maradtak fenn a középkori építé-

szet emlékei, amelyek a város ne-

vezetességei mind a mai napig. A 

város híres továbbá fehérboráról -

Vernaccia di San Gimignano - is.

SIENA szőlő- és olívaültetvények-

kel tarkított környékkel, csodála-

tos, gótikus stílusú dómmal és ba-

zilikával várja az idelátogatókat.

Castiglione della Pescaia Marina di Grosseto

San Gimignano
Volterra Castellina in Chianti

Colle Val
d´Elsa Siena

Piombino

ELBA

Porto S. Stefano Orbetello
Talaome

Magliano

Riotorto
Follonica
Scarlino

MAREMMA

Marina di Massa

Pontremoli

Forte dei Mami
Marina di Pietrasanta

Viareggio
Lido di Camaiore

Tirrenia

Livorno
Castiglioncello

Marina di Bibbona
Cecina Mare

Marina di Castagneto
Donoratico

San Vincenzo

Grosseto

Cortona

Montepulciano

Massa
Carrara

Pisa
Lucca

Montecatini Terme
Pistoia

Firenze
Figline Valdarno
Greve

Arezzo

Massa Marittima

Montaione

Massaciuccoli

Antignano
Casale Marittimo

Rosignano Marittimo

Campiglia Marittima

Pescia

TOSZKÁNA

Figyelem! Olaszország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak mértékében
változás várható. Pontos információk a helyszínen.

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

Az idilli fekvésű apartmanok egy 
kis lakónegyedban találhatóak,
Marina di Massa felett. 

Fekvése:   A különböző apartmanok 
Marina di Massa környéki lakónegye-
dekben helyezkednek el. A központtól
és a homokos strandtól kb. 200-600
m-re (F4F) illetve kb. 900-1500 m-re 
(F4H/F6J). Üzletek a közelben. Pisa kb.

45 km-re. Az apartmanok elosztása a 
helyszínen történik.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   Egyszerűen és célszerű-
en berendezett apartmanok, amelyek 
a tulajdonos ízlésétől függően külön-
bözők: konyhasarok (főzőlap, hűtő-
szekrény), étkezősarok, fürdőszoba 
vagy zuhanyozó, WC, balkon vagy kö-
zös kerti rész. 

F4F/F4H:   Kétszobás apartmanok 4
fő részére (F4F kb. 45 m², F4H kb. 40
m²). Nappali/hálószoba 2 fekhellyel és
1 kétágyas szoba.
F6J: Háromszobás apartmanok 6 fő
részére (kb. 60 m²). Nappali/hálószo-
ba 2 fekhellyel és 2 kétágyas szoba (az 
egyikben különálló vagy emeletes ágy-
gyal).   
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok 
és mountainbike-ok kb. 1 km-re, vitor-
lázás és szörf a strandon, tenisz kb. 2 
km-re.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 10,- €/fő/váltás), töröl-
köző, konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 100,- €. 
• Fűtés:   fogyasztás szerint (kb. 8,- €/
nap).

1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 5,- €/nap. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni.
Parkolás: Ingyenes, az apartmanhá-
zaknál vagy a közelben.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vin-
ni (kb. 30,- €/tartózkodás, előzetes le-
kéréssel).   
Érkezés/Elutazás:
  15.00 és 19.30 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj 

 EXTRA tipp 
  • Kedvezményes strandszerviz   kb. 
05.15. és 09.20. között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 

foglalás esetén 10%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 8% ked-
vezmény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5    04.05.-05.24., 
  09.06.-11.01.
14=12  05.24.-08.09., 08.23.-09.13.
7=6    06.14.-07.05., 08.23.-08.30.  

7=5
kedvezmény

 APARTMANOK MARINA DI MASSÁBAN I.    MARINA DI MASSA 

Szálláskód: FESO 95415

1 éj/apartman önellátással

már 30,-€ ártól
(9.600,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Modern, családi vezetés alatt álló 
szálloda.

Fekvése:   Központi fekvésű, üzletek,
kávézók és éttermek a közvetlen közel-
ben. A homokos strandtól csak a parti
út választja el (kb. 80 m-re), a jachtki-

kötő kb. 2 km-re, Pisa kb. 25 km-re. 
Felszereltsége: Szép szálloda 50 szo-
bával. A vendégek rendelkezésére áll 
recepció, reggeliző, bár ülőgarnitúrák-
kal, kis szalon, SAT-TV-szoba, internet-
sarok/WIFI ingyenesen és lift. 
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A2A:   A modern és ba-
rátságosan berendezett szobákban zu-
hanyozó, WC, telefon, hajszárító, széf,
síkképernyős TV, légkondicionálás. 
A1A: Egyágyas szobák.
A2B - Prestige-szobák:   Kissé tága-
sabbak, minibárral és oldalról tengerre 
néző balkonnal kiegészítve.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Büféreggeli.
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok 
(korlátozott számban), teniszpályák 
kb. 200 m-re, lovaglás kb. 4 km-re.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Nyilvános parkoló a szál-
loda közelében, részben térítés elle-
nében. 
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.06.08.-09.05. / 3 éj  
Fontos foglalási információ:   A 2 év

alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.

 EXTRA tipp 
  • Kedvezményes strandszerviz.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás ese-
tén 8% kedvezmény. 2014.05.31-
ig történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény a 05.01.-07.19. közötti 
utakra, 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 5% kedvezmény a 
08.23. utáni utakra. Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.
Árkedvezmény:
14=12/7=6    06.07.-07.26., 
  08.23.-09.06.
10=8/5=4  05.24.-06.07.,
  09.06.-09.20.
8=6/4=3    04.15.-05.24., 09.20.-10.01.
6=4/3=2  01.01.-04.15., 10.01.-12.31.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-12 éves)
100% illetve 1 gyermek (13 éves kor-
tól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 1 gyermek (2-12 éves) 30%
1 felnőttel egy szobában.    

3=2
kedvezmény

 HOTEL MARCHIONNI    
JOKER-

SZOBA

   VIAREGGIO 

Szálláskód: HOSO 05573

1 éj reggelivel

már 37,-€/fő ártól
(11.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Kötetlen nyaralás apartmanhá-
zakban a kedvelt nyaralóhelyen, 
Marina di Massában.

Fekvése:   Az apartmanok a követke-
ző apartmanházakban találhatók: Casa
Rosa (központ kb. 700 m-re , tenger-
part kb. 150 m-re), Casa Luciano (köz-
pont kb. 300 m-re, tengerpart kb. 500
m-re) valamint Casa Maria (központ
kb. 900 m-re, tengerpart kb. 400 m-
re). Az apartmanok elosztása a helyszí-

nen történik. Massa vasútállomása kb. 
3,5 km-re, Pisa kb. 45 km-re.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   Az összes apartman 
ugyanolyan színvonalú, egyszerű és 
célszerű berendezéssel, de a tulajdo-
nos ízlésétől függően különbözők: 
konyha vagy konyhasarok (gáztűzhely, 
hűtőszekrény, eszpresszó kávéfőző), 
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, bal-
kon vagy kert. 
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére 

(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba 2 ágy-
gyal és 1 kétágyas szoba.
F6H: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 60 m²). Nappali/hálószo-
ba, dupla, kihúzható kanapéval és 2 
kétágyas szoba (az egyikben különál-
ló ágyak).
F7J:   Négyszobás apartman 7 fő részé-
re (kb. 90 m²). Különböző szobák és
ágyelosztások.
Sport:   Térítés ellenében: szörf és vi-
torlázás a strandon, kerékpárok, mo-
untainbike-ok és tenisz kb. 1 km-re.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 10,- €/fő/váltás), töröl-
köző, konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- €.
•   Fűtés: igény esetén kb. 8,- €/nap. 

1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 5,- €/nap. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás: 1 parkolóhely/apartman in-
gyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vin-
ni (kb. 30,- €/tartózkodás, előzetes le-
kéréssel).
Érkezés/Elutazás:
  15.00 és 19.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Kedvezményes strandszerviz   kb. 
05.16. és 09.25. között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 

foglalás esetén 10%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 8% ked-
vezmény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5  04.05.-05.24., 
  09.06.-11.01.
14=12  05.24.-08.09., 08.23.-09.13.
7=6 06.14.-07.05., 08.23.-08.30.  7=5

kedvezmény

 APARTMANOK MARINA DI MASSÁBAN II.     MARINA DI MASSA 

Szálláskód: FESO 95419

1 éj/apartman önellátással

már 44,-€ ártól
(14.080,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

p
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kiemelkedően kényelmes és mo-
dern szálloda.

Fekvése: Központi, mégis csendes
helyen, a parti sétánynál fekszik. A fi -
nomhomokos strand kb. 20 m-re, ét-
termek és üzletek a közelben, Pisa kb.
30 km-re található.
Felszereltsége:   Teljesen klimati-
zált szálloda 79 szobával. A vendégek 
rendelkezésére áll recepció széfekkel,
2 társalgó (az egyikben SAT-TV), étte-
rem, bár, internetsarok, ingyenes WIFI,
2 lift és terasz. Édesvizű úszómedence 
(kb. 05.01.-10.15. között) napágyakkal,
napernyőkkel és pool-bárral.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A: A tágas, modern
szobákban zuhanyozó, WC, hajszárí-
tó, telefon, SAT-TV, széf, minibár és lég-
kondicionálás. 
A2B:   Oldalról vagy közvetlen tenger-
re nézők.
A1A: Tengerre néző, egyágyas szobák 
franciaággyal.
A4B - Négyágyas szobák:   Tágasab-
bak és tengerre nézők.
A2C - Superior-szobák: Kényelme-
sen, ízlésesen berendezettek, márvány 
fürdőszobával, parkettával, internet-
csatlakozással, síkképernyős TV-vel és
oldalról vagy közvetlenül a tengerre 
néző balkonnal.
Foglalható Joker-szoba  A2S is. 
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli és menüválasztásos vacsora salá-
tabárral, előétel- és desszertbüfével.   

Sport: Térítés ellenében: tenisz kb. 2 
km-re, kerékpárkölcsönzés kb. 200 m-
re, 18 lyukú golfpálya kb. 10 km-re és 
lovaglás kb. 5 km-re.
Szórakozás:   Heti 2x piano-bár (kb. 
07.01. és 08.31. között).
Parkolás:   Nyilvános parkoló a szállo-
dával szemben (részben térítés ellené-
ben). Garázs lekérésre, térítés ellené-
ben (kb. 20,- €/nap).  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA              2014.05.31.-08.08., 

08.23.-10.25. / 2 éj
NAPONTA      2014.08.09.-08.22. / 5 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.

 EXTRA tipp 
  • Min. 3 éjszakás tartózkodás esetén   1 
üveg vörösbor  /szoba/tartózkodás.r
•   Kedvezményes strandszerviz:   2 
napozószék, 1 napágy és 1 napernyő 
kb. 05.15.-10.15. között szezontól füg-
gően kb. 15-20-30,- €/szoba/nap. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény. Min. 30 
nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény a 
07.01. utáni utakra.

Árkedvezmény:
14=12/7=6  06.07-08.09.,

 08.23.-09.13.
10=8/5=4    03.29.-06.07., 

 09.13.-10.25.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C:   1 gyermek (2-6 éves)
100%, 1 gyermek (7-17 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (18 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. 
A2A:   1 gyermek (2-12 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában. 
Családi akció:
A4B:   2 gyermek (2-6 éves) 75%, 2 
gyermek (7-17 éves) 50% illetve 2 
gyermek (18 éves kortól) 20%2 felnőt-
tel egy szobában.   

5=4
kedvezmény

 GRAND HOTEL & RIVIERA    
JOKER-

SZOBA

   LIDO DI CAMAIORE 

HOSO 05430

1 éj félpanzióval

már 62,-€/fő ártól
(19.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

A strand és a sétány csak egy kar-
nyújtásnyira.

Fekvése: A szálloda kb. 100 m-re ta-
lálható a fi nomhomokos strandtól (té-
rítés ellenében), amely a parti úton
keresztül érhető el. Üzletek, bárok,
kávézók, éttermek a közelben. Lido di
Camaiore központja kb. 500 m-re, Via-
reggio kb. 4 km-re, Pisa repülőtere kb.
27 km-re (2 óránként repülőtéri busz a
szállodától, kb. 5,- €/fő/út).   
Felszereltsége:   A jól berendezett,

2013-ban részben felújított, teljesen 
klimatizált szállodában a vendégek 
rendelkezésére áll 59 szoba, recepció 
széffel, reggeliző, SAT-TV-sarok, ingye-
nes WIFI, liftek. A medencénél találha-
tó kétszintes épületben: étterem fedett 
terasszal, lounge-bár az 1. emeleten, 
fedett, tengerre néző terasszal, új te-
rasz a medencénél (reggelizési lehe-
tőséggel júliusban és augusztusban). 
Édesvizű úszómedence (nyitva kb. 
05.15.-09.30. között) napozószékekkel, 
napernyőkkel, törölközőkkel és pool-

bárral. Térítés ellenében: mosoda.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szépen be-
rendezett szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
síkképernyős SAT-TV, széf, minibár,
légkondicionálás és balkon.
A4A: Négyágyas szoba emeletes ágy-
gyal vagy stúdió dupla, kihúzható ka-
napéval és emeletes ággyal (TV csak 
helyi adókkal), 2 balkonnal.
A4B - Családi szobák: Két, egymás
mellett található kétágyas szoba össze-
kötő ajtó nélkül, az 5. fő pótágyon, 2 
balkonnal.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Reggeli  , félpanzió   vagy  tel-
jes panzió.   Büféreggeli és 4 fogásos,
menüválasztásos ebéd és vacsora (jú-
niustól augusztusig előételekkel és sa-
látabárral).  
Sport: Asztalitenisz, 2 teniszpálya (az 
igények függvényében, kivilágítás té-
rítés ellenében). Térítés ellenében: 18
lyukú golfpálya (Forte dei Marmiban,
kb. 6 km-re) és kerékpárkölcsönzés
(korlátozott számban), 
Wellness:   Az új wellness-részlegben
fedett medence, szauna, törökfürdő.
Térítés ellenében: masszázs és kozme-
tikai kezelések.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence 
(kb. 05.15.-09.30. között).
Szórakozás:   Nyilvános zenés estek a
lounge-bárban. 
Parkolás: Ingyenes.   
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni.   

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA              2014.06.07.-08.08., 

08.23.-12.31. / 2 éj
NAPONTA      2014.08.09.-08.22. / 5 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. Előzetes foglalás szüksé-
ges.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Gyermekeknek (2-12 éves korig) 
félpanzió=teljes panzió az összes 
szezonban.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20% illetve 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény. 2014.05.31-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény a 05.01. utáni utakra. Min. 
30 nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény 
a 07.01. utáni utakra.   Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek. 
Árkedvezmény:
14=10/7  =5    05.01.-05.31.,
  09.13.-10.01.
14=12/7=6    05.31.-08.09.,
  08.23.-09.13.
12=9/8=6/4=3  03.31.-05.31.,
  09.13.-10.01.

6=4/3=2    01.01.-03.31., 10.01.-12.31.
10% kedvezmény a 01.01.-04.17.,y
10.01.-12.31. közötti utakra.
5% kedvezmény a 05.01.-05.31. kö-y
zötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-12 éves)
100%, 1 gyermek (13-16 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (17 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2A/A2S:   1 gyermek (2-16 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.
A kedvezmények alapja a reggelis ár.  
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában.
A4B: 2-3 gyermek (2 éves kortól)
20% 2 felnőttel egy szobában, az 5. fő
pótágyon. 
A kedvezmények alapja a reggelis ár.   

3=2
kedvezmény

 HOTEL DUNE    
JOKER-

SZOBA

   LIDO DI CAMAIORE 

HOSO 05433

1 éj reggelivel

már 51,-€/fő ártól
(16.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Nagy kiterjedésű létesítmény a 
természet szívében, csendes, nyu-
godt helyen, egy píneaerdő köze-
pén.

Fekvése:   A fi nomhomokos strand kb. 
1 km-re. Üzletek, éttermek és bárok kb. 
500 m-re. Viareggio kb. 2 km-re. A Puc-
cini-tó kb. 5 km-re, Pisa repülőtere kb. 
18 km-re.   

Felszereltsége: Új vezetés alatt álló,
jól karbantartott kemping összesen 94
fabungalóval. A vendégek rendelke-
zésére áll recepció (németül beszélő
személyzet), központi széf, WIFI (té-
rítés ellenében), étterem pizzériával,
bár TV-vel, kis szupermarket, újságos,
ajándékbolt, érmés mosó-/szárítógé-
pek. A kertben nagy, édesvizű úszóme-
dence (kb. 350 m², nyitva kb. 06.01. és
09.15. között) pool-bárral, napágyak-
kal, napozószékekkel és napernyőkkel
(térítés ellenében).   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A jól felszerelt fabunga-
lókban zuhanyozó, WC, konyhasarok 
(főzőlap, hűtőszekrény), étkezősarok,
fedett, bútorozott veranda.
F5F:   Háromszobás bungaló 5 fő részé-
re (kb. 38 m²). Nappali/étkező, 1 két-
ágyas szoba és 1 szoba egy emeletes
és egy szimpla ággyal.
F5G: Hasonló berendezéssel, mint az 

F5F típus, kiegészítve légkondicioná-
lással.
Sport:   Futballpálya, röplabdapálya, 
hetente 3x vízigimnasztika (júliusban 
és augusztusban). Térítés ellenében: 
kerékpárok, mountainbike-ok és lovag-
lási lehetőség kb. 500 m-re.
Szórakozás:   Júliustól augusztusig 
animációs programok játékokkal, ver-
senyekkel, tánc- és sportprogramok-
kal.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, törölköző, de a hely-
színen is lehet bérelni (kb. 8,- €/fő/vál-
tás), konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 50,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 

létszámot így sem szabad túllépni.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
3,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 23.00 óra között/10.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
PÉNTEK/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.07.-09.05. / 7 éj

 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence és
játszótér. Júliustól augusztusig animá-
ciós programok. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
14=10/7=5 03.28.-06.28.,
  08.23.-09.28.
14=12/7=6  06.28.-08.23.   

7=5
kedvezmény

 VILLAGGIO CAMPING PARADISO      VIAREGGIO 

Szálláskód: FESO 05495

1 éj/apartman önellátással

már 53,-€ ártól
(16.960,- Ft ártól)

Szép, családbarát üdülőtelep köz-
vetlenül a fi nomhomokos stran-
don.

Fekvése: Calambrone településré-
szen fekszik, a központ kb. 3,2 km-re,
bevásárlási lehetőségek kb. 2 km-re,
Pisa reptere kb. 13 km-re.  
Felszereltsége:   A nagy üdülőterüle-
ten a 3 légkondicionált hotel- és apart-
mankomplexum 120 lakóegységet
kínál, amelyek különböző, max. 3 eme-
letes épületekben helyezkednek el. Re-

cepció ingyenes széfekkel, teraszos ét-
terem (kb. 05.01. és 09.30. között), 
teraszos bár (kb. 06.07.-09.06. között), 
strandbár étteremmel (kb. 05.15.-
09.15. között), internetsarok WIFI-vel 
(térítés ellenében) és lift a hotelépü-
letben. Édesvizű úszómedence (kb. 
05.01.-09.30. között) pezsgőfürdővel, 
napozószékekkel és napernyőkkel. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A tágas, helyi stílusban 
berendezett stúdiókban és apartma-
nokban konyhasarok (főzőlap, hűtő-

szekrény), étkezősarok, TV, légkon-
dicionálás/fűtés, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó és WC.
F4F:   Stúdiók 4 fő részére (kb. 50 m²).
Kétszintesek, fürdőszoba, hajszárító,
széf, nappali/hálószoba kétszemélyes,
kihúzható kanapéval, dupla ágy a nyi-
tott galérián, WIFI (térítés ellenében).
F4T: Hasonló felszereltséggel mint az 
F4F, kiegészítve bútorozott terasszal.
F4G: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba
kétszemélyes, kihúzható kanapéval és
1 kétágyas szoba, zuhanyozó. 
F4B: Hasonló felszereltséggel mint az 
F4G, kiegészítve bútorozott balkonnal
vagy terasszal (részben közös haszná-
latú terasz).
F6H: Háromszobás apartmanok 6 fő
részére (kb. 70 m²). Nappali/hálószo-
ba kétszemélyes, kihúzható kanapéval
és 2 kétágyas szoba, zuhanyozó.
Foglalható Joker-stúdió F4S is.   
Sport:   Asztalitenisz, strandröplabda,
strandtenisz, kenuk. Kb. 06.07.-09.06.
között vízigimnasztika, vitorlázás, szörf 
és különböző sportkurzusok (aerobic,
alakformálás). Térítés ellenében: egyé-
ni sportoktatások, kerékpárok, kb. 2,5
km-re egy 9 és egy 18 lyukú golfpálya.

Szórakozás: Animáció kicsiknek és 
nagyoknak olasz és német nyelven kb. 
06.07. és 09.06. között.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, ágyneműhuzat és 
törölköző heti váltással, elutazás utáni 
takarítás a konyha kivételével, melyet 
a vendégeknek kell kitakarítaniuk, kifo-
gás esetén a kaució egy részét (kb. 50,- 
€) visszatarthatják.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 10,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 23.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA                2014.05.17.-07.11., 

08.30.-09.26. / 3 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.07.12.-08.29. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   2 napágy, 2 napozó-
szék és 1 napernyő/lakóegység ingye-
nes használata a strandon kb. 05.15. és
09.15. között.  
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence, 
szép kalandjátszótér, mini-klub olasz 
nyelven (4-11 éveseknek, kb. 06.07. és
09.06. között).
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 17% illetve 2014.05.31-ig 
történő foglalás esetén 14% ked-
vezmény a 07.12.-08.23. közötti 
utakra.   Az Árkedvezménnyel együtt
nem érvényesek.
Árkedvezmény:
14=10/12=9/10=8/8=6/7=5/5=4/
4=3     04.19.-06.07., 09.06.-09.20.
14=12/7=6  06.07.-07.12.,
  08.24.-09.06.
6=4/3=2    03.01.-04.19., 09.20.-11.30.

Szállás példa

3=2
kedvezmény

 ÜDÜLŐKÖZPONT REGINA DEL MARE    
JOKER-

SZOBA

   TIRRENIA 

Szálláskód: FESO 95478

1 éj/apartman önellátással

már 46,-€ ártól
(14.720,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Igényes szálláshely.

Fekvése: Az üdülőközpont nyugodt
helyen, szép természeti környezetben,
Colignola központjától kb. 300 m-re 
fekszik. Bevásárlási lehetőségek kb.
200 m-re, bárok és éttermek kb. 500
m-re. San Giuliano Terme kb. 7 km-re,
Pisa kb. 6 km-re. 

Felszereltsége:   A gondozott üdülő-
központban 32 apartman, reggeliző-
helyiség terasszal, bár és WIFI (térítés 
ellenében). A szép kertben édesvizű 
úszómedence (kb. 25x20 m, nyitva 
kb. 06.07. és 09.05. között) pezsgő-
fürdővel, pool-bárral, napágyakkal és 
napernyőkkel. Az úszómedence a té-
li hónapokban fedett és fűtött, külső 

vendégek által is látogatható, térítés el-
lenében vehető igénybe: kb. 3,- €/fő.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A modern apartmanok-
ban zuhanyozó, WC, hajszárító, tele-
fon, étkezősarok, konyhasarok (hűtő-
szekrény, főzőlap, mikrohullámú sütő),
SAT-TV, fűtés/légkondicionálás, széf és
bútorozott terasz.
F2F/F3F/F4F:   Kétszobás apartman 2-
4 fő részére (kb. 40 m²). Nappali/háló-
szoba dupla kanapéval és 1 kétágyas
szoba.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, fűtés/légkondicionálás,
ágyneműhuzat, törölköző és konyha-
ruha heti váltással, elutazás utáni ta-
karítás (kivéve konyhasarok, melyet a
vendégeknek kell kitakarítaniuk, külön-
ben 20,- € fi zetendő a helyszínen).  
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 10,- €/tartózkodás. Előzetes fogla-
lás az utazási irodában, fi zetés a hely-

színen. A max. létszámot így sem sza-
bad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni.
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.05.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).  

Árkedvezmény:
10% kedvezmény a 04.15. előtti ésy
09.13. utáni illetve 5% kedvezmény
a 05.01.-05.31. közötti utakra.
14=10/7=5  05.31.-09.13.
12=9/8=6/4=3    04.15.-07.12., 

 08.30.-10.01.
10=8/5=4    07.12.-08.30.
6=4/3=2      01.02.-04.15., 10.01.-12.31.

S 05552A 8,- €/fő/éj
S 05552B 4,- €/fő/éj   (2-6 éves) 

 REGGELI-EXTRA

3=2
kedvezmény

 EDEN PARK TUSCANY RESORT   ÚJ    SAN GIULIANO TERME - PISA 

Szálláskód: FESO 05552

1 éj/apartman önellátással

már 59,-€ ártól
(18.880,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

A szálloda Quercetano öblében, 
gyönyörű panorámás fekvésű he-
lyen található. 

Fekvése:   A tengerparti sétányon fek-
szik. Fürdésre alkalmas hely a szálloda
alatt, kb. 50 m-re (lift vagy lépcső). A
központ kb. 700 m-re, Vada fehérho-
mokos strandja kb. 5 km-re.  
Felszereltsége:   Családi vezetés alatt
álló szálloda 30 szobával. A vendégek 
rendelkezésére áll recepció ingyenes
széfekkel, társalgó SAT-TV-sarokkal, in-
gyenes WIFI, a’la carte-étterem, tengerre 
néző reggeliző, bár és lift. Térítés ellené-
ben: napágyak és napernyők kb. 04.01.-
09.30. között a szálloda saját strandján. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A:   A tengerre néző
szobákban zuhanyozó, WC, hajszárító,
telefon és TV.
A2B:   Balkonos szobák.
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Bü-

féreggeli és 3 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora.  
Sport:   Térítés ellenében: teniszpályák 
kb. 1 km-re, szörf kb. 100 m-re, lovag-
lás kb. 8 km-re.
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.29. / 5 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény. 2014.07.31-
ig történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény a 08.23. utáni utakra. Az 
Árkedvezménnyel együtt nem érvé-

nyesek.
Árkedvezmény:
14=12/7=6  04.19.-06.14., 

 08.30.-09.14.
10=8/5=4    03.01.-04.19., 09.14.-10.31.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-11 éves) 50%
illetve 1 gyermek (12 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.5=4

kedvezmény

 HOTEL BAIA DEL SORRISO    CASTIGLIONCELLO 

Szálláskód: HOSO 05564

1 éj reggelivel

már 37,-€/fő ártól
(11.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.07.31-ig

Gondozott szálloda barátságos
légkörrel.

Fekvése: Központi fekvésű szálloda,
saját strandja kb. 250 m-re található.
Vada fehérhomokos strandjai kb. 15
km-re.  
Felszereltsége:   A teljesen klimatizált
szállodában a vendégek rendelkezé-
sére áll 48 szoba, teraszos reggeliző/

étterem, a’la carte-étterem/pizzéria, 
bár fagylaltozóval és SAT-TV-sarokkal, 
internetsarok, ingyenes WIFI a recep-
ción és lift. Édesvizű úszómedence 
(kb. 05.01.-09.30. között) napágyakkal, 
napernyőkkel, pool-bárral. Törölközők 
térítés ellenében. Napozóterasz nap-
ágyakkal a 3. emeleten. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A modern beren-

dezésű szobákban zuhanyozó, WC,
hajszárító, telefon, SAT-TV, széf, mini-
bár, légkondicionálás, internetcsatla-
kozás, duplaüvegű ablakok és bútoro-
zott balkon.
A4A: Négyágyas szobák emeletes
ággyal.
A1A: Egyágyas szobák franciaággyal.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió.   Bü-
féreggeli és 3 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora salátabárral. 
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárköl-
csönzés kb. 150 m-re, vízi sportok kb.
500 m-re, a strandon.  
Gyerekek: Gyermekmedence.  
Parkolás:   Ingyenes, korlátozott szám-
ban.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 8,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.08.09.-08.22. / 3 éj  
Fontos foglalási információ:   A 2 év

alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/szoba ingyenes 
használata a szálloda saját strandján 
kb. 05.15. és 09.19. között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.31-ig történő foglalás ese-
tén 15% kedvezmény. 2014.07.31-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény a 08.23. utáni utak-
ra. Az Árkedvezménnyel együtt nem 
érvényesek.  
Árkedvezmény:
14=12/7=6*    07.19.-09.06.
12=9/8=6/4=3  04.01.-05.31.,
  09.06.-10.18.
10=8/5=4  05.31.-07.19.
*csak 06.01. utáni foglalás esetén   

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 100%,
1 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 1
gyermek (16 éves kortól) 20 % 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2 éves kortól) 50% 2 
felnőttel egy szobában.   

4=3
kedvezmény

 HOTEL RIVA DEI CAVALLEGGERI     MARINA DI BIBBONA 

Szálláskód: HOSO 05679

1 éj reggelivel

már 37,-€/fő ártól
(11.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.07.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A komplexum nyugodt környé-
ken, Cecina Mare fürdőhelyen,
barátságos környezetben talál-
ható.

Fekvése: Kb. 100-600 m-re találhatók 
a homokos strandtól. Vásárlási lehető-
ségek és a központ kb. 200-500 m-re. 
A „Cecina” Aquapark kb. 500 m-re.
Felszereltsége:   Az apartmanok kü-

lönböző, max. 3 emeletes épületekben
találhatók (berendezésük hasonló, el-
osztásuk a helyszínen történik). 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   Az egyedi, célszerűen be-
rendezett stúdiókban és apartmanok-
ban konyhasarok (főzőlap, hűtőszek-
rény), étkezősarok, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó és WC. Egy részük balko-
nos vagy teraszos, illetve kis kertrész 
tartozik hozzájuk.
F2F:   Stúdiók 2 fő részére (kb. 16-20
m²). Nappali/hálószoba dupla kana-
péval.
F4G: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 30-35 m²). Nappali/háló-
szoba dupla kanapéval és 1 kétágyas
szoba.
F5H:   Háromszobás apartmanok 5 fő
részére (kb. 45-50 m²). Nappali/háló-
szoba dupla kanapéval és 2 kétágyas
szoba (az egyikben különálló ágyak 
vagy emeletes ágy).  

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és ágyneműhuzat, de a 
helyszínen is lehet bérelni (előzetes 
lekérésre, kb. 10,- €/fő/váltás), kony-
haruha.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Fűtés:   igény szerint. 
1 pótágy: Gyermekágy 3 éves korig 
kb. 3,- €/éj, pótágy 4 éves kortól kb. 
5,- €/éj (kizárólag az F4G/F5H típusok-
ba). Előzetes foglalás az utazási irodá-
ban, fi zetés a helyszínen. A max. létszá-
mot így sem szabad túllépni.
Parkolás: Ingyenes, az apartmanhá-
zaknál vagy a közelben, korlátozott 
számban.  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(előzetes lekérésre).  
Érkezés/Elutazás:
  15.00 és 19.00 óra között/10.00 óráig  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
SZOMBAT       2014.06.07.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
14=12    06.07.-07.05., 08.30.-09.13.
7=5    05.03.-06.07., 07.26.-08.02.,
  09.06.-10.04.
7=6     06.07.-07.05.

7=5
kedvezmény

 APARTMANOK CECINA MARÉBAN    CECINA MARE 

Szálláskód: FESO 95429

1 éj/apartman önellátással

már 30,-€ ártól
(9.600,- Ft ártól)

Nagyon jól felszerelt létesítmény,
mely egy nagyobb, kb. 140.000
m²-es parkosított, egzotikus kert-
ben fekszik.

Fekvése: San Vincenzótól kb. 3 km-re 
délre. Pisa és a repülőtér kb. 80 km-
re. A fi nomhomokos, sekély strand kb.
400 m-re (egy aluljárón és egy pínea-
erdőn keresztül érhető el).
Felszereltsége: 430 szoba 2-3 eme-
letes, toszkán stílusú lakóépületek-
ben. Recepció ülősarokkal, teraszos fő-
étterem, „La Piazzetta” étterem (me-
nüválasztásos, előétel-/desszertbüfé-
vel, nyitva kb. 06.07.-09.05., előzetes
foglalás szükséges), „La Pineta” er-
dei étterem (nyitva kb. 06.07.-09.05.,
csak ebédidőben), 3 bár (klubkártyás
fi zetéssel), internetsarok (térítés elle-
nében), pénzautomata, nagy színház 
(kb. 800 férőhellyel, nyitva kb. 05.03.
és 09.20. között), butik/kis üzlet, tera-
szos teniszbár. Nagy, édesvizű úszó-
medence napágyakkal, napernyőkkel

és törölközőkkel (kaució ellenében). 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A modern, 
barátságos és világos berendezésű 
szobákban zuhanyozó, WC, ventilá-
tor, légkondicionálás, telefon, SAT-TV, 
széf, hűtőszekrény, bútorozott balkon 
vagy terasz.
A4A - Négyágyas szobák:   Emeletes 
ággyal, célszerű berendezéssel 2 fel-
nőtt és 2 gyermek (2-17 éves) részére.
A4B - Családi szobák: 2 egymás 
melletti kétágyas szoba összekötő aj-
tóval.
A4C - Családi szobák:   2 egymás 
melletti kétágyas szoba összekötő aj-
tó nélkül.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Ellátás: Félpanzió vagy   teljes pan-
zió. Minden étkezés bőséges büfé-
rendszerben.   
Szórakozás:   Animációs programok 
(olasz, angol és német nyelven). Játék-
terem, esténként színházi előadások, 
musicalek és professzionális show-

műsorok (kb. 05.03. és 09.20. között).
Esténként piano-bár, diszkó.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes, őrzött parkoló. 
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
15.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.19.-07.25. / 7 éj
PÉNTEK/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.07.26.-08.22. / 7 éj
Fontos foglalási információ:   A 2 év
alatti csecsemőkért a helyszínen nem
kell fi zetni 03.29.-06.06. és 08.30.-
10.11. között. A 2 év alatti csecsemő-
kért 06.07.-08.01. és 08.23.-08.29. kö-
zött kb. 7,- €/fő/éj illetve 08.02.-08.22.
között kb. 14,- €/fő/éj fi zetendő.    

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Strandszerviz:   napágyak és naper-
nyők ingyenes használata a strandon.
 AKTÍV tipp    Fitneszterem, aerobic,
kosár- és röplabdapálya, strandröplab-
da, vízigimnasztika (kb. 05.03.-09.20.
között), spinning, 2 boccia-pálya, íjá-
szat és asztalitenisz. Térítés ellenében:
16 salakos teniszpálya (kb. 5,- €/óra/
pálya, kivilágítás kb. 8,- €/óra/pálya),
tenisziskola profi  oktatással és ütőbér-
léssel valamint a vízisport-központban
szörf, katamaránvitorlázás, kenuk, jet-
ski, vitorlás- és szörftanfolyamok illetve 
vitorláskirándulások profi  oktatókkal.   

 WELLNESS tipp    2 szauna. Térítés el-
lenében: új, igényesen kialakított, szé-
pen berendezett, kb. 700 m²-es well-
ness-központ, ahol fedett medence 
hidromasszázzsal, fi nn szauna, török 
gőzfürdő, mediterrán fürdő, relax- il-
letve sókamra, jeges vízesés, relax-zó-
na teasarokkal, 5 kezelőkabin, masz-
százsok, kozmetikai- és testkezelések 
várják a vendégeket. 
 CSALÁDI tipp  A komplexum gyer-
mekek és fi atalok számára igazi para-
dicsom. Mini-klub (4-11 éveseknek, 
kb. 05.03.-09.20. között szombat ki-
vételével naponta), junior-klub (12-17 
éveseknek, kb. 05.03.-09.20. között), 
gyermekétterem (bébikonyha), külön 
gyermekmedence csúszdával és nagy 
játszótér. 
 KERÉKPÁR tipp    Színvonalas kerék-
párközpont, térítés ellenében: városi 
és versenykerékpárok, mountainbike-
ok, gyermekkerékpárok, kerékpáros 
felszerelések (pl. bukósisak, kulacs) 
kölcsönzése továbbá vezetett moun-
tenbike-túrák naponta, különböző út-
vonalakon (kb. 30,- €/fő/túra).
 ITALOK inklusive    Az étkezéseknél 
asztali bor, víz és gyümölcslevek.
 ALL inklusive   All Inklusive a gyer-
mekeknek:   a mini-klubban (an-
nak nyitvatartási ideje szerint) 10.00 
és 18.00 óra között szendvicsek, sült-
krumpli, pizza, spagetti, keksz, üdítők, 
limonádé és víz.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő fogla-
lás esetén 15% kedvezmény.
2014.05.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 03.29.-
07.18. és 09.20.-10.11. közöt-
ti utakra. 2014.05.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
a 07.19.-08.23. közötti utakra. Az 
Árkedvezménnyel együtt nem érvé-
nyesek.   
Árkedvezmény:
14=12/7=6    05.24.-07.05.,
  08.23.-09.06.

10=8/8=6/5=4/4=3    03.29.-05.24., 
  09.06.-10.11.
FP=TP  03.29.-05.24., 09.20.-10.11.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A 03.29.-06.06., 09.06.-10.10.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2 éves) 100%,
1 gyermek (3-12 éves) szezontól függő-
en 50-100%, 1 gyermek (13 éves kor-
tól) szezontól függően 50-80% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.
Családi akció:
A2A/A2S:   1-2 gyermek (2-12 éves)
szezontól függően 50-60%, 1 gyer-
mek (13-17 éves) szezontól függően
20-30% 1 felnőttel egy szobában, a 2.
gyermek pótágyon. 
A4A: 2 gyermek (2-12 éves) szezon-
tól függően 50-100% illetve 2 gyermek 
(13-17 éves) szezontól függően 50-
80% 2 felnőttel egy szobában.
A4B:   2 gyermek (2-12 éves) szezon-
tól függően 50-100% illetve 2 gyermek 
(13 éves kortól) szezontól függően 50-
80% 2 felnőttel egy szobában.
A4C:   2-3 gyermek (2-17 éves) 25% 2 
felnőttel egy szobában, a. 3 gyermek 
pótágyon.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.
Senior-kedvezmény: A2A/A2S:   60
év feletti vendégeink részére 15% ked-
vezmény. 

4=3
kedvezmény

 GARDEN CLUB TOSCANA    
JOKER-

SZOBA

   SAN VINCENZO 

Szálláskód: HOSO 05460

1 éj félpanzióval

már 68,-€/fő ártól
(21.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Családbarát kemping közel a ten-
gerparthoz, remek kiindulópont
toszkánai városlátogató progra-
mokhoz.

Fekvése: Kb. 400 m-re fekszik Marina
di Bibbona központjától, ahol számos
bár, szórakozóhely és étterem várja az 
utasokat. A homokos tengerpart kb.
350 m-re található, mely egy erdei ös-
vényen keresztül közelíthető meg.
Felszereltsége: A színvonalas kem-
pingben kényelmes mobilházak, ét-
terem, pizzéria, bár, fagylaltozó, élel-
miszerbolt, mosoda, internet, WIFI
(térítés ellenében, a bevásárló központ
és a központi iroda környékén), újsá-
gos, dohánybolt, bazár, autómosó vár-
ják a vendégeket. A kertben édesvizű
úszómedence (májustól szeptemberig
üzemel, úszósapka használata kötele-
ző), napágyak és napernyők.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: F6F - Happy Standard 
mobilházak:   A nemdohányzó, mo-
dern, barátságos elrendezésű, vilá-
gos, tágas mobilházakban (kb. 25 m²)
1 kétágyas hálószoba, 1 hálószoba két
egyszemélyes ággyal, 1 kisebb, lenyit-
ható ágy (csak gyermekek számára,
max. 150 cm és max. 60 kg), ülősa-
rok (mely használható hálófülkeként 1
személy részére), jól felszerelt konyha,
főzőlap, kis hűtőszekrény, étkezősa-
rok, zuhanyozó, WC, bútorozott terasz 
(műanyag asztal, székek, napernyő
vagy pavilon, 2 napágy). Max. 5 felnőtt

és 1 gyermek (12 éves korig) részére 
foglalható.  
Sport:   Sportvetélkedők, kispályás foci-
pálya, röplabdapálya, tekepálya, aszta-
litenisz. Térítés ellenében: teniszpálya, 
kosárlabdapálya, kerékpárok, sport-
horgászat.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
gyermekprogramok (június közepétől 
augusztus végéig), játszótér. Gyermek-
ágy és etetőszék térítés ellenében, elő-
zetes lekéréssel (kb. 2-2,- €/nap).  
Szórakozás: Színielőadások, táncestek.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha, törölköző (a helyszínen is 
bérelhető, kb. 12,- €/2 törölköző, külön 
lekérésre).  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
• Kaució: kb. 100,- € (készpénzben).
• Elutazás utáni takarítás:   kb. 30,- 
€, de a mobilházakat a vendégek is ki-
takaríthatják.
•   Ágyneműhuzat:   kb. 15,- €/egysze-
mélyes ágy + 1 törölköző, kb. 20,- €/
dupla ágy + 2 törölköző, kb. 60,- €/2 
egyszemélyes és egy dupla ágy + tö-
rölközők. Előzetes foglalás szükséges.
Parkolás:   1 parkolóhely/mobilház in-
gyenesen.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok, csak női illetve csak férfi  csopor-
tok foglalása csak előzetes lekéréssel 
lehetséges.  

Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.04.19.-05.09.,

05.31.-06.20. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj
Figyelem! Biztonsági okokból a 
kempingben azonosító karszalag 
viselete kötelező. A kemping te-
rületén autóval és motorral köz-
lekedni tilos.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 25,- €/mo-
bilház kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=4/4=3    05.10.-05.30., 09.13.-09.22.
7=5    04.19.-04.25., 09.06.-09.12.
7=6    04.26.-05.09., 05.31.-06.27., 

 08.30.-09.05.   

7=4
kedvezmény

 HAPPY CAMP FREE BEACH   ÚJ     MARINA DI BIBBONA 

Szálláskód: FESO 1ITK7

1 éj/apartman önellátással

már 37,-€ ártól
(11.840,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

A kemping az Etruszk Riviérán ta-
lálható a Bolgheri Nemzeti Park 
közelében.

Fekvése: Marina di Bibbona élénk 
belvárosától és a homokos, fokoza-
tosan mélyülő tengerparton található
szabadstrandtól kb. 800 m-re fekszik.   
Felszereltsége: A színvonalas kem-
pingben kényelmes mobilházak, étte-
rem, pizzéria, bár, élelmiszerbolt, zöld-
séges, mosoda, internet, WIFI, orvosi
rendelő várják a vendégeket. A kert-
ben édesvizű úszómedence (május-
tól szeptemberig üzemelnek, úszósap-
ka használata kötelező), napágyak és
napernyők.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: F6F - Happy Standard 
mobilházak:   A nemdohányzó, mo-
dern, barátságos elrendezésű, vilá-
gos, tágas mobilházakban (kb. 25 m²)
1 kétágyas hálószoba, 1 hálószoba két
egyszemélyes ággyal, 1 kisebb, lenyit-
ható ágy (csak gyermekek számára,
max. 150 cm és max. 60 kg), ülősa-
rok (mely használható hálófülkeként
1 személy részére), jól felszerelt kony-
ha, főzőlap, kis hűtőszekrény, étkező-
sarok, zuhanyozó, WC, légkondicioná-
lás, bútorozott terasz (műanyag asztal,
székek, napernyő vagy pavilon, 2 nap-
ágy). Max. 5 felnőtt és 1 gyermek (12 
éves korig) részére foglalható.  
Sport:   Különböző sportversenyek,
asztalitenisz. Térítés ellenében: kispá-
lyás focipálya, sporthorgászat, kerék-

párok, teniszpálya, kosárlabdapálya.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
csúszdával, mini-klub, animációs prog-
ramok, játszótér. Gyermekágy és ete-
tőszék térítés ellenében, előzetes leké-
réssel (kb. 2-2,- €/nap).
Szórakozás:   Különböző esti előadá-
sok (június közepétől augusztus vé-
géig).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha, törölköző (a helyszínen is 
bérelhető, kb. 12,- €/2 törölköző, külön 
lekérésre).  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
• Kaució: kb. 100,- € (készpénzben).
•   Elutazás utáni takarítás:   kb. 30,- 
€, de a mobilházakat a vendégek is ki-
takaríthatják.
• Ágyneműhuzat:   kb. 15,- €/egysze-
mélyes ágy + 1 törölköző, kb. 20,- €/
dupla ágy + 2 törölköző, kb. 60,- €/2 
egyszemélyes és egy dupla ágy + tö-
rölközők. Előzetes foglalás szükséges.
Parkolás:   1 parkolóhely/mobilház in-
gyenesen.
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Ifjúsági csopor-
tok, csak női illetve csak férfi  csopor-
tok foglalása csak előzetes lekéréssel 
lehetséges.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

NAPONTA              2014.04.18.-05.09.,
05.31.-06.20. / 7 éj

SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj
Figyelem! Biztonsági okokból a 
kempingben azonosító karszalag 
viselete kötelező. A kemping te-
rületén autóval és motorral köz-
lekedni tilos.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 25,- €/mo-
bilház kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=4/4=3    05.10.-05.30., 09.13.-09.22.
7=5    04.19.-04.25., 09.06.-09.12.
7=6    04.26.-05.09., 05.31.-06.27., 

 08.30.-09.05.   

7=4
kedvezmény

 HAPPY CAMP FREETIME   ÚJ     MARINA DI BIBBONA 

Szálláskód: FESO 1ITK6

1 éj/apartman önellátással

már 39,-€ ártól
(12.480,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

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

Családbarát kemping és üdülőfa-
lu szép, gondozott píneaerdővel 
körülvéve.

Fekvése: Az üdülőközpont nyugodt
helyen, a központtól kb. 8 km-re fek-
szik. A homokos strand a parti úton át
kb. 800 m-re. Populonia kb. 6 km-re,
Piombino (kompkikötő Elba szigete fe-
lé) kb. 10 km-re.
Felszereltsége:   A kb. 22 hektáros
üdülőközpontban 70 mobilház vala-
mint külön terület a lakókocsiknak és
a sátraknak áll rendelkezésre. Recep-
ció széfekkel, grillétterem/pizzéria te-
rasszal, bár SAT-TV-vel és kis térrel,
teraszos étterem, take away-étterem,
szupermarket, bazár, fagylaltozó, pénz-
automata, fodrászat, érmés mosó- és
szárítógép, orvos és internetsarok WI-
FI-vel (térítés ellenében). A kertben 3
nagy, édesvizű lagúnamedence (egy 
nyitva kb. 04.18-tól 09.14-ig, a másik 
kettő kb. 05.17-től 09.12-ig) és 1 továb-
bi úszómedence (kb. 50x25 m, nyitva
kb. 05.17. és 09.12. között). Napágyak 
és napozószékek. Pool-bár snack-éte-
lekkel (kb. 04.18.-09.20. között). Fedett
úszómedence (fűthető, kb. 25x12 m,
nyitva kb. 04.18.-09.20. között). 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A jól berendezett „Giot-
to” típusú mobilházakban zuhanyozó,
WC, konyhasarok (hűtőszekrény, főző-
lap), központi fűtés/légkondicionálás
és bútorozott veranda.

F5F: Háromhelyiséges mobilházak 5 
fő részére (kb. 25 m²). Nappali/étkező, 
1 kétágyas hálóhelyiség és 1 helyiség 
egy szimpla és egy emeletes ággyal.  
Sport: Asztalitenisz és strandröplab-
da. Térítés ellenében: kerékpár-/moun-
tainbike-kölcsönzés (korlátozott szám-
ban), lovaglás kb. 2 km-re, szörf és 
vitorlázás a strandon, kb. 4 km-re. 
Wellness: Térítés elenében: szépség-
szalon masszázzsal és kozmetikai arc- 
és testkezelésekkel.
Szórakozás: Animációs programok 
kicsiknek és nagyoknak olasz és német 
nyelven (kb. 05.01. és 09.06. között). 
Térítés ellenében: vezetett kirándulá-
sok Elbára, Rómába, Firenzébe és Sie-
nába (a helyszínen foglalhatók).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés/légkondicionálás, 
elutazás utáni takarítás és ágyneműhu-
zat heti váltással.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás 
az utazási irodában. A max. létszámot 
csak így szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
60,- €/tartózkodás).
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 21.00 óra között/10.00 óráig

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
SZOMBAT       2014.06.07.-08.29. / 7 éj  

 CSALÁDI tipp    Játszótér, videojáté-
kok, mini-klub 4-11 éveseknek olasz 
és német nyelven kb. 05.01. és 09.06.
között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 04.18.-
06.07. és 08.30.-09.21. közötti 
utakra.
Árkedvezmény:
10% kedvezmény   a 05.01.-05.31. kö-
zötti utakra.
14=10/7=5 04.18.-06.07.
14=11/7=6    06.07.-07.12.,
  08.23.-09.21.   

Szállás példa

7=5
kedvezmény

 CAMPING VILLAGE PARK ALBATROS   ÚJ    SAN VINCENZO 

Szálláskód: FESO 95479

1 éj/apartman önellátással

már 51,-€ ártól
(16.320,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Nagyon szép üdülőközpont egy 
kb. 5 hektáros, mediterrán kert-
ben.

Fekvése: Az üdülőközpont nyugodt
helyen, Donoratico központjától kb. 2 
km-re fekszik. A strand kb. 4 km-re, Ce-
cina kb. 16 km-re.  
Felszereltsége:   A toszkán stílusú,
gondozott üdülőközpontban szálloda
16 szobával és Residence 18 apart-
mannal áll rendelkezésre, 4 max. két-
emeletes épületben. Reggelizőhelyi-
ség, teraszos étterem, bár, társalgó
SAT-TV-sarokkal, ingyenes WIFI és liftek 
(a szállodában). Helyi termékek (olíva-
olaj és bor) értékesítése. A botanikus
kert stílusú, gondozott kertben sokfé-
le növényzet, édesvizű úszómedence 
(nyitva az időjárás függvényében kb.
04.15. és 09.30. között), pezsgőfürdő,
napágyak és törölközők. Pool-bár kb.
06.01. és 09.30. között.  

Helyi besorolás:   3*.  
Elhelyezés:   Az apartmanokban kony-
hasarok (hűtőszekrény, főzőlap), étke-
zősarok, 2 fürdőszoba zuhanyozóval és 
WC-vel, hajszárító, telefon, internet-
csatlakozás, SAT-TV, széf, légkondicio-
nálás/fűtés és bútorozott terasz.
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 50 m²). Nappali/hálószoba dupla, 
kihúzható kanapéval és külön hálószo-
ba az emeleten.  
Sport:   Térítés ellenében: kosár- és 
röplabda, tenisz, kb. 7 km-re lovaglás.
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és játszótér.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, légkondicionálás/fű-
tés, ágyneműhuzat és törölköző he-
ti váltással, elutazás utáni takarítás és 
kaució.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában. A max. létszámot így 
sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap). 
Érkezés/Elutazás:
  15.30 és 20.00 óra között/10.30 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-08.29. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  •  1-1 óra kosár- és röplabda   illetve 
tenisz  /tartózkodás ingyenesen.z

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
14=12/7=6  06.07.-08.02., 
  08.23.-09.13.
7=5/5=4/4=3    02.01.-06.07., 
  09.13.-12.20.

A létesítményben szobák is fog-
lalhatók. Árak és információk a
www.neckermann.hu oldalon.

4=3
kedvezmény

 ÜDÜLŐKÖZPONT CAMPASTRELLO SPORT   ÚJ    CASTAGNETO CARDUCCI 

Szálláskód: FESO 95476

1 éj/apartman önellátással

már 81,-€/fő ártól
(25.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Szép üdülőtelep gyönyörű pano-
rámával. Magliano in Toscana te-
rületén fekszik.

Fekvése:   Csendes helyen fekszik, a
központ kb. 1,5 km-re, Ortobello kb.
22 km-re, Albinia homokos strandjai
kb. 15 km-re.  
Felszereltsége: Az üdülőkomple-
xum egy 27 szobás szállodából és 103
apartmanból (egyemeletes sorházak-
ban) áll. A vendégek rendelkezésére 
áll teraszos étterem/pizzéria, pool-bár 
snack-ételekkel, ingyenes WIFI a kije-
lölt helyeken, butik, kis szupermarket,
érmés mosó-/szárítógép. A kertben
édesvizű úszómedence (kb. 04.12.-
10.18. között), napozószékek, nap-
ágyak és napernyők. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A: A kényelmes be-
rendezésű szobákban zuhanyozó, WC,
hajszárító, telefon, SAT-TV, légkondicio-
nálás/fűtés és balkon vagy terasz.
A4A – Családi szobák: Tágasabbak,
nappali/hálószoba dupla, kihúzható
kanapéval és 1 kétágyas szoba.
A4B - Családi szobák: 2 kétágyas
szoba egymás mellett, összekötő aj-
tó nélkül.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió.   Bü-
féreggeli és 4 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora.
Sport: Asztalitenisz, boccia, többfunk-
ciós sportpálya és fi tneszterem. Térítés
ellenében: lovaglás kb. 20 km-re.
Parkolás: Ingyenes.

Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.
Figyelem! 01.01.-04.11. és 11.01.-12.31. 
között csak reggelis ellátás foglalható.

 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence (kb. 04.12.-10.18. között), játszó-
tér, játszószoba, mini-klub (3-12 éve-
seknek, kb. 06.07.-09.19. között) német 
és olasz nyelven. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény. Min. 30 nappal az érkezés 
előtt történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény a 09.06. utáni utak-
ra. Az Árkedvezménnyel együtt nem 
érvényesek.  
Árkedvezmény:
14=10/7=5    03.01.-06.07., 
  08.30.-11.30.
14=11   06.07.-08.09.,
  08.23.-09.06.
7=6*  06.07.-08.09.,
  08.23.-08.30.
12=9/8=6/4=3 01.01.-05.31.,
  09.13.-12.31.
*04.01. utáni foglalás esetén

05.01.-05.31. közötti tartózkodás ese-
tén 5% kedvezmény.y
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 30% 1 fel-
nőttel egy szobában. 
Családi akció:
A4A: 1-2 gyermek (2-6 éves) 100%, 1-
2 gyermek (7-12 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (13 éves kortól) 20% 2 felnőt-
tel egy szobában.
A4B:   2 gyermek (2 éves kortól) sze-
zontól függően 30-50% 2 felnőttel két
szobában.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

A létesítményben apartmanok is
foglalhatók. Árak és információk 
a www.neckermann.hu oldalon.

7=5
kedvezmény

 BORGO MAGLIANO RESORT     MAGLIANO 

Szálláskód: HOSO 95488

1 éj reggelivel

már 49,-€/fő ártól
(15.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

Toszkán építészet modern ele-
mekkel Toszkána szívében.

Fekvése:   Az üdülőközpont nyugodt 
helyen, Riotorto szélén, a központtól 
kb. 50 m-re fekszik. A strand kb. 2 km-
re, Suvereto és Follonica kb. 6 km-re.  
Felszereltsége:   A nagyon szép fekvé-
sű üdülőközpontban, melyet olívalige-
tek vesznek körül, 30 stúdió/apartman 
és 25 hotelszoba áll rendelkezésre. Kli-

matizált hall SAT-TV-sarokkal, étterem
fedett terasszal, új a’la carte-étterem,
bár, internetsarok ingyenes WIFI-vel,
mosoda (térítés ellenében) és lift. A
gondozott kertben édesvizű úszóme-
dence (kb. 25x16 m, nyitva kb. 05.17.
és 09.30. között) napágyakkal, napo-
zószékekkel és napernyőkkel, pool-bár 
(kb. 06.15. és 09.15. között) illetve tö-
rölközők (kb. 2,- €/váltás). Térítés elle-
nében: 06.05. és 09.13. között heti 2x 
barbecue-est (időjárásfüggő).
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: Az ízléses, kényelmes,
toszkán stílusban berendezett stúdiók-
ban/apartmanokban konyhasarok (fő-
zőlap és hűtőszekrény), étkezősarok,
fűtés/légkondicionálás, széf, telefon,
SAT-TV, zuhanyozó, WC és hajszárító.
F2G: Stúdió 2 fő részére (kb. 33 m²).
Nappali/hálószoba dupla ággyal és
bútorozott terasz.
F4G: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 55 m²). Nappali/hálószoba dupla
ággyal és 1 külön hálószoba. 1 további
fürdőszoba zuhanyozóval és WC-vel to-
vábbá bútorozott balkon vagy terasz.
Sport: Térítés ellenében: kis fi tneszte-
rem, kerékpár/mountainbike-kölcsön-
zés, tenisz (kb. 500 m-re), búvárkodás
(tanfolyamok és kirándulások a szállo-
dában foglalhatók), lovaglás (kb. 1 km-
re, oktatás és kirándulások a szállodá-
ban foglalhatók).
Wellness:   Térítés ellenében: a well-
ness-központban szauna, pezsgőfür-
dő, aromazuhanyok, különböző koz-

metikai kezelések, masszázs, pedikűr 
és manikűr.
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
(kb. 8x5 m, kb. 05.17. és 09.30. között) 
és nagy játszótér.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés/légkondicionálás, ágy-
neműhuzat és törölköző heti váltással 
illetve elutazás utáni takarítás (kivéve 
konyhasarok, melyet a vendégeknek 
kell kitakarítaniuk, különben kb. 35,- €-
t levonnak a kaucióból).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució:   kb. 150,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- €/éj. Pótágy (csak az F4G típus-
ban) kb. 10,- €/nap. Előzetes foglalás 
az utazási irodában, fi zetés a helyszí-
nen. A max. létszámot csak így szabad 
túllépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig
08.00 óránál korábbi elutazás esetén a 
kaució utólag kerül visszafi zetésre.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-08.29. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
Min. 4 éjszakás tartózkodás esetén
5% kedvezmény a 05.17.-05.31. kö-y
zötti utakra.
14=12*    az összes szezonban
7=6*    05.17.-06.07., 08.30.-09.30.
*csak szombati érkezés esetén   

A létesítményben szobák is fog-
lalhatók. Árak és információk a
www.neckermann.hu oldalon.

7=6
kedvezmény

 ÜDÜLŐKÖZPONT BORGO DEGLI OLIVI   ÚJ     VIGNALE-RIOTORTO 

Szálláskód: FESO 05565

1 éj/apartman önellátással

már 45,-€ ártól
(14.400,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családbarát üdülőtelep a zöldben,
Maremma szép, toszkán táján.

Fekvése: Az üdülőtelep saját strandja
kb. 9 km-re. Scarlino központjától, ahol
éttermek, bárok és bevásárlási lehető-
ségek találhatók, kb. 3 km-re. Folloni-
ca kb. 9 km-re, Massa Marittima kb.
11 km-re.  
Felszereltsége: A kényelmes üdülő-
központban 91 apartman egyemeletes
sorbungalókban áll rendelkezésre. Te-
raszos étterem/pizzéria, bár SAT-TV-sa-
rokkal, WIFI (térítés ellenében), érmés
mosó- és szárítógép. A gondozott kert-
ben édesvizű úszómedence (kb. 20x10
m, nyitva kb. 04.15. és 10.31. között)
pezsgőfürdővel, napágyakkal, napozó-
székekkel, napernyőkkel és pool-bár-
szervizzel.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A jól berendezett apart-
manokban zuhanyozó, WC, bidé, haj-
szárító, étkezősarok, konyhasarok 
(hűtőszekrény, főzőlap), SAT-TV, lég-
kondicionálás/fűtés, WIFI (térítés elle-
nében) és bútorozott terasz.
F5F:   Kétszobás apartman 5 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba dupla,
kihúzható kanapéval és 1 szimpla ágy-
gyal, 1 külön hálószoba.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence 
(kb. 4x2 m), játszótér és mini-klub 4-
10 éveseknek.  
Szórakozás:   Animáció kicsiknek és
nagyoknak kb. 06.07. és 09.12. között.

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés/légkondicionálás, ágy-
neműhuzat heti váltással illetve el-
utazás utáni takarítás (kivéve kony-
hasarok, melyet a vendégeknek kell 
kitakarítaniuk, különben kb. 30,- €-t le-
vonnak a kaucióból).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz, de párnát és ágy-
neműhuzatot vinni kell. Előzetes fogla-
lás az utazási irodában. A max. létszá-
mot így sem szabad túllépni.
Parkolás: 1 parkolóhely/apartman in-
gyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 21.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-08.29. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • Elutazáskor   1 üveg vörösbor/apart-r
man ajándékba.
• Kedvezményes strandszerviz   az 
üdülőtelep saját strandján (kb. 9 km-
re).  
 AKTÍV tipp  Tenisz (kivilágítással is), 
kosárlabda, asztalitenisz, vízigimnaszti-
ka, kis focipálya és strandröplabda. Té-
rítés ellenében: lovaglás kb. 15 km-re, 

Cordial Golf Il Pelagone 18 lyukú golf-
pálya kb. 10 km-re.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény. Min. 30 
nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
a 08.30. utáni utakra. Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.  
Árkedvezmény:
14=10  04.19.-06.21., 08.30.-09.13.
14=12  06.21.-07.05.
14=13  07.05.-08.02., 08.09.-08.23.
8=6/4=3    01.01.-04.19., 09.27.-12.31.
7=5    04.19.-06.21., 09.06.-10.25.
7=6    06.21.-07.05., 08.02.-08.09.

7=5
kedvezmény

 VILLAGGIO CASA IN MAREMMA   ÚJ    SCARLINO 

Szálláskód: FESO 05109

1 éj/apartman önellátással

már 59,-€ ártól
(18.880,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

Családbarát üdülőfalu nyugodt 
fekvéssel.

Fekvése:   Egy kb. 9 hektáros píneaer-
dőben, egy természetvédelmi terület
közepén fekszik. A kb. 100 m-re lévő
strandtól csak a parti út választja el. A
központ éttermekkel, bárokkal és vá-
sárlási lehetőségekkel, kb. 5 km-re.  
Felszereltsége:   A gondozott üdülő-
központban 44 bungaló és 40 mobil-
ház illetve egy külön kempingterület
áll rendelkezésre. Recepció ingyenes
széfekkel, étterem fedett terasszal,
pizzéria, bár, ingyenes WIFI, amfi teát-
rum, kis szupermarket, bazár és érmés
mosó-/szárítógép. A kertben úszó-
medence pezsgőfürdővel. Napágyak 
és napernyők térítés ellenében (1-1,-
€/db/nap). Strandbár (kb. 05.17. és
09.26. között).  

Helyi besorolás:   3*.  
Elhelyezés:   A jól berendezett bun-
galókban étkezősarok, konyhasarok 
(hűtőszekrény, főzőlap, mikrohullámú 
sütő), légkondicionáls/fűtés, zuhanyo-
zó, WC, SAT-TV és fedett, bútorozott 
veranda.
F4F: Háromszobás bungaló 4 fő részé-
re (kb. 27 m²). Nappali/étkező, 2 külön 
hálószoba (az egyikben dupla ággyal).
F5G:   Háromszobás bungaló 5 fő ré-
szére (kb. 36 m²). Nappali/étkező 
egy kanapéval, 2 külön hálószoba (az 
egyikben dupla ággyal).
Sport: Asztalitenisz, aerobic, vízigim-
nasztika, kispályás foci, strandröplabda 
és röplabda. Térítés ellenében: kerék-
pár/mountainbike-kölcsönzés, a stran-
don szörf és kite-szörf (oktatás is), kb. 
2 km-re lovaglás és kb. 4 km-re vitor-
lázás.
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és játszótér. Mini-klub 3-12 éveseknek 
olasz és német nyelven.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés/légkondicionálás, 
elutazás utáni takarítás és ágyneműhu-
zat heti váltással.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni.
Parkolás:   Ingyenes.

Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.07.-09.05. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  •  Kedvezményes strandszerviz:   2 
napágy és 1 napernyő 20,- €/nap kb.
05.17. és 09.26. között.

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
14=10/7=5  04.19.-06.07.,
  09.13.-11.01.
14=12/7=6  06.07.-06.21.,
  08.30.-09.13.   

7=5
kedvezmény

 ORBETELLO CAMPING VILLAGE   ÚJ    ALBINIA-ORBETELLO 

Szálláskód: FESO 95495

1 éj/apartman önellátással

már 60,-€ ártól
(19.200,- Ft ártól)
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

A festői toszkán faluban két 18.
századi papírmalomból nagy kö-
rültekintéssel kialakított, bájos 
szálloda, változatos, színvonalas
szolgáltatásokkal.

Fekvése: Nyugodt és idilli, zöld kör-
nyezetben fekszik, egy patak partján. A
Parco di Pinocchio élménypark és Pes-
cia kb. 3 km-re, Montecatini Terme kb.
8 km-re, Lucca kb. 20 km-re. 
Felszereltsége: A két azonos felsze-
reltségű épület, a San Lorenzo (38 szo-
ba) és a Santa Caterina (36 szoba),
egymástól kb. 100 m-re találhatók. A
vendégek rendelkezésére áll 2 recep-
ció (központi széfek a San Lorenzo
épületben), étterem, fedett étterem
szabadtéri pizzériával (nyitva kb. 06.01.
és 08.31. között), 2 bár, társalgók (az 
egyikben TV), WIFI (térítés ellenében),
2 lift, terasz napozószékekkel, napozó-
rész székekkel és napernyőkkel, továb-
bá asztalok és székek a pataknál (kb.
05.15. és 09.30. között). Úszómeden-
ce (kb. 12x8 m, nyitva az időjárás függ-
vényében kb. 05.17. és 09.15. között)
hidromasszázzsal, napágyakkal, töröl-
közőkkel, napozószékekkel és naper-
nyőkkel. Pool-bár (kb. 05.17. és 09.15.
között).
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A toszkán stí-
lusban berendezett szobákban (egy 
részük terrakotta padlóval) zuhanyozó,
WC, telefon, SAT-TV, hajszárító, inter-
netcsatlakozás (térítés ellenében) és

légkondicionálás/fűtés.
A2B - Suitek: Nappali/hálószoba és 1 
kétágyas szoba.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és 4 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora salátabárral, előétel- és 
desszertbüfével.
Sport:   Kerékpárkölcsönzés (korláto-
zott számban). Térítés ellenében: lo-
vaglás kb. 8 km-re, teniszpályák kb. 5 
km-re és golfpálya kb. 10 km-re.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. Előzetes foglalás szüksé-
ges.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• 20% green fee-kedvezmény a 18 y
lyukú Golfclub Montecatiniban, kb. 10 
km-re. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás ese-
tén 8% kedvezmény. 2014.07.31-
ig történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény a 08.23. utáni utakra.
Ajándékkupon: 2013.12.31-ig tör-
ténő, min. 7 éjszakás foglalás esetén 
italkupon 50,- €/szoba értékben, 

melyet a bárban vagy az étteremben
lehet beváltani (készpénzre nem vált-
ható).
Árkedvezmény:
14=12/7=6    06.07.-08.09.,

 08.23.-09.06.
12=9/8=6/5=4/4=3    03.01.-06.07.,

 09.06.-11.02.
5% kedvezmény a 05.01.-05.31. kö-y
zötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 30%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. 1
gyermek (2-12 éves) 30% 1 felnőttel
egy szobában.
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-12 éves) 75% il-
letve 1-2 gyermek (13 éves kortól) 30%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.

4=3
kedvezmény

 HOTEL SAN LORENZO & SANTA CATERINA       PESCIA 

Szálláskód: HOSO 05341

1 éj reggelivel

már 47,-€/fő ártól
(15.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.07.31-ig

A családbarát üdülőfaluban szá-
mos kikapcsolódási és szórakozá-
si lehetőség valamint egyedülálló 
medencerendszer áll rendelke-
zésre.

Fekvése: Az Arno-völgye és a Chianti
Classico terület széle között helyezke-
dik el, csodálatos kilátással a környező
dombokra. A központ üzletekkel, étter-
mekkel és bárokkal kb. 2,5 km-re, Fi-
renze kb. 26 km-re.   

Felszereltsége:   A kb. 150.000 m²-en 
elterülő, olívaligetektől és ciprusoktól 
övezett, családbarát üdülőfaluban a 
Villa Norcenni apartmanház, teraszos 
elrendezésű bungalók, mobilházak és 
egy különálló kemping-rész található. 
Recepció széfekkel, „Girasole” étterem 
terasszal, „Strettoio” étterem, pizzéria, 
„Il Noce” gyorsétterem (májustól szep-
temberig), további étterem, teraszos 
bár, internetsarok és WIFI (térítés el-
lenében), szupermarket, ínyenc üzlet, 

borospince, butikok, fodrászat, újsá-
gos kioszk, fagylaltozó, 2 pool-bár (kb.
05.01.-09.30. között) és hangszigetelt
diszkó áll a vendégek rendelkezésére.
Amfi teátrum (kb. 05.15.-09.05. között),
kert és bevásárlóközpont. Úszómeden-
ce csúszdával (kb. 33x18 m, nyitva kb.
05.01. és 09.30. között), lagúnameden-
ce valamint sportmedence (kb. 12x6
m, nyitva kb. 05.01. és 09.30. között)
napozószékekkel és napernyőkkel.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: Az egymástól eltérően,
toszkán stílusban berendezett stúdi-
ók/apartmanok a Villa Norcenniben,
2 egymás mellett fekvő kőházban ta-
lálhatók: konyhasarok (főzőlap, mikro-
hullámú sütő, kenyérpirító, hűtőszek-
rény), zuhanyozó, WC, fűtés és közös
kert vagy terasz. 
F3H:   Stúdiók 3 fő részére (kb. 25 m²).
Nappali/hálószoba kanapéval, galéria
2 ággyal.
F4J:   Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 40 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval és 1 há-
lószoba. 
F6G: Háromszobás sorbungalók 6 fő
részére (kb. 45 m²). Nappali konyha-
sarokkal (hűtőszekrény, főzőlap), 2 
kétágyas szoba (esetenként különálló
vagy emeletes ágyakkal), 2 zuhanyozó,
WC, fedett terasz, légkondicionálás.
F5F:   Új, háromszobás „Giotto” típusú
mobilházak 5 fő részére (kb. 24 m²).
Nappali étkező- és konyhasarokkal
(hűtőszekrény, gáztűzhely, kenyérpi-

rító, mikrohullámú sütő), TV, légkon-
dicionálás/fűtés, 2 kétágyas szoba (az 
egyikben 1 különálló és 1 emeletes 
ággyal). Zuhanyozó, külön WC, hajszá-
rító és bútorozott előkert.  
Wellness: Fedett úszómedence (kb. 
18x10 m, kb. 04.12.-10.24. között). Térí-
tés ellenében: szauna, gőzfürdő, pezs-
gőfürdő (belépés csak 16 éves kor fe-
lett) és masszázs.  
Szórakozás:   Animációs programok 
kicsiknek és nagyoknak különböző já-
tékos foglalkozásokkal és sporttal (kb. 
05.01.-09.05. között), diszkó, heti 3x 
élőzene. Térítés ellenében: főzőtanfo-
lyamok.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, elutazás utáni ta-
karítás, ágyneműhuzat és törölköző 
heti váltással. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 160,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás 
az utazási irodában. A max. létszámot 
csak így szabad túllépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (ki-
véve az F5F típusba).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT       2014.06.28.-08.29. / 7 éj

 AKTÍV tipp  Röplabda, asztalitenisz.
Térítés ellenében: fi tneszterem, foci, 2 
teniszpálya, mountainbike/kerékpár-
bérlés, lovarda és lovasiskola.  
 CSALÁDI tipp  4 külön gyermekme-
dence, játszóterek, játszószoba, mini-
klub (4-11 éveseknek, kb. 05.01.-09.05.).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2014.05.31-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény a 
04.12.-06.28. és 08.30.-10.25. kö-
zötti utakra.   Az Árkedvezménnyel
együtt nem érvényesek.
Árkedvezmény:
14=10/7=5  04.12.-06.07.
14=11/7=6    06.07.-07.19., 

 08.23.-10.25.
15% kedvezmény a 05.01.-05.31. kö-y
zötti utakra.

Szállás példa

7=5
kedvezmény

 VILLAGGIO CAMPING NORCENNI GIRASOLE     FIGLINE VALDARNO 

Szálláskód: FESO 95254

1 éj/apartman önellátással

már 43,-€ ártól
(13.760,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

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

Gondosan felújított, gyönyö-
rű szőlőbirtok a XVII. századból 
Toszkána közepén. 

Fekvése: Csendes, panorámás he-
lyen, 300 méter magasan, 280 hektár 
földdel körülvéve. A Firenze-Pisa-Siena 
háromszög közepén található. Monta-
ione kb. 10 km-re, Firenze és Pisa kb. 
55 km-re.  
Felszereltsége:   12 parasztházból áll, 
melyek max. kb. 6 km-re vannak a fő-
épülettől, ahol étterem terasszal, bár 
és kis üzlet található. A vendégek ren-

delkezésére áll borospince, saját ké-
szítésű termékek árusítása (bor, olaj,
méz, grappa), templom (vasárnapon-
ként mise), saját tó horgászlehetőség-
gel és internetsarok (térítés ellené-
ben). Mindegyik parasztházhoz egy 
külön úszómedence tartozik (nyitva
kb. 05.01. és 10.15. között), napozószé-
kekkel, napágyakkal és napernyőkkel.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A helyi stílusban beren-
dezett apartmanokban konyhasarok 
(gáztűzhely, hűtőszekrény, mikrohul-
lámú sütő), zuhanyozó, WC, SAT-TV és
bútorozott kertrész.
F4D:   Kétszobás Classic-apartmanok 4
fő részére (kb. 40-45 m²). Nappali/há-
lószoba dupla, kihúzható kanapéval és
1 kétágyas szoba.
F4H: Kétszobás Superior-apartmanok 
4 fő részére (kb. 45 m²). Hasonló, de 
kényelmesebb berendezéssel, kiegé-
szítve mosogatógéppel, hajszárítóval
és légkondicionálással.
F6E: Háromszobás Classic-apartma-
nok 6 fő részére (kb. 55 m²). Nappali/
hálószoba dupla, kihúzható kanapéval 
és 2 kétágyas szoba (az egyikben kü-
lönálló ágyak).
F6J:   Háromszobás Superior-apartma-
nok 6 fő részére (kb. 60 m²). Hason-
ló, de kényelmesebb berendezéssel,
kiegészítve mosogatógéppel, hajszárí-
tóval és légkondicionálással.  
Wellness:   Térítés ellenében: szép
wellness-központ szaunával, török-
fürdővel, jégbarlanggal, pezsgőfürdő-

vel, masszázzsal és kozmetikai keze-
lésekkel.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarí-
tás, fűtés, ágyneműhuzat, törölköző és 
konyharuha heti váltással.   
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni.
Érkezés/Elutazás:
  15.00 és 19.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
NAPONTA       2014.07.12.-08.22. / 7 éj   
 EXTRA tipp 
  • Heti 1x   1 óra ingyenes teniszpá-
lya használat/apartman (kb. 04.05.-
06.30. és 09.01.-11.01. között).
• Min. 5 éj tartózkodás esetén 1x be-
lépő  /fő/tartózkodás a   ő wellness-köz-
pontba.
 AKTÍV tipp    Horgászat (felszerelés 
térítés ellenében), kb. 30 km hosszú 
túraútvonal a létesítmény területén, 
részvétel a szüreten. Térítés ellenében: 
mountainbike-ok, nagy lovarda, fedett, 
kb. 1200 m²-es lovascsarnok, 3 tenisz-
pálya (világítással is), főzőtanfolyam, 
borkóstolás a borospincében valamint 
golf (saját driving range és putting  
green, a 18 lyukú „Castelfalfi ” golfpálya 
kb. 6 km-re található). 
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence 
az úszómedencék egy részénél. Té-

rítés ellenében: nagyon jól felszerelt
mini-klub (4-12 éveseknek) profesz-
szionális gyermekfelügyelettel (kb.
05.01.-09.30. között, snack-ételekkel és
italokkal, családonként csak az 1. gye-
rek után kell fi zetni). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 20%, min. 
40 nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 15%, min. 30 nap-
pal az érkezés előtt történő fog-
lalás esetén 10%, min. 10 nappal 
az érkezés előtt történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 04.21.-
07.12. és 08.23.-11.02. közötti 
utakra. Az Árkedvezménnyel együtt
nem érvényesek.
Árkedvezmény:
14=12/7=6    04.05.-04.18., 
  04.21.-07.12.,
  08.23.-11.02. 

Büféreggeli és 3 fogásos, menüvá-
lasztásos vacsora.
S 95232C   Reggeli    (13 éves kortól) 

10,- €/fő/éj€
S95232D   Reggeli    (3-12 éves) 

5,- €/fő/éj
S 95232A Félpanzió (13 éves kor-
tól)                             36,- €/fő/éj€
S 95232B Félpanzió     (3-12 éves)  

18,- €/fő/éj€

 ELLÁTÁS-EXTRA

7=6
kedvezmény

 ÜDÜLŐKÖZPONT CASTELLARE DI TONDA     MONTAIONE 

Szálláskód: FESO 95232

1 éj/apartman önellátással

már 88,-€ ártól
(28.160,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
10 nappal az érkezésig

Nagy üdülőtelep álomszerű pa-
norámával, lankás dombvidékbe 
ágyazva.

Fekvése:   Az üdülőközpont, mely ide-
ális kiindulópont Toszkána felfedezé-
séhez, nagyon nyugodt helyen fek-
szik, Palaia központjától kb. 2 km-re,
ahol bevásárlási lehetőségek és ét-
termek találhatók. San Miniato kb. 16
km-re, Pisa kb. 30 km-re, Firenze kb.
60 km-re.  
Felszereltsége: Az üdülőközpont egy 
tipikus toszkán területen, eredeti stílus-
ban renovált épületekben 51 stúdióval
és apartmannal áll rendelkezésre. Re-
cepció, étterem, borozó/pizzéria, tera-
szos bár, érmés mosó- és szárítógép.
Helyi készítésű bor és olívaolaj értéke-
sítése. A nagy kertben 2 édesvizű úszó-
medence (nyitva kb. 04.20. és 10.05.
között) pool-bárral, napágyakkal és
napernyőkkel. Törölközők térítés elle-
nében.
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés:   A toszkán stílusban be-
rendezett stúdiókban és apartmanok-
ban konyhasarok (hűtőszekrény, fő-
zőlap, mikrohullámú sütő), ülősarok, 
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon, 
SAT-TV, DVD-lejátszó, ingyenes WIFI és 
légkondicionálás/fűtés.
F2F: Stúdió 2 fő részére (kb. 30 m²). 
Nappali/hálószoba dupla ággyal.
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba dupla 
ággyal és 1 külön hálószoba.
F4H:   Az F4G-hez hasonló berende-
zéssel, kiegészítve kis kerttel vagy te-
rasszal.
F4J:   Háromszobás apartman 4 fő ré-
szére (kb. 55 m²). Két szinten nappa-
li, 1 szoba dupla ággyal és 1 kétágyas 
hálószoba. Egy részük 2 zuhanyozóval 
illetve kis kerttel vagy terasszal rendel-
kezik.
F6K:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 65 m²). Nappali/hálószoba 
dupla, kihúzható kanapéval, 1 szoba 
dupla ággyal és 1 kétágyas hálószoba. 
Egy részük 2 zuhanyozóval illetve kis 
kerttel vagy terasszal rendelkezik.  
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok, 
kb. 4 km-re lovaglás, kb. 15 km-re, Cas-
telfalfi ban 18 lyukú golfpálya.
Gyerekek: Külön gyermekmedence.  
Szórakozás: Térítés ellenében: kü-
lönböző kirándulások és programok 
(pl. főzőtanfolyam, bor-/olajkóstoló, 
édességkeresés stb.) a helyszínen fog-
lalhatók.

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, légkondicionálás/fűtés, 
elutazás utáni takarítás, ágyneműhu-
zat, törölköző és konyharuha heti vál-
tással.  
A helyszínen fi zetendő:
  •   Kaució:   kb. 150,- €.
•   Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 4,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot csak így szabad túllépni.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 4,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  14.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-08.22. / 7 éj

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
12=9/8=6/4=3    03.01.-07.05.,
  08.23.-12.28.   

4=3
kedvezmény

 BORGO COLLEOLI TUSCANY RESORT   ÚJ    COLLEOLI 

Szálláskód: FESO 05264

1 éj/apartman önellátással

már 60,-€ ártól
(19.200,- Ft ártól)
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Nagyon ízlésesen felújított, ura-
dalmi villa csendes, kellemes kör-
nyéken.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, a
település szélén. A központ kb. 100 m-
re. Firenze kb. 30 km-re.

Felszereltsége:   A szép, 60 szobás 
szállodában reggeliző/étterem terasz-
szal a belső udvar felé, a’la carte-étte-
rem panorámaterasszal, bár, pincebo-
rozó, ingyenes internetsarok/WIFI és 
liftek állnak rendelkezésre. A gondo-
zott, parkszerű kertben úszómedence 

(kb. 06.01.-09.15. között) panoráma-
fekvéssel. Napágyak és törölközők té-
rítés ellenében.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A - Classic-
szobák: A szobákban zuhanyozó, WC,
hajszárító, telefon, SAT-TV, széf, mini-
bár és légkondicionálás. 
A2B - Superior-szobák: Hasonló
berendezéssel, de tágasabbak. 
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió  . Bő-
séges büféreggeli és 3 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora.
Sport: Fitneszsarok. Térítés ellené-
ben: tenisz kb. 1 km-re, lovaglás kb.
2 km-re.
Wellness:   Fedett úszómedence (kb.
05.01.-09.30. között). Térítés ellené-
ben: kis wellness-központ szaunával,
gőzfürdővel, pezsgőfürdővel és masz-
százzsal.

A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.05.31-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény. Min. 30 nappal az érkezés 
előtt történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény a 07.01.-08.31. kö-
zötti utakra.

Árkedvezmény:
14=12/10=8/7=6/5=4  04.25.-09.27.
12=9/8=6/4=3    01.02.-04.25.,

 09.27.-12.30.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

4=3
kedvezmény

 HOTEL VILLA CASAGRANDE    
JOKER-

SZOBA

   FIGLINE VALDARNO 

Szálláskód: HOSO 05383

1 éj reggelivel

már 41,-€/fő ártól
(13.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

Rusztikus épületegyüttes a XVII.
századból 3 jellegzetes kúriaépü-
lettel.

Fekvése: Csendes helyen, egy enyhe 
lejtésű domboldalban fekszik, szőlő-
hegyek, mezők, szántóföldek és olíva-

ligetek között. A szállodához vezető út 
utolsó 200 métere földút. Gaiole kb. 7 
km-re, Siena kb. 30 km-re.  
Felszereltsége: Személyes vezetésű, 
az eredeti szerkezet és kialakítás meg-
őrzésével felújított kúriaegyüttes 35 
szobával. Reggeliző terasszal, bár, WIFI 

(térítés ellenében) és társalgó. A gon-
dozott kertben úszómedence (nyitva
az időjárás függvényében kb. 05.25.-
09.30. között) napágyakkal és naper-
nyőkkel. Törölközők térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A hangulatos,
toszkán stílusú szobákban fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, SAT-
TV és légkondicionálás (külön kérésre,
térítés ellenében, kb. 3,- €/nap). 
A4A - Négyágyas szobák:   Tágasab-
bak.  
Ellátás: Reggeli. Bővített kontinentá-
lis reggeli önkiszolgáló rendszerben.
Sport:   Asztalitenisz.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
4,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj

Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény. Min. 30 
nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
a 09.01. utáni utakra. Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.
Árkedvezmény:
14=12/7=6    06.15.-09.16.
10=8/5=4  04.01.-06.15.,
  09.16.-11.08. 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-8 éves) 100%, 1 

gyermek (9-12 éves) 70% illetve 1
gyermek (13 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-12 éves) 50% illet-
ve 2 gyermek (13 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában.   

5=4
kedvezmény

 HOTEL RELAIS SANTA CRISTINA    RADDA IN CHIANTI 

Szálláskód: HOSO 05770

1 éj reggelivel

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

A „Vico Alto” lakónegyedben, egy 
domboldalon fekszik, a történel-
mi városfal közelében, szép kilá-
tással Sienára.

Fekvése:   Az óváros kb. 2 km-re talál-
ható (menetrend szerinti busz megál-
lója kb. 100 m-re). Castellina in Chian-
ti kb. 15 km-re, San Gimignano kb. 30
km-re, Firenze kb. 60 km-re. 

Felszereltsége: Modern, jól beren-
dezett, teljesen légkondicionált, 50 
szobás szálloda. A vendégek rendel-
kezésére áll hall recepcióval, reggeli-
zőhelyiség fedett terasszal, bár SAT-
TV-sarokkal, WIFI (térítés ellenében), 
lift, mosoda (térítés ellenében) és 
szép kert olívafákkal. Úszómedence 
(kb. 12x6 m, nyitva az időjárás függvé-
nyében kb. 05.15. és 10.15. között) in-

gyenes napágyakkal és törölközőkkel.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A modern
és barátságosan berendezett szobák-
ban fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC,
hajszárító, telefon, SAT-TV, széf, mini-
bár, internetcsatlakozás és légkondi-
cionálás.  
Ellátás: Büféreggeli.
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárok,

tenisz kb. 100 m-re és lovaglás kb. 3 
km-re.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
20,- €/tartózkodás).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.

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

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
8=6/4=3     04.30.-10.01.
6=4/3=2     01.01.-04.30.,
  10.01.-12.28.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 100%,
1 gyermek (13-14 éves) 50% illetve 1
gyermek (15 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 1 gyer-
mek (2-12 éves) 100% illetve 1 gyer-
mek (13-14 éves) 50% 1 felnőttel egy 
szobában.   

3=2
kedvezmény

 SANGALLO PARK HOTEL     SIENA 

Szálláskód: HOSO 05294

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

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

A kényelmes, családi vezetés alatt 
álló szálloda egy gondozott kert
közepén fekszik.

Fekvése: San Gimignano külső ré-
szén fekszik, a településtől kb. 5 km-re,
Volterra irányában. Shuttle-busz a köz-
pontba kb. 4x naponta.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll recepció ingyenes szé-
fekkel és SAT-TV-sarokkal, ülősarok,
a’la carte-étterem terasszal, bár, reg-
gelizőhelyiség terasszal, internetsarok,
ingyenes WIFI és lift. A kertben úszó-
medence (kb. 18x10 m, nyitva az idő-
járástól függően kb. 04.15.-10.15. kö-
zött) panorámával, napozószékekkel,
napágyakkal és napernyőkkel. Pool-
bár. Törölközők térítés ellenében (kb.
2,- €/db/váltás).   
Helyi besorolás:   3,5*.
Elhelyezés: A2A: A szép, toszkán stí-
lusban berendezett szobákban terra-

kotta padló, zuhanyozó, WC, hajszá-
rító, telefon, széf, SAT-TV, minibár és 
légkondicionálás. 
A2B: Parkra vagy medencére néző 
szobák.
A2C:   Új és szép berendezésű szobák 
terasszal.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió.
Büféreggeli és 3 fogásos menüvacso-
ra az a’la carte-étteremben (vasárna-
ponként az étterem zárva tart, ezért 
vasárnapi tartózkodás esetén a vasár-
napra vonatkozó félpanziós felár levo-
násra kerül).  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 
tenisz kb. 7 km-re és a 18 lyukú „Cas-
telfalfi ” golfpálya kb. 25 km-re.  
Gyerekek:   Játszótér.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA              2014.04.18.-04.21.,

05.17.-09.27. / 4 éj
NAPONTA              2014.04.22.-05.16.,

09.28.-10.11. / 2 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 30 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a 03.22.-06.30. és 09.28.-
10.31. közötti utakra (az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényes).
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C:   1 gyermek (2-3 éves)
100%, 1 gyermek (4-12 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.    

 HOTEL CASOLARE LE TERRE ROSSE    
JOKER-

SZOBA

   SAN GIMIGNANO 

Szálláskód: HOSO 05394

1 éj reggelivel

már 42,-€/fő ártól
(13.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

Újonnan nyílt, modern üdülőtelep 
csendes, nyugodt helyen, a „Chi-
anti Classico” vidék közepén.

Fekvése: A Chianti-vidéken fekszik, Fi-
renze (kb. 30 km-re) és Siena (kb. 35 
km-re) között. Tavarnelle központja kb. 
4 km-re. Barberino kb. 6 km-re.  

Felszereltsége: Az új üdülőtelepen
56 apartman, teraszos étterem, bár 
SAT-TV-sarokkal és ingyenes WIFI áll
rendelkezésre. A gondozott kertben
úszómedence (nyitva az időjárás függ-
vényében kb. 05.15.-10.15.) pool-bár-
ral, napozószékekkel, napágyakkal és
törölközőkkel.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A stúdiókban és apartma-
nokban barátságos berendezés, zuha-
nyozó, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV,
ingyenes WIFI, széf, légkondicionálás,
ülősarok, konyhasarok (főzőlap, hűtő-
szekrény fagyasztóval, mikrohullámú
sütő és mosogatógép), étkezősarok és
bútorozott balkon vagy terasz. 
F2F: Stúdiók 2 fő részére (kb. 30 m²),
nappali/hálószoba dupla, kihúzható
kanapéval. 
F3G/F4G: Kétszobás apartmanok 3-
4 fő részére (kb. 40 m²), a stúdiók-
hoz hasonlók, kiegészítve 1 kétágyas
szobával. 

F5H: Háromszobás apartmanok 5 fő 
részére (kb. 50 m²), a kétszobás apart-
manokhoz hasonlók, kiegészítve 1 egy-
ágyas szobával.  
Sport:   Térítés ellenében: tenisz kb. 
3 km-re, lovaglás kb. 10 km-re és az 
„Ugolino” 18 lyukú golfpálya kb. 25 
km-re.  
Gyerekek: Gyermekmedence.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, légkondicionálás/fűtés, el-
utazás utáni takarítás (min. 2 hét fog-
lalása esetén egy köztes takarítás is), 
de a konyhasarkot a vendégeknek kell 
kitakarítaniuk, különben kb. 35,- €-t 
levonnak a kaucióból. Ágyneműhu-
zat, törölköző és konyharuha heti vál-
tással.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 150,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot csak így szabad túllépni.

Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj   

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény. Min. 45 
nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
a 06.15. utáni utakra. Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.  
Árkedvezmény:
14=12/7=6  05.15.-07.12., 
  08.23.-11.01. 
Min. 3 éjszakás tartózkodás esetén
8%, min. 5 éjszakás tartózkodás ese-
tén 10% kedvezmény.   y

Menüválasztásos vacsora.
S 05283B   (2-11 éves)   

10,- €/fő/éj
S 05283A   (12 éves kortól)   

19,- €/fő/éj

 VACSORA-EXTRA

7=6
kedvezmény

 CHIANTI VILLAGE MORROCCO    TAVERNELLE VAL DI PESA 

Szálláskód: FESO 05283

1 éj/apartman önellátással

már 91,-€ ártól
(29.120,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
45 nappal az érkezésig
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76 OLASZORSZÁG · LATIUM

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Családbarát üdülőtelep, ideális 
római és a környéken tett kirán-
dulásokra.

Fekvése:   Nyugodt panorámafekvés-
sel, a helység központja üzletekkel,
szórakozási lehetőségekkel, bárokkal
és éttermekkel kb. 2,5 km-re (ingye-
nes shuttle-busz), Róma központja kb.
25 km-re (shuttle-busz oda-vissza kb.
8,- €/fő). 
Felszereltsége:   Gondozott, családba-
rát üdülőfalu kb. 130 mobilházzal egy 
kb. 5 hektáros területen, egy tölgyer-
dővel körülvéve. A vendégek rendelke-
zésére áll recepció, teraszos étterem/
pizzéria SAT-TV-sarokkal, bár, kis szu-
permarket, internetsarok és WIFI (té-
rítés ellenében), érmés mosó-/szárító-
gépek. A gondozott kertben édesvizű
úszómedence (kb. 16x8 m, kb. 04.28.-
09.22. között) pezsgőfürdővel, nap-
ágyak, nagy, édesvizű lagúnamedence 
(kb. 04.28.-09.22. között) és pool-bár.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: F5F:   Háromhelyiséges,

„Giotto” típusú mobilház 5 fő részé-
re (kb. 36 m²). Nappali/háló kihúzha-
tó kanapéval és 2 kétágyas helyiség, 
konyhasarok (főzőlap és hűtőszek-
rény), étkezősarok, légkondicionálás, 
zuhanyozó, WC és bútorozott terasz. 
Grillfelszerelés külön kérésre.
Sport:   Asztalitenisz, boccia és vízi-
gimnasztika (júliusban és augusztus-
ban). Térítés ellenében: kerékpárok 
és tenisz.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér, mini-klub (kb. 05.26.-09.15. 
között német és olasz nyelven).
Szórakozás:   Animáció (kb. 05.26.-
09.15. között), júliusban és augusztus-
ban heti 2x élőzene.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, ágyneműhuzat 
heti váltással és elutazás utáni takarí-
tás.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.  
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-

számot csak így szabad túllépni.  
Parkolás: Ingyenes, őrzött parkoló.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni.  
Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj
NAPONTA      2014.04.26.-04.30. / 5 éj
SZOMBAT        2014.07.12.-08.22. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény: 
14=12/7=6  05.31.-07.19.,

 08.16.-08.30.
12=9/7=5/4=3    04.26.-05.31.,

 08.30.-09.20.
Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
50% kezdvezmény a 04.26.-05.24.y
és 06.07.-06.21. közötti utakra.   

7=5
kedvezmény

 I PINI FAMILY PARK      FIANO ROMANO 

Szálláskód: FESO 05616

1 éj/apartman önellátással

már 64,-€ ártól
(20.480,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Maenza

S. Felice
Circeo

Gaeta

Terracina
Salto di Fondi

Sabaudia

Frascati

Monteporzio Catone

RÓMA

LATIUM

Fiano Romano

Formia
Sperlonga

Ladispoli

LATIUMLATIUM

Latium nem csak Róma látnivalói-

val csábítja a turistákat. Számtalan

öböl varázsolja el az idelátogató-

kat fehér strandjaival és türkizszí-

nű vizével.  A 19. században szá-

mos írót és művészt is megihletett

a Róma és Nápoly közötti régió

festői tája. A környék hosszú, ho-

mokos strandjaival és számtalan 

öblével bűvöl el, melyeket sziklás 

partszakaszok tagolnak. Számos 

látnivaló és sértetlen történelmi 

falvak gazdagítják az itt tartóz-

kodást. A kedvező földrajzi elhe-

lyezkedés ideális kiránduláshoz 

Rómába, Nápolyba, Pompeibe, 

Caprira és a Ponza-szigetre. Pon-

za-sziget egy titkos tipp, melyet 

szépsége alapján Capri Rómája-

ként tartanak számon.

Figyelem! Olaszország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak mértékében 
változás várható. Pontos információk a helyszínen.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Róma
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77OLASZORSZÁG · LATIUM

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

Nagy, jól szervezett és családbarát
bungaló- és kempingfalu. A ten-
gerre néző komplexum az Ulisse 
partján, félúton Róma és Nápoly 
között található, a környéken szá-
mos kirándulási lehetőség kínál-
kozik.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, egy 
pínealigetben fekszik, a fi nomhomo-

kos strandtól kb. 500 m-re, ahova egy 
kis út vezet. Üzletek és éttermek kb. 6 
km-re. Terracina kb. 6 km-re, Sperlon-
ga kb. 12 km-re, Fondi kb. 15 km-re.
Felszereltsége:   Két részből álló, alul-
járóval összekötött, nagy üdülőfalu. A 
bungalók (kb. 100 db) és mobilházak 
(kb. 36 db) fekvésüktől függően kb. 
10-300 m-re fekszenek a tengerparttól. 
A vendégek rendelkezésére áll recep-

ció, teraszos étterem (kilátással a ten-
gerre, nyitva: kb. 06.01.-09.30. között),
bár, júliusban és augusztusban pub,
amfi teátrum, mozi, bazár, kis üzlet, in-
gyenes WIFI, érmés mosó-/szárítógép
(térítés ellenében). A kertben édesvizű
úszómedencés rész (kb. 600 m², úszó-
sapka használata kötelező) vízi attrak-
ciókkal és pezsgőfürdővel, napágyak 
és napernyők ingyenesen. A strand fö-
lött nagy napozóterasz.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A szépen berendezett
bungalók  ban nappali konyhasarok-
kal (gáztűzhely, hűtőszekrény), étke-
zősarok, SAT-TV, hajszárító, zuhanyo-
zó, WC és bútorozott, fedett terasz (kb.
10 m²).
F4F:   Háromszobás bungaló 4 fő részé-
re (kb. 30 m²), a tengertől kb. 200-300
m-re (egy aluljárón keresztül érhető
el). 1 kétágyas szoba és 1 kisebb, két-
ágyas szoba különálló ágyakkal.
F4G: Hasonlóan berendezettek, mint
az F4F típus, de a tengertől csak kb. 10-
50 m-re találhatók, és egy részük a ten-
gerre néz.
A kényelmesen berendezett mobil-
házakban zuhanyozó, WC, nappali ét-
kezősarokkal, konyhasarok (hűtőszek-
rény, gáztűzhely) és légkondicionálás
(külön kérésre, térítés ellenében, kb.
5,- €/nap). A tengerparttól kb. 200-
300 m-re fekszenek. 
F5H: Háromhelyiséges, „Classic” típu-
sú mobilház 5 fő részére (kb. 24 m²),
1 kétágyas és egy kisebb helyiség 2 kü-

lönálló ággyal és emeletes ággyal, fe-
dett, bútorozott előkert. 
Sport: Asztalitenisz, minigolf, strand-
röplabda, boccia, kosárlabda, kis foci-
pálya, aerobic és vízigimnasztika (kb. 
06.01. és 09.08. között). Térítés elle-
nében: tenisz (világítással), szörf és     
mountainbike-ok.
Szórakozás: Animációs programok 
kicsiknek és nagyoknak olasz és né-
met nyelven, többek között kabaréval, 
show-műsorokkal és piano-bárral (kb. 
06.01.-08.31. között), mozi és diszkó.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, ágyneműhuzat (heti 
váltással) és elutazás utáni takarítás. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni. 
Parkolás:   Nagy, fedett parkoló ingye-
nesen.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.19.-08.22. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz: 1 napágy, 1 napo-
zószék és 1 napernyő/lakóegység a 

strand fölött található napozóteraszon
(kb. 05.01.-09.30. között).  
 CSALÁDI tipp  Gyermekmedence 
(kb. 05.24.-09.15. között). Játszótér és
mini-klub (5-11 éveseknek, kb. 06.01.-
08.31. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő fogla-
lás esetén 20% kedvezmény. 
2014.06.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 08.30.-
09.30. közötti utakra. Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.  
Árkedvezmény: 
14=10/7=5  04.01.-06.21., 
  08.30.-09.30.
14=12     06.21.-08.09.
7=6     06.21.-08.09., 
  08.23.-08.30.   

7=5
kedvezmény

 VILLAGGIO CAMPING SETTEBELLO       SALTO DI FONDI 

Szálláskód: FESO 05603

1 éj/apartman önellátással

már 68,-€ ártól
(21.760,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Kellemes üdülőkomplexum, szép 
kilátással a Szt. Péter Bazilika ku-
polájára.

Fekvése: Nyugodt helyen, egy szép
píneaerdőben fekszik, Róma és a ten-
ger között. Róma központja kb. 18 km-
re, „Lido di Ostia” strandja kb. 8 km-
re. Buszmegálló kb. 20 m-re (naponta
több járat Rómába és Ostiába).
Felszereltsége: Családbarát üdülőfa-
lu (kb. 600 bungaló) külön kemping-
résszel. A vendégek rendelkezésére áll
teraszos étterem/pizzéria, take-away-
étterem, bár SAT-TV-sarokkal, fagyizó,
jól felszerelt szupermarket, készpénz-
automata és orvos. Térítés ellenében:
internetsarok WIFI-vel, érmés mosó-
/szárítógép. Úszómedence (kb. 20x10
m, kb. 05.01.-09.30. között) és lagú-
namedence (kb. 05.01.-09.30. között)
napágyakkal illetve 2 kültéri pezsgő-
fürdő.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: F5F:   Háromszobás, jól
felszerelt ,  ”Giotto”   típusú bungalók 5

fő részére (kb. 25 m²). Nappali kony-
hasarokkal (hűtőszekrény, gáztűzhely), 
étkezősarok, széf, zuhanyozó, WC, köz-
ponti légkondicionálás/fűtés és búto-
rozott terasz.
Sport: Boccia, asztalitenisz. Térítés el-
lenében: minigolf, 3 teniszpálya (kivilá-
gítással), mini futballpálya.
Gyerekek:   Játszótér. Mini-klub (4-11 
éveseknek) és junior-klub (12-16 éve-
seknek) kb. 05.01.-09.14. között.  
Szórakozás: Animáció kicsiknek és 
nagyoknak olasz nyelven (kb. 05.01.-
09.14. között).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés/légkondicionálás, 
ágyneműhuzat heti váltással és eluta-
zás utáni takarítás.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-

számot csak így szabad túllépni.   
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-08.29. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény: 
14=10    04.26.-05.31., 08.30.-11.02.
14=12    05.31.-07.05., 08.23.-09.06.
12=9/7=5/4=3    03.29.-05.31.,
  08.30.-11.02.
7=6    05.31.-07.05., 08.23.-08.30.
Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
50% kedvezmény a 03.29.-04.26.y
közötti utakra.    

Szállás példa

7=5
kedvezmény

 CAMPING VILLAGE FABULOUS       RÓMA 

Szálláskód: FESO 05725

1 éj/apartman önellátással

már 66,-€ ártól
(21.120,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig
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78 OLASZORSZÁG · KAMPÁNIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Családi vezetésű, modern, kényel-
mes apartman egy lakóépület fel-
ső emeletein, gyönyörű kilátással 
a kikötőre.

Fekvése: Maiori központjában találha-
tó, a pár lépésre lévő tengertől, jacht-
kikötőtől és parti sétánytól csak a parti
út választja el. A nyilvános, kavicsos/
homokos strand kb. 50 m-re található.
Strandszerviz térítés ellenében.   
Felszereltsége:   A vendégek ren-
delkezésére áll összesen 26 stúdió és
apartman, recepció, reggeliző bárral,
lift és panorámás tetőterasz napozó-
résszel.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: Az épület 5. és 6. eme-
letén lévő, modern, kényelmesen be-
rendezett stúdiókban és apartmanok-
ban főzősarok (gáz- vagy elektromos
tűzhely, hűtőszekrény), telefon, SAT-
TV, légkondicionálás/fűtés, zuhanyozó,
WC és hajszárító. 

F2F: Stúdiók 2 fő részére (kb. 25 m²) a 
hegy oldalán. Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval. 
F4F: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla, kihúzható kanapéval, 1 két-
ágyas szoba és oldalról tengerre néző 
balkon. 
F5F: Kétszobás apartmanok 5 fő részé-
re. Hasonlóan berendezettek, mint az 
F4F típus, de tágasabbak, kiegészítve 
az egyik szobában egy szimpla ággyal.
Ellátás:   Kontinentális reggeli önki-
szolgáló rendszerben külön kérésre a 
helyszínen, térítés ellenében (kb. 7,- 
€/fő/nap).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, ágyneműhuzat, törölkö-
ző, konyharuha (heti 2x váltás) és el-
utazás utáni takarítás.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució:   kb. 100,- €.  
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 20,- €/hét. Előzetes foglalás az 

utazási irodában, fi zetés a helyszínen.
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.  
Parkolás: 1 parkolóhely/lakóegység
ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(max. 5 kg, kb. 30,- €/tartózkodás).
Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2014.07.01.-08.31. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény. 
Árkedvezmény:
7=6    03.22.-06.07., 09.06.-09.27.
F4F/F5F: 7=5 02.01.-03.22., 

 09.27.-11.29.
F2F: 7=6    02.01.-03.22., 09.27.-11.29.   

7=5
kedvezmény

 RESIDENCE PANORAMIC     MAIORI 

Szálláskód: FESO 05721

1 éj/apartman önellátással

már 40,-€ ártól
(12.800,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Nápoly

Santa Maria di Castellabate

Sant´Agata

KAMPÁNIA

CAPRI

ISCHIA
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Sorrento
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Meta di Sorrent
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KAMPÁNIAKAMPÁNIA
Kampánia a napos Dél-Olasz-

ország kapuja. Csodálatos táj 

és az antik birodalom emlékei 

várják Önt! Fedezze fel a lenyű-

göző Amalfi  partjait, a romanti-

kus Capri szigetét, a mozgalmas 

Nápolyt, a lélegzetelállító antik 

Pompeit, a híres görög temp-

lomot Paestumban vagy a mai 

napig érintetlen Cilentói-partot.

Kultúra és természet, antik szob-

rok és álomszép tengeröblök jel-

lemzik a citrom, a pizza és a moz-

zarella hazáját. Buon viaggio!

SORRENTO egy tufateraszon

épült, bámulatos kilátással a Nápo-

lyi-öbölre, Ischia és Capri szigetére

valamint a Vezúvra. Sorrento nem

büszkélkedhet strandokkal, ellen-

ben a tenger fölé épített fürdőmóló

és a szállodák medencéi gondos-

kodnak a fürdőzés élményéről. 

Az AMALFI-PART csodálatos part-T

vidéke a Nápolyi- és a Salernói-

öböl között húzódik. A különös

hegyháton található terület mere-

dek sziklákkal találkozik az azúrkék 

tengerrel. Az enyhe éghajlata mi-

att kedvelt, sziklaszirtekhez simuló 

Amalfi , Positano, Praiano, Minori 

és Maiori települések a világ min-

den tájáról vonzzák a látogatókat. 

Itt érvényesül a legjobban a hami-

sítatlan olasz légkör. 

PAESTUM felejthetetlen élmény a 

művészetek szerelmeseinek! Az an-

tik templomokban az olaszországi

görög építészet legjelentősebb em-

lékeit csodálhatják meg. A kb. 12 

km hosszú, természetes, homokos

strand teszi Paestumot még von-

zóbb úti céllá.

A Cilentói-partok elején, egy cso-

dálatos öbölben fekvő, parti vá-

roska, Agropoli történelmi város-

magja mindenképpen megér egy 

látogatást! Figyelem! Olaszország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak 
mértékében változás várható. Pontos információk a helyszínen.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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79OLASZORSZÁG · KAMPÁNIA

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

Hangulatos szálloda tipikus medi-
terrán környezetben.

Fekvése: A központban fekszik, nyu-
godt helyen, a strandtól kb. 500 m-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll társalgó és TV-szoba, étte-
rem, bár, lift. A kertben édesvizű úszó-
medence. Napozószékek és törölközők 

a medencénél térítés ellenében, a 
kertben napágyak ingyenesen.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   Fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, SAT-TV, bé-
relhető széf és minibár (térítés ellené-
ben), légkondicionálás (kb. 10,- €/nap, 
júliusban és augusztusban ingyenes).
A2B: Balkonnal kiegészítve.  

Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió.   Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacsora
salátabárral.  
Sport:   Térítés ellenében: tenisz (kb.
150 m-re).
Gyerekek:   Játszótér.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Térítés ellenében.

Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.08.09.-09.26. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen 40,- 
€/fő/hét fi zetendő. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 5% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel és az 
A2A=A2B kedvezménnyel együtt nem 
érvényes). A kedvezmény alapja a reg-
gelis ár.  
Árkedvezmény:
14=12/7=6*  04.01.-05.30.,
 08.30.-09.05., 09.27.-10.31. 
*csak a fenti érkezések esetén, a ked-
vezmény alapja a reggelis ár

Balkonos szoba felár nélkül:
A2A=A2B*   az összes szezonban
*2014.01.31-ig történő foglalás esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-12 éves) 50% illet-
ve 1 gyermek (13 éves kortól) 25% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. A
kedvezmény alapja a reggelis ár.

7=6
kedvezmény

 HOTEL EDEN       SORRENTO 

Szálláskód: HOSO 43770

1 éj reggelivel

már 50,-€/fő ártól
(16.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Gyönyörű panorámafekvésű
szálloda modern spa-részleggel.

Fekvése:   Közvetlenül a saját, homo-
kos/kavicsos strandján fekszik. Sor-
rento kb. 3 km-re található (ahova na-
ponta többször ingyenes shuttle-busz 
közlekedik).  
Felszereltsége: A vendégek ren-
delkezésére áll összesen 95 szoba,
hall recepcióval, lounge, 2 étterem,

bár, fodrászat, ingyenes WIFI és liftek. 
Édesvizű úszómedence (kb. 05.01.-
10.31. között) pool-/snack-bárral, nap-
ágyakkal, napernyőkkel és strandtöröl-
közőkkel.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban 
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, WIFI, SAT-TV, légkondi-
cionálás/fűtés, bérelhető széf és mini-
bár (térítés ellenében).
A1B/A2B:   Kiegészítve tengerre néző 
balkonnal vagy terasszal.
A2C - Suitek:   Kiegészítve tengerre 
néző balkonnal vagy terasszal és pezs-
gőfürdővel.
A2D - Családi szobák:   2 felnőtt és 2 
gyermek részére, kiegészítve tolóajtó-
val leválasztott hálórésszel és tengerre 
néző balkonnal vagy terasszal.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Reggeli  ,   félpanzió   vagy All 
Inklusive  . Büféreggeli 10.00 óráig 
(büféreggeli későn kelőknek 11.30 órá-
ig szerényebb választékkal) továbbá 
menüválasztásos vacsora előétel- és 
desszertbüfével.

Wellness:   Térítés ellenében: fedett
medence, szauna, masszázs és külön-
böző kezelések a spa-részlegen.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
18 éves kortól (max. 7 napra).  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.08.03.-08.23. / 7 éj  
Fontos foglalási információ:   A 2 év
alatti csecsemőkért a helyszínen nem
kell fi zetni. Előzetes lekérés szükséges.  

 EXTRA tipp 
 • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A/
A1B).
• Strandszerviz:   2 napágy és 1 nap-
ernyő/szoba ingyenes használata a
strandon (kb. 05.01.-10.31. között, az 
időjárás függvényében).
•   Nászutas ajánlat: Elhelyezés ma-
gasabb kategóriájú szobában (a há-
zassági anyakönyvi kivonat bemutatá-

sa szükséges).
 ALL inklusive  Büféreggeli (büféreg-
geli későn kelőknek 11.30 óráig szeré-
nyebb választékkal), ebéd a snack-bár-
ban: különböző tésztaételek, saláta, 
pizza, hamburger, szendvicsek, fagylalt 
és desszertek (ebédcsomag is összeál-
lítható). Menüválasztásos vacsora elő-
étel- és desszertbüfével, salátabárral. 
10.00 és 24.00 óra között sör, bor, víz, 
üdítők, helyi és bizonyos nemzetközi 
alkoholos italok fogyasztása.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.15-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
7=6    01.11.-04.18., 05.03.-05.10.,
 10.15.-12.27.
4=3  01.11.-03.28., 11.01.-12.27.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C: 1 gyermek (2-6 éves) 
100%, 1 gyermek (7-12 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 10% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.

Családi akció:
A2D:   2 gyermek (2-6 éves) 100%,
2 gyermek (7-12 éves) 50% illetve 2 
gyermek (13 éves kortól) 10% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.      

4=3
kedvezmény

 MAR HOTEL ALIMURI SPA    
JOKER-

SZOBA

   META DI SORRENT 

Szálláskód: HOSO 43295

1 éj reggelivel

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek 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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80 OLASZORSZÁG · KAMPÁNIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Igényesen berendezett szálloda
meredek, sziklás domboldalban, 
csodálatos kilátással Capri szige-
tére.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fek-
szik, a strandtól kb. 3 km-re. Massa

Lubrense kb. 3 km-re, Sorrentó kb. 8 
km-re. Naponta 5 alkalommal transz-
ferbusz Sorrentóba.  
Felszereltsége:   A 65 szobával ren-
delkező szállodában klimatizált (kb. 
június közepétől szeptember közepé-
ig), nemdohányzó panorámaétterem, 

snack-bár, SAT-TV-szoba, WIFI (térítés
ellenében), internetsarok és liftek. A
teraszosan épített kertben tengervizes
úszómedence (kb. 250 m²) ingyenes
napozószékekkel, napernyőkkel és tö-
rölközőkkel.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Az ízlése-
sen berendezett szobákban telefon,
SAT-TV, internetcsatlakozás (térítés el-
lenében), széf, minibár, hajszárító,
légkondicionálás, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC.
A1A/A2B:   Kiegészítve tengerre néző
balkonnal vagy terasszal.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacsora
előételbüfével.
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárok.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence 
és játszótér.  
Szórakozás: Heti 1x piano-bár és ná-

polyi est.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
KEDD/SZERDA/PÉNTEK/SZOMBAT/
VASÁRNAP     2014.06.01.-09.30. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 
év alatti csecsemőkért a helyszínen 
10,- €/fő/éj fi zetendő. Előzetes fogla-
lás szükséges.
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).   

Árkedvezmény:
14=12/7=6    04.01.-05.17.,

 09.26.-10.31.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-3 éves)
100%, 1 gyermek (4-12 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL DELFINO   ÚJ     MASSA LUBRENZE 

Szálláskód: HOSO 43049

1 éj reggelivel

már 50,-€/fő ártól
(16.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Ízléses komplexum a Cilento
Nemzeti Park közelében.

Fekvése: Nyugodt környezetben, Ca-
paccio elővárosában fekszik. A saját,
homokos strand egy kb. 350 m szé-
les píneaerdőn keresztül érhető el. Pa-
estum központja kb. 3 km-re, az antik 
ásatások kb. 2 km-re.  
Felszereltsége: Nagyon igényesen
kialakított komplexum, mely főépület-
ből és több, a medence köré integrált,
2 emeletes melléképületből áll. A hall-
ban recepció ingyenes WIFI-vel, inter-

netsarok, klimatizált étterem, teraszos 
bár és lift. A kertben édesvizű úszóme-
dence pezsgőfürdővel (kb. 950 m²-es 
vízfelülettel, nyitva: kb. 05.15.-09.15.). 
A medencénél napernyők, napágyak, 
napozószékek ingyenesen. Júliusban 
és augusztusban „Minerva Beach” 
strandbár és étterem.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A - Deluxe-
szobák:   A főépületben található, mo-
dern, ízléses berendezésű szobákban 
telefon, SAT-TV, széf, minibár, légkon-
dicionálás, hajszárító, fürdőszoba vagy 

zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz.
A2B - Családi szobák: A melléképü-
letben találhatók (kb. 49 m²), hason-
ló felszereltséggel. Nappali/hálószoba
dupla kanapéval és 1 külön hálószoba. 
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és 3 fogásos menüválasztá-
sos vacsora.
Sport: Kerékpárok (korlátozott szám-
ban).
Gyerekek: Gyermekmedence és ját-
szótér.
Szórakozás: Animáció a strandon jú-
liusban és augusztusban.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Parkoló illetve garázs in-
gyenesen.   
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 10,- €/nap valamint a tartózkodás
végén egyszeri 50,- € fi zetendő).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA              2014.07.05.-08.08.,

08.17.-08.29. / 3 éj

NAPONTA      2014.08.09.-08.16. / 7 éj 
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Strandszerviz:   1 napozószék, 1 
napágy és 1 napernyő/szoba ingye-
nes használata a strandon (kb. 05.15. 
és 09.30. között). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény   (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
7=6* az összes szezonban
*a kedvezmény alapja a reggelis ár  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2 éves korig) 100% 
illetve 1 gyermek (3-11 éves) 50% 2 fel-

nőttel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmény alapja a reggelis ár.
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2 éves korig) 100%,
1-2 gyermek (3-11 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (12 éves kortól) 20% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmény alapja a reggelis ár.7=6

kedvezmény

 MINERVA RESORT HOTEL   ÚJ    PAESTUM 

Szálláskód: HOSO 43216

1 éj reggelivel

már 51,-€/fő ártól
(16.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Barátságos, igényes, felújított
szálloda nyugodt helyen, egy pí-
nealigetben.

Fekvése: Üzletek, éttermek és bárok 
kb. 900 m-re, Paestum antik temploma
kb. 3 km-re. A szálloda saját, homokos
strandjához (kb. 150 m-re) egy pínea-
erdőn át juthatnak el a vendégek.  
Felszereltsége:   Társalgó, étterem,
amerikai bár, SAT-TV-szoba, lift. A kert-
ben édesvizű úszómedence (kb. 12x25

m), pool-bár (júliusban/augusztus-
ban), napernyők és napozószékek in-
gyenesen, strandbár (júniustól szep-
temberig).   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A tágas és íz-
lésesen berendezett szobákban fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, hajszárí-
tó, telefon, SAT-TV, széf, hűtőszekrény, 
központi légkondicionálás (júliusban 
és augusztusban, időszakos üzemelés-
sel), fűtés és balkon.

Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.   Bü-
féreggeli és 3 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora előételbüfével és saláta-
bárral.   Figyelem! 08.09.-08.15. között
csak félpanziós foglalás lehetséges.  
Sport:   Asztalitenisz, strandröplabda.
Térítés ellenében: teniszpálya, vízibi-
cikli.
Gyerekek:   Játszótér.  
Szórakozás: Olasz nyelvű animáci-
ós programok kicsiknek és nagyoknak 
(júliusban és augusztusban).  
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében, előzetes lekérésre (kb. 10,-
€/nap).
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA             2014.05.17.-08.08.,

08.23.-09.12. / 3 éj
NAPONTA      2014.08.09.-08.22. / 7 éj

Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. Előzetes foglalás szüksé-
ges.

 EXTRA tipp 
• Strandszerviz:   félpanziós foglalás 
esetén 1 napágy, 1 napozószék és 1 
napernyő/szoba ingyenes használata a 
strandon (kb. 05.15.-09.30. között).
• Érkezéskor  1 üveg bor a szobában.  
 ITALOK inklusive    Ásványvíz fo-
gyasztása ingyenesen a főétkezések 
alkalmával.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
14=12/7=6* 04.26.-06.28.,
  08.23.-09.26.

10=8/5=4*  03.22.-04.25.,
 09.27.-11.29.

*az     A2S szobatípusban nem érvényes  
Családi akció:
A2A/A2S:   1-2 gyermek (2-5 éves)
100%, 1-2 gyermek (6-13 éves) 50% il-
letve 1-2 gyermek (14 éves kortól) 30%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.

5=4
kedvezmény

 HOTEL LE PALME    
JOKER-

SZOBA

   PAESTUM 

Szálláskód: HOSO 05713

1 éj reggelivel

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig
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81OLASZORSZÁG · SZARDÍNIA

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

Szardíniai terméskövekből épített 
létesítmény tipikus mediterrán 
növényzettel körülvéve.

Fekvése: Palau központja üzletekkel
és éttermekkel kb. 800 m-re. A kikö-
tőből menetrend szerinti komppal
juthatunk el a gyönyörű La Maddale-
na-szigetre. A kb. 200 m-re található,
homokos strandról, melyet egy píne-
aerdőn keresztül lehet elérni, varázsla-
tos kilátás nyílik a környező szigetekre.
A híres „Costa Smeralda” kb. 20 per-
ces autóútra.  
Felszereltsége:   80 apartman, kis uta-
kon megközelíthető recepció és szép
kert gránitsziklákkal. Édesvizű úszóme-
dence napágyakkal. Érmés mosógép.
Strandszerviz („de le Saline” strand,
kb. május közepétől szeptember végé-
ig, kb. 3 km-re) a helyszínen térítés el-
lenében: 2 napágy és 1 napernyő kb.
8,- €/nap (07.14.-09.01. között kb. 10,-
€/nap).
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés:   A stúdiókban és apart-
manokban főzősarok (tűzhely, mikro-
hullámú sütő, hűtőszekrény), fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, TV (helyi 
csatornák), vasaló, vasalódeszka és 
balkon vagy terasz.
F1F/F2F: Stúdiók 1-2 fő részére (kb. 
30 m²). Nappali/hálószoba dupla ka-
napéval.
F2G/F3G/F4G:   Kétszobás apartma-
nok 2-4 fő részére (kb. 40-50 m²). 
Nappali/hálószoba dupla kanapéval, 1 
kétágyas szoba és zuhanyozó.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz és elutazás utáni takarí-
tás a konyhasarok kivételével, melyet 
a vendégeknek kell kitakarítaniuk, kifo-
gás esetén a kaució egy részét (kb. 50,- 
€) visszatarthatják.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a hely-
színen is bérelhetők (kb. 10-10,- €/fő/
váltás), konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 150,- €.
• A helyszínen bérelhető   hordozható 
légkondicionáló berendezés:   kb. 
100,- €/hét.  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig kb. 
35,- €/hét. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(a közös helyiségekbe, medencéhez és 
a strandra nem vihető, kb. 30,- €/tar-
tózkodás).  

Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Figyelem!   Késői érkezés (20.00 óra
után) előzetes bejelentéssel, különben
kb. 50,- € fi zetendő.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
KEDD/SZERDA/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.07.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 10% kedvezmény a 
09.07. utáni utakra.   Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.  
Árkedvezmény:
14=11*    04.05.-06.14., 08.30.-10.24.
7=6*    04.05.-05.31., 08.23.-10.24.
*csak a fenti érkezések esetén

Szállás példa

kedvezmény

 PALAU GREEN VILLAGE     PALAU 

Szálláskód: FESO 43042

1 éj önellátással

már 15,-€/fő ártól
(4.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

SZARDÍNIA

Szardíniát minikontinensnek is ne-

vezik, ami természeti adottságai-

nak sokszínűségére utal. Az északi

részen, Olbia közelében találha-

tó a híres Costa Smeralda fi nom,

fehérhomokos strandokkal, sma-

ragdzöld színű tengerrel és bizarr

sziklaformációkkal. Délen hosz-

szabbak a strandok és hasonló-

an híresek. A Costa Rei „királyi

part” és Villasimius szép, homo-

kos strandjainak köszönhetően a 

legkedveltebb üdülőhelyek délke-

leten. Rózsaszín fl amingók, római 

termálfürdők és templomok, 300 

éves erődök, Európa legmélyebb 

kanyonja és még sok érdekesség 

teszi egyedülállóvá ezt a földkö-

zi-tengeri paradicsomot. Kellemes 

klímája miatt a tavaszi és a kora 

őszi hónapokban is lehet a ten-

gerben fürdeni. Szardínia szige-

tére a szárazföldről Genovából

vagy Livornóból komppal lehet

átjutni. A kompok Szardíniára

naponta 6x indulnak, az út éj-

szaka kb. 8-9 óra, nappal kb. 6

óra. A menetrendről és árakról

további információ az Ön utazá-

si irodájában! 

Cagliari

Olbia

Quartu
St. Helena Costa Rei

Porto Istana

Golfo Aranci

Baia Sardinia

Isola Rossa

Carloforte

Oristano

SZARDÍNIA

Marina di Capitana

S. Margherita

Pula

Nuoro

Porto Torres

Alghero

Badesi
Mare
Sassari

S. Teresa Gallura
Tempio

Cala Capra/Palau

Porto Cervo

San Pantaleo
Cannigione

La Caletta/Siniscola

Cala Liberetto

Cala Sinzias
Villasimius

Costa Ruja
Stintino

Golfo di MarinellaGolfo di 
Cugnana

Loiri-Porto San Paolo

La Maddalena

Budoni

Figyelem! Olaszország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak mértékében 
változás várható. Pontos információk a helyszínen.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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82 OLASZORSZÁG · SZARDÍNIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Családbarát létesítmény a ten-
ger közelében, a kedvelt üdülő-
helyen.

Fekvése: A település központja kb. 1,5
km-re, a tengertől csak egy parti út vá-
lasztja el (kb. 100 m). A szép „Barca
Brucciata” strand kb. 3 km-re (kb. júni-
ustól szeptemberig shuttle-szerviz térí-
tés ellenében).
Felszereltsége:   Gondozott létesít-
mény 170 szobával a főépületben és
a parkban lévő épületekben. 2012-ben
felújított hall, recepció széfekkel, WIFI
(térítés ellenében), étterem terasszal,
snack-bár a kis téren, 1 további bár a
főépületben és TV-szoba. A kertben
édesvizű úszómedence. Napozóágyak 
és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A kényelmes
szobákban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, telefon, SAT-TV és légkondici-
onálás. Egy részük balkonos.
A4B - Suitek: A tenger oldalán, 1 két-

ágyas szoba és 1 szoba emeletes ágy-
gyal, balkon vagy terasz. Csak 4 fő ré-
szére foglalhatók.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy   teljes pan-
zió  . Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Aerobic, vízigimnasztika, boc-
cia, íjászat, asztalitenisz, röplabda, 
többfunkciós sportpálya (tenisz, foci). 
Térítés ellenében: kerékpárkölcsönzés 
(kb. júniustól szeptemberig).  
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce. Játszótér. Olasz, német és angol 
nyelvű mini-klub 4-12 éveseknek kb. 
05.31.-09.13. között.
Szórakozás: Olasz nyelvű sportani-
máció, piano-bár és esti show-műso-
rok kb. 05.18.-09.14. között.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 5,- €/nap, előzetes lekéréssel).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.08.02.-08.22. / 3 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A).  
 ITALOK inklusive  Házi bor és víz az 
ebédhez és a vacsorához ingyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 

esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 10% kedvezmény a 
08.23. utáni utakra.
Árkedvezmény:
14=12/7=6  04.18.-07.05.,

 08.23.-10.25.
FP=TP az összes szezonban, min. 3 éj-
szakás foglalás esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-15 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában.
Családi akció:
A2A/A2S: 1-2 gyermek (2-15 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek 50% illetve 1 gyermek (16
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon. 
A4B:   2 gyermek (2-15 éves) foglalása
esetén 1. gyermek 100%, 2. gyermek 
50% illetve 1 gyermek (16 éves kortól)
30% 2 felnőttel egy szobában.

7=6
kedvezmény

 BLU HOTEL LACONIA    
JOKER-

SZOBA

   CANNIGIONE 

Szálláskód: HOSO 43233

1 éj félpanzióval

már 48,-€/fő ártól
(15.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Modern, kényelmes szálloda az
egykori halászfalu központjában.

Fekvése:   A központban fekszik, a
strandtól kb. 200 m-re. Vásárlási lehe-
tőségek, éttermek és bárok szintén kb.
200 m-re. A Barca Bruciata és Tanca-
manna strandokra térítés ellenében
transzfer (kb. júniustól szeptemberig).
Felszereltsége: Az elegáns szállodá-
ban étterem, lobby-bár nagy terasszal,
térítés ellenében WIFI (a közös helyisé-
gekben) és lift áll rendelkezésre. A kert-
ben úszómedence (kb. 12x30 m) pool-
bárral valamint ingyenes napágyakkal
és napernyőkkel. Törölközők térítés el-
lenében. A strandon napágyak és nap-
ernyők csak térítés ellenében. Össze-
sen 61 szoba.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A modern
berendezésű szobákban telefon, SAT-
TV, széf, minibár, légkondicionálás,

hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B:   Tengerre nézők.
A2C - Suitek: Tágas, tengerre néző 
suitek pezsgőfürdővel és külön háló-
résszel kiegészítve.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy   tel-
jes panzió.   Bőséges büféreggeli, me-
nüválasztásos ebéd és vacsora. Az ebé-
det és a vacsorát a szomszédos Hotel 
Moriscóban szolgálják fel.
Sport:   Fitneszterem. A szomszédos 
Hotel Morisco szolgáltatásai is igénybe 
vehetők, mint pl. aerobic, röplabda, te-
nisz, kerékpárok (egy részük csak térí-
tés ellenében).  
Wellness: Térítés ellenében: a well-
ness központban szauna, törökfürdő, 
szolárium, hamam, szín- és zeneterá-
pia, masszázs és szépségkezelések.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA     2014.08.02.- 08.22. / 3 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni (előzetes lekérés szüksé-
ges).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15% illetve 2014.04.30-ig 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény. 2014.06.30-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
a 08.23.-10.25. közötti utakra.
Árkedvezmény:
14=12/7=6 

04.18.-07.05., 08.23.-10.25.
Családi akció:
A2A/A2B/A2C:   1-2 gyermek (2-
12 éves) foglalása esetén 1. gyermek 
100%, 2. gyermek 50% illetve 1 gyer-
mek (13 éves kortól) 30% 2 felnőttel
egy szobában.   
Senior-kedvezmény: 60 év feletti
vendégeink részére 5% kedvezmény.    

7=6
kedvezmény

 BLU HOTEL BAJA   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   CANNIGIONE 

HOSO 43519

1 éj reggelivel

már 52,-€/fő ártól
(16.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

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

Szép apartmanházak Cannigioné-
ban és környékén.

Fekvése: Csendes helyen, a tengertől
kb. 80-850 m-re találhatók (az apart-
manok fekvésétől függően). Üzletek 
és éttermek a közelben.  
Felszereltsége:   A különböző komp-
lexumokban összesen 70 apartman. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   Az apartmanokban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, főző-
sarok (hűtőszekrény, tűzhely), étkező-
sarok, TV (helyi csatornák) és balkon
vagy terasz.
F2F/F3F/F4F:   Kétszobás apartmanok 
2-4 fő részére. Nappali/hálószoba 2 
fekhellyel és 1 kétágyas szoba.
F3H/F4H/F5H/F6H:   Háromszobás
apartmanok 3-6 fő részére. Nappali/
hálószoba 2 fekhellyel, 2 kétágyas szo-
ba (az egyik különálló ágyakkal, egy ré-
szükben emeletes ágy) és terasz vagy 
kert.
F3G/F4G/F5G/F6G:   Háromszobás
Superior-apartmanok 3-6 fő részére.
Igényesebb berendezéssel és kedve-
zőbb fekvéssel, tágasabbak, kiegé-
szítve 2. fürdőszobával, mosógéppel,

SAT-TV-vel és egy részükben légkondi-
cionálással. Külön parkolóhely.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, ágyneműhuzat és töröl-
köző (váltás térítés ellenében, kb. 10,- 
€/fő), elutazás utáni takarítás.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 30,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
előzetes lekéréssel.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Figyelem! Az érkezést minden eset-
ben előzetesen jelezni kell. Késői érke-
zés esetén (20.00 óra után) kb. 30,- € 
felárat kell fi zetni.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
KEDD/SZERDA/SZOMBAT 

2014.06.29.-08.30. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5 03.15.-05.10., 
  09.14.-10.30.
14=12/7=6    05.11.-07.12., 
  08.24.-09.13. 

7=5
kedvezmény

 APPARTEMENTS CANNIGIONE     CANNIGIONE 

Szálláskód: FESO 43181

1 éj önellátással

már 19,-€/fő ártól
(6.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

A Delphina-lánc kedvelt szállás-
helye Arzachena öblénél.

Fekvése: Az üdülőközpont nyugodt
helyen, a központtól kb. 100 m-re fek-
szik. A nyilvános, homokos strand a
parti úton át szintén kb. 100 m-re. Ol-
bia reptere kb. 31 km-re.  
Felszereltsége: Az üdülőközpont köz-
ponti részén helyezkedik el az Il Borgo
szállodai rész 120 szobával (Delphi-
na Resort), a vele határos területen a
La Rotonda rész további szobákkal és
30 apartmannal. Recepció, 2 étterem,
bár, internetsarok (térítés ellenében),
ingyenes WIFI (a bárban és a recep-
ción). A kertben, az Il Borgo szállodai
részen édesvizű úszómedence nap-
ágyakkal és napernyőkkel (az apart-
manvendégek részére csak korláto-
zottan használható, térítés ellenében)

illetve egy kisebb, édesvizű úszóme-
dence a La Rotonda részben. Törölkö-
zők ingyenesen.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A La Rotonda részben 
lévő apartmanokban zuhanyozó, WC, 
hajszárító, SAT-TV, telefon, széf, kony-
hasarok, légkondicionálás és veranda.
F2F/F3F/F4F: Kétszobás apartman 
max. 2 felnőtt és 2 gyermek (16 éves 
korig) részére. Nappali/hálószoba 2 fo-
telággyal és 1 kétágyas szoba. 
F4G/F5G/F6G:   Háromszobás apart-
man max. 4 felnőtt és 2 gyermek (16 
éves korig) részére. Nappali/hálószoba 
2 fotelággyal és 2 kétágyas szoba, az 
egyikben különálló ágyakkal.  
Sport: Tenisz és strandröplabda.
Wellness: Térítés ellenében: a Capo 
d’Orso Thalasso & Spa testvérszálloda 
spa-részlegébe félnapos belépő vehe-

tő (további részletek a helyszínen).  
Szórakozás: Piano-bár a szállodai
részben.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, ágyneműhuzat, töröl-
köző és elutazás utáni takarítás (kivéve 
konyhasarok, melyet a vendégeknek 
kell kitakarítaniuk, kifogás esetén a ka-
ucióból kb. 30,- €-t levonnak).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 150,- €.
• Időközi takarítás:   külön kérésre 
(kb. 25-30,- €).  
1 pótágy:   Gyermekágyat 2 éves korig
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában. A max. létszámot így 
sem szabad túllépni.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.

Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZERDA/SZOMBAT/VASÁRNAP / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Félnapos hajókirándulás   min. 21 
éjszakás tartózkodás esetén (a 3 év 
alatti gyermekek biztonsági okokból 
nem vehetnek részt).
 CSALÁDI tipp  Játszótér. Térítés elle-
nében (kb. 35,- €/gyerek/hét): 24 órás 
babakonyha, bébiklub 1,5-3 éveseknek 
és mini-klub gyermekmedencével 4-13 
éveseknek kb. 05.25. és 09.05. között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglaláskor 
15%, 2014.04.30-ig történő fogla-
láskor 10% kedvezmény.

A létesítményben (Delphina Re-
sort) szobák is foglalhatók a 43173
kód alatt. Árak és információk a
www. neckermann.hu oldalon.

 DELPHINA - RESIDENCE CALA DI FALCO   ÚJ     CANNIGIONE 

Szálláskód: FESO 73840

1 éj önellátással

már 22,-€/fő ártól
(7.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Il Borgo szállodai rész
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Elegáns szálloda egy kb. 10 hektá-
ros park közepén.

Fekvése: A szálloda nyugodt helyen,
kb. 6 km-re fekszik a központtól, ahol
bevásárlási lehetőségek várják a ven-
dégeket. Éttermek és bárok kb. 2 km-
re. A sekély, homokos strand kb. 80 m-
re, a melléképülettől kb. 350 m-re, de 
onnan ingyenes shuttle-busz áll ren-
delkezésre. Olbia kb. 8 km-re.
Felszereltsége: A mediterrán stílusú
szállodában 340 szoba a fő- és mel-
léképületben, a főépületben a’la car-
te-étterem, a melléképületben büféé-
terem, strandétterem, bárok, társalgó,
WIFI a közös helyiségekben (térítés
ellenében) és a főépületben liftek áll-
nak rendelkezésre. A kertben 2 úszó-
medence pezsgőfürdővel valamint in-
gyenes napágyakkal, napernyőkkel és
törölközőkkel.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés:   Az ízléses berendezésű
szobákban zuhanyozó, WC, hajszárító,
telefon, SAT-TV, széf, minibár, légkon-
dicionálás és balkon vagy terasz.
A2A: A melléképületben találhatók,
kertre nézők.
A2B – Superior-szobák:   A mellék-
épületben találhatók, oldalról vagy 
közvetlenül tengerre nézők.
A4A – Családi szobák:   A melléképü-
letben találhatók, kertre nézők, kéthe-
lyiségesek, az egyikben dupla, a má-
sikban különálló ágyakkal, balkon vagy 
terasz nélkül.

A4B – Családi szobák: A melléképü-
letben találhatók, kertre nézők, 2 egy-
más melletti kétágyas szoba összekö-
tő ajtóval.
A2C – De Luxe-szobák: A főépület-
ben találhatók és tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli, fél-   vagy   teljes 
panzió  . Minden étkezés büférend-
szerben.
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce, játszótér, mini-klub 5-12 éveseknek 
olasz és angol nyelven. Térítés ellené-
ben: gyermekfelügyelet.
Szórakozás: Piano-bár.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  

 EXTRA tipp 
  • Strandszerviz:   2 napágy és 1 naper-
nyő/szoba ingyenes használata a szál-
loda saját strandján ingyenesen.  
 AKTÍV tipp    Tenisz, aerobic, íjászat, 
asztalitenisz, fi tneszterem, röplabda, 
vízigimnasztika és boccia. Térítés el-
lenében: vízi sportolási lehetőségek 
a strandon (helyi szolgáltatóknál), lo-
vaglás a közelben, golfpálya Porto Cer-
vóban.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 

esetén 20% illetve 2014.04.30-ig 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény.
2014.06.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 08.30. 
utáni utakra.
Árkedvezmény:
14=12/7=6*  05.24.-07.04., 

 08.23.-09.23.
*A2S   szoba foglalása esetén nem ér-
vényes  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C/A2S: 1 gyermek (2-15
éves) 100% illetve 1 gyermek (16 éves
kortól) 30% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A4A/A4B: 2 gyermek (2-15 éves)
75% illetve 2 gyermek (16 éves kortól)
30% 2 felnőttel egy szobában.

7=6
kedvezmény

 COLONNA VILLAGE   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   GOLFO ARANCI 

Szálláskód: HOSO 43808

1 éj reggelivel

már 65,-€/fő ártól
(20.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Szépen gondozott szálloda Ma-
rinella öblében, egy gyönyörű, 
zöld kertben.

Fekvése: A szálloda nyugodt helyen,
kb. 5 km-re fekszik a központtól. A se-
kély, homokos strand egy természetes
gyalogúton kb. 300 m-re. Olbia repü-
lőtere kb. 16 km-re.  
Felszereltsége:   A szállodában 88
szoba, recepció, társalgó, SAT-TV-szo-
ba, étterem, amerikai bár és lift áll ren-
delkezésre. A kertben édesvizű úszó-
medence ingyenes napágyakkal és
napernyőkkel (a strandon térítés elle-
nében). Törölközők térítés ellenében
(kb. 2,- €/fő/váltás).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Az ízléses be-
rendezésű szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, széf, légkondicionálás és hű-
tőszekrény.

A2B: Oldalról tengerre néző balkon-
nal.
A2E:   Tengerre néző balkonnal.
A4B – Családi szobák: Tágas, négy-
ágyas szobák, egy részük balkonos 
vagy teraszos.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli   vagy  y félpanzió. Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacsora.  
Szórakozás:   Alkalmanként piano-bár.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen fi zetni 
kell. A max. létszámot (3 fő) így sem 
szabad túllépni.

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény.
2014.06.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 09.01. 
utáni utakra.
Árkedvezmény:
14=12/7=6*  05.24.-07.12., 

 08.23.-09.19.
*csak 03.31-ig történő foglalás és a
fenti érkezések esetén 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2E/A2S:   1 gyermek (2-11
éves) 100% illetve 1 gyermek (12 éves
kortól) 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A4B:   2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 2 gyermek (6 éves kortól) 50% 2 
felnőttel egy szobában.   

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 COLONNA BEACH HOTEL   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   GOLFO DI MARINELLA 

Szálláskód: HOSO 43410

1 éj reggelivel

már 52,-€/fő ártól
(16.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kényelmes szálloda strandközeli 
fekvéssel, Alghero városkában.

Fekvése: Egy mellékutcában fekszik,
kb. 1 km-re a központtól és a történel-
mi óvárostól. A strand a parti úton ke-

resztül csak kb. 100 m-re. Buszmegálló 
kb. 100 m-re. Alghero repülőtere kb. 8 
km-re, Olbia repülőtere kb. 135 km-re.
Felszereltsége: A szállodában 80 
szoba, recepció WIFI-vel (térítés el-
lenében), étterem, lobby-bár és lift 

áll rendelkezésre. A kertben úszóme-
dence pezsgőfürdővel, ingyenes nap-
ágyakkal és napernyőkkel (a strandon
térítés ellenében).
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A:   A hangulatos be-
rendezésű szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, telefon, SAT-TV, széf,
minibár és légkondicionálás (kb. július-
ban és augusztusban).  

Ellátás: Reggeli   vagy  y félpanzió. Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacso-
ra salátabárral, előétel- és gyümölcs-
büfével.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vin-
ni (térítés ellenében, előzetes lekérés-
sel).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.29. / 4 éj  

 EXTRA tipp 
  • Min. 5 éjszakás tartózkodás esetén 
05.31.-06.28. és 08.30.-09.27. között  1 
ebéd/fő/tartózkodás ingyenesen. 
• Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén 
06.28.-08.30. között  1 ebéd/fő/tar-
tózkodás ingyenesen  . 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 50% illet-
ve 1 gyermek (12 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

 HOTEL RINA   ÚJ    ALGHERO 

Szálláskód: HOSO 43242

1 éj reggelivel

már 45,-€/fő ártól
(14.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Igényesen berendezett üdülőtelep 
a Carru-hegyen gyönyörű kilátás-
sal Capo Caccia öblére.

Fekvése: Az üdülőközpont nyugodt
helyen, a központtól kb. 2,5 km-re fek-
szik. A strand kb. 3,5 km-re. Alghero re-
pülőtere kb. 13 km, Olbia kb. 130 km.
Felszereltsége: Az üdülőtelep villái
zöld, mediterrán környezetben, olí-
vafák közt helyezkednek el. Ingyenes
WIFI a medencénél. A kertben úszó-
medence (kb. 12x8 m) napágyakkal

és pool-bár. A helyi stílusban kialakí-
tott villákban összesen 30 apartman 
található.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A villákban 2 fürdőszoba 
vagy zuhanyozó, WC, mosógép, kony-
hasarok, étkezősarok, TV és terasz grill-
készlettel. Légkondicionálás/fűtés térí-
tés ellenében (kb. 100,- €/villa/hét).
F2F/F3F/F4F: Háromszobás villa 2-4 
fő részére (kb. 80 m²). Nappali/háló-
szoba és 2 kétágyas szoba (az egyik-
ben különálló ágyak).

F3G/F4G/F5G/F6G:   Háromszobás
villa 3-6 fő részére (kb. 100 m²). Nap-
pali/hálószoba dupla, kihúzható kana-
péval és 2 kétágyas szoba (az egyikben
különálló ágyak).
F5H/F6H/F7H/F8H:   Négyszobás vil-
la 5-8 fő részére (kb. 115 m²). Nappa-
li/hálószoba dupla, kihúzható kanapé-
val és 3 kétágyas szoba (az egyikben
dupla ággyal).
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz és elutazás utáni takarí-
tás (a konyhasarok és a grillkészlet ki-
vételével, melyet a vendégeknek kell
kitakarítaniuk, különben a kaucióból
kb. 50,- €-t levonnak).
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 10-10,-
€/fő/váltás). Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 200,- €.
•   Üdülőhelyi díj.

1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- €/éj. Pótágy 2 éves kortól kb. 
10,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni térí-
tés ellenében (kb. 30,- €/tartózkodás), 
a közös helyiségekbe és a medence 
környékere nem szabad bevinni.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óratól 
20.00 óra utáni érkezés esetén kérjük a 
szálláshelyet értesíteni (kb. 50,-€ felár 
fi zetendő).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
KEDD/SZERDA/SZOMBAT 

2014.06.07.-09.05. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 

esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 10% kedvezmény a 
09.07. utáni utakra.   Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.  
Árkedvezmény:
14=11    04.05.-06.13., 09.06.-10.24.
7=6    04.05.-06.01., 08.23.-10.24.

 VISTA BLU RESORT   ÚJ    ALGHERO 

Szálláskód: FESO 73850

1 éj önellátással

már 11,-€/fő ártól
(3.520,- Ft /fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Szép környezetben lévő apartma-
nok Szardínia ismert és kedvelt
strandjainak közelében.

Fekvése:   A helység központjától kb.
600 m-re, a homokos strandtól kb. 1,5
km-re fekszik. Olbia repülőtere kb. 22 
km-re.  
Felszereltsége:   Recepció, a gondo-

zott kertben úszómedence napozó-
székekkel és terasszal (térítés ellené-
ben). Ingyenes WIFI a recepciónál és 
a medencénél. Összesen 35 stúdió és 
apartman.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A stúdiókban és apart-
manokban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, hajszárító, főzősarok, TV (he-

lyi csatornák) és balkon vagy belső
udvar.
F1F/F2F: Stúdiók 1-2 fő részére (kb.
23 m²). Nappali/hálószoba dupla ka-
napéval. 
F2G/F3G/F4G: Kétszobás apartma-
nok 2-4 fő részére (kb. 37 m²). Nap-
pali/hálószoba dupla kanapéval, 1 két-
ágyas szoba és zuhanyozó.
Gyerekek:   Játszótér.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz és elutazás utáni takarí-
tás a konyhasarok kivételével, melyet
a vendégeknek kell kitakarítaniuk, kifo-
gás esetén a kaució egy részét (kb. 50,-
€) visszatarthatják.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a hely-
színen is bérelhetők (kb. 10-10,- €/fő/
váltás), konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 150,- €.
• Takarítás (külön kérésre, konyha

kivételével): stúdió esetén kb. 15,- €/
nap, apartman esetén kb. 20,- €/nap.
• A helyszínen bérelhető   hordozha-
tó légkondicionáló berendezés:
kb. 50,- €/hét.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 35,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 30,- €/tartózkodás).
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
KEDD/SZERDA/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.14.-08.29. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 

esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 10% kedvezmény a 
09.06. utáni utakra. Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.  
Árkedvezmény:
14=11    05.17.-06.14., 08.30.-10.10. 
7=6    05.17.-05.31., 08.23.-10.10.   

kedvezmény

 RESIDENCE BOUGANVILLAGE/LE VELE      BUDONI 

Szálláskód: FESO 43278

1 éj önellátással

már 16,-€/fő ártól
(5.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

7=6
kedvezmény
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86 DÉL-FRANCIAORSZÁG · CÔTE D’AZUR

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Modern szálloda Fontvieille kikö-
tőjének közelében, csodás kilátás-
sal a tengerre.

Fekvése:   Fontvieille városrészben, a
tenger közvetlen közelében, egy lakó-
negyedben fekszik, ahol számos üz-
let és étterem található. A szállodával
szemben egy rózsakert található. Mon-
te Carlo kaszinója kb. 3 km-re, Nizza
repülőtere kb. 27 km-re.
Felszereltsége:   A szállodában 181
elegáns szoba, recepció, étterem, bár,
3 lift, társalgó, WIFI (térítés ellenében),
terasz áll a vendégek rendelkezésére.
A kertben úszómedence (kb. 05.15.-
10.15. között, csütörtökönként regge-
lente zárva) napágyakkal és naper-
nyőkkel.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A - Classic-
szobák: A modern, légkondicionált
szobákban (kb. 25 m²) fürdőszoba
vagy zuhanyozó, telefon, SAT-TV, mini-
bár, széf, ingyenes WIFI.

A2B - Deluxe-szobák:   Tágasabbak 
(kb. 27 m²), balkonnal.
A2C - Junior-suitek:   Tágasabbak (kb. 
28 m²), balkonnal.
A2D - Suitek: Tágasabbak (kb. 43 
m²), balkonnal.  
Ellátás: Büféreggeli.
Sport: Fitneszterem.
Wellness: Térítés ellenében: szépség-
központ.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 25,- 
€/nap).  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  
Fontos foglalási információ: A 2 év 
alatti csecsemőkért a helyszínen nem 
kell fi zetni. Előzetes foglalás az utazási 
irodában szükséges. 

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

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
5=4     07.12.-08.30.
4=3     04.12.-07.12., 08.31.-10.26.
3=2     01.01.-04.12., 10.26.-12.29.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2D:   Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 1 gyermek 
(2 éves kortól) foglalása esetén.

3=2
kedvezmény

 HOTEL COLUMBUS MONTE-CARLO   ÚJ    MONACO/MONTE-CARLO 

Szálláskód: HOSO 60220

1 éj reggelivel

már 99,-€/fő ártól
(31.680,- Ft/fő ártól)

DÉL-FRANCIAORSZÁGDÉL-FRANCIAORSZÁG

Dél-Franciaország ragyogó nap-

sütéssel, csodás strandokkal és

kék tengerrel hívogatja látogatóit.

A napsütötte Côte d’Azur medi-

terrán hangulatával, trendi étter-

meivel és vásárlási lehetőségeivel

mindenki szívét megdobogtat-

ja. Keresse fel a felső tízezer kö-

rében népszerű Monacót és St. Tro-

pezt, sétálgasson a „Promenade

des Anglais”-on Nizzában vagy a 

„Croisette” sétányon Cannes-ban!

Mindezt tetézik Provence kulturá-

lis és természeti nevezetességei, 

például az illatozó levendulaföl-

dek és a végtelen pipacsmezők.

A családok, a természet és a vízi 

sportok szerelmesei élményekben 

gazdag üdülésen vehetnek részt a 

Földközi-tenger partjánál.

Engedje, hogy Dél-Franciaország

különleges hangulata Önt is elva-

rázsolja! 

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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87DÉL-FRANCIAORSZÁG · CÔTE D’AZUR

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

Kedvelt szálloda közvetlenül a 
strandon, egy gondozott park 
közepén.

Fekvése:   Nizza és Antibes között fek-
szik (kb. 6 km-re mindkettőtől) közvet-
lenül a szálloda saját, kavicsos strand-
ján. Marina-Baie-des-Anges elegáns
jachtkikötője számos étteremmel, bár-
ral, butikkal és egy nagy bevásárlóköz-
ponttal kb. 300 m-re.  
Felszereltsége:   A klimatizált szállodá-
ban összesen 48 szoba, recepció bérel-
hető széfekkel (kb. 8,- €/tartózkodás),
étterem a strandon, ülősarok internet-
sarokkal és WIFI-vel (térítés ellenében,
kb. 3,- €/tartózkodás), bár és lift áll a
vendégek rendelkezésére. Édesvizű
úszómedence (kb. 150 m²) napozó-
terasszal. Nagy pihenőrész napozószé-
kekkel (korlátozott számban). A stran-
don térítés ellenében napernyők és
napágyak (kb. 12,- €/fő/nap).   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A felújított és ba-
rátságosan berendezett szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, telefon,
LCD SAT-TV, minibár és légkondicioná-
lás. A belső udvar oldalán találhatók.

A2B - Superior-szobák:   A tenger ol-
dalán található szobák balkonnal vagy 
terasszal.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacsora. 
Főszezonban (júliusban és augusztus-
ban) a vacsora a fedett strandbárban 
fogyasztható el, főszezonon kívül pe-
dig a kb. 50 m-re található étteremben 
(heti 2x büfévacsora).  
Sport: Térítés ellenében: kerékpá-
rok (kb. 5,- €/óra) illetve a strandon 
számos vízi sportolási lehetőség kb. 
05.01.-09.30. között.  
Gyerekek: Gyermekmedence.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes. Mélygarázs kor-
látozott számban, térítés ellenében 
(kb. 7,- €/nap).
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 3,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA 2014.06.19.-08.27. / 3 éj  
Figyelem! A szobák csak 15.00 
órától foglalhatók el.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.17-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=6     02.03.-06.19.,
  08.28.-10.24.
5=4     02.03.-04.17.,
  10.01.-10.24.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-11 éves) 70%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.

5=4
kedvezmény

 HOTEL BAHIA     VILLENEUVE-LOUBET 

Szálláskód: HOSO 70784

1 éj reggelivel

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.17-ig

Szállás példa

Modern üdülőközpont egy gondo-
zott park közepén egy kis tóval.

Fekvése:   A „Cannes Mandelieu Old
Course” golfpálya szélénél fekszik. A
közelben egy kis repülőtér. A homokos
strand kb. 900 m-re, a település köz-
pontja kb. 3 km-re. Cannes kb. 7 km-
re. Térítés ellenében: júliusban és au-
gusztusban buszszerviz a strandra és a
központba. 
Felszereltsége: A tó köré épült, mo-
dern, négyemeletes épületekben ösz-
szesen 281 lakóegység. Rendelkezésre 
áll a „La Table du Lac”, a „Le Luna Grill” 
és „L’Espace” étterem, bár és kis üz-
let/pékség. Nagy, medencés rész egy 
édesvizű úszómedencével és pool-bár.
Napágyak és napernyők ingyenesen.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A stúdiókban és apart-
manokban konyhasarok (főzőlap,
hűtőszekrény, kávéfőzőgép, sütő/
mikrohullámú sütő, mosogatógép),
étkezősarok, széf, SAT-TV, telefon, WI-
FI (térítés ellenében), fürdőszoba, WC,
hajszárító, mosógép, légkondicionálás
és bútorozott terasz. 
F2F:   Stúdiók 2 fő részére (kb. 28 m²).
Nappali/hálószoba, dupla, kihúzha-
tó kanapéval valamint hálórész dup-
la ággyal.
F4G: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-

szére (kb. 38 m²). Nappali/hálószoba 
dupla kanapéval és 1 kétágyas szoba 
(egy részükben különálló ágyak).
F4J: Kétszobás apartmanok 4 fő részé-
re (kb. 38 m²). Hasonlóan berendezet-
tek, mint a F4G típusú apartmanok, de 
a tóra vagy a golfpályára néznek, és 
nem rendelkeznek hajszárítóval.
F6F: Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 50 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla, kihúzható kanapéval. 2 két-
ágyas szoba (az egyikben különálló 
ágyak).   
Sport:   Boccia, asztalitenisz, röplabda 
és tenisz. Térítés ellenében: golf.
Wellness:   Térítés ellenében: gőz-
fürdő, pezsgőfürdő, szauna (előzetes 
jelentkezés szükséges, kb. 40,- €/5 
alkalom/fő) és masszázs valamint 
szépségápolási kezelések. A wellness-
részleget csak 13 éves kortól lehet 
használni.  
Gyerekek:   Játszótér. Mini-klub (4-12 
éveseknek, helyek korlátozott szám-
ban, előzetes jelentkezés a helyszí-
nen), 07.07.-08.29. között. Térítés elle-
nében: bébiszitter.
A bérleti díj tartalmazza:
  Víz, gáz, áram, ágyneműhuzat, töröl-
köző és elutazás utáni takarítás (kivéve 
konyhasarok).
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  •   Kaució:   300-500,- € (a lakóegység 
méretének függvényében). 
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,20 €/fő/nap.   
1 pótágy: Gyermekágyat/etetőszéket 
2 éves korig az ár már tartalmaz. Elő-
zetes foglalás az utazási irodában szük-
séges. A max. létszámot csak így sza-
bad túllépni.  
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 45,- 
€/hét).
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 

8,- €/nap, előzetes lekéréssel).
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
SZOMBAT       2014.07.19.-08.22. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.15-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezmény a 04.12.-
08.29. közötti utakra. 2014.03.31-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény a 04.12.-08.29. kö-
zötti utakra. 2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
a 04.12.-08.29.közötti utakra-
illetve 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 20% kedvezmény a 
08.30.-11.15. közötti utakra.
Árkedvezmény:
  Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
15% kedvezmény   a 04.12.-07.19. és
08.16.-11.15. közötti utakra, min. 21 éj-
szakás tartózkodás esetén   25% ked-
vezmény   a 04.12.-07.19. és 08.16.-
11.15. közötti utakra.
F4G:   Min. 5 éjszakás tartózkodás ese-
tén 20% kedvezmény   a 04.12.-07.05.
és 08.30.-11.15. közötti utakra.

25%
kedvezmény

 MMV RESORT & SPA     CANNES MANDELIEU 

Szálláskód: FESO 70329

1 éj/apartman önellátással

már 70,-€ ártól
(22.400,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

DÉL-FRANCIAORSZÁGG

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Modern apartmanok a Cote d’Azur 
szívében, a tengerpart közelében.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, a
település szélén. Villeneuve-Loubet
központja kb. 3 km-re. A kavicsos/ho-
mokos strand kb. 850 m-re (2 utca vá-
lasztja el a tengertől). Éttermek és bá-
rok kb. 1 km-re. Nizza repülőtere kb.
14 km-re.  
Felszereltsége:   Az ízlésesen beren-
dezett létesítményben összesen 72 
stúdió/apartman található 4 emeleten.
A vendégek rendelkezésére áll recep-
ció, társalgó, mosó- és szárítóautoma-
ta (térítés ellenében) és liftek. A tető-
teraszon úszómedence (kb. 6x10 m,
nyitva áprilistól októberig) napozószé-
kekkel, ahonnan csodálatos kilátás nyí-
lik a Nizzai-öbölre.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A stúdiókban nappali/
hálószoba két ággyal, telefon, TV, bé-
relhető széf (kb. 20,- €/hét), konyha-
sarok (kávéfőző, mikrohullámú sütő,
hűtőszekrény), légkondicionálás/fű-
tés, ülősarok, ingyenes WIFI, zuhanyo-
zó és WC.
F2A:   Stúdiók 2 fő részére (kb. 28 m²).

F4F: Stúdiók 4 fő részére (kb. 35 m²). 
Sport:   Térítés ellenében: teniszpálya, 
golfpálya, kajak, vitorlázás, kerékpárok.  
Szórakozás:   A közelben számos szó-
rakozási lehetőség. Vízipark a közel-
ben.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz és fűtés.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 15,- €/fő/váltás). Kony-
haruha és törölköző.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 250,- €.
•   Elutazás utáni takarítás: kb. 55-
75,- €, de az apartmanokat a vendégek 
is kitakaríthatják (a konyhasarkot min-
den esetben ki kell takarítani, ellenke-
ző esetben kb. 25,- €-t levonnak a ka-
ucióból).
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap.  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 16,- €/hét. Előzetes foglalás az uta-
zási irodában szükséges. A max. létszá-
mot így sem szabad túllépni.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 30,- 
€/hét).
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
30,- €/hét).  

Érkezés/Elutazás:
15.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 21 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény a 01.01.-07.31. és a 
08.25.-12.28. közötti utakra.
Árkedvezmény:
14=13 az összes szezonban   

kedvezmény

 RESIDENCE SEA SIDE PARK       VILLENEUVE-LOUBET 

Szálláskód: FESO 60046

1 éj/apartman önellátással

már 38,-€ ártól
(12.160,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
21 nappal az érkezésig

Kedvelt üdülőtelep csendes kör-
nyezetben.

Fekvése:   A homokos/kavicsos strand
kb. 1 km-re, bevásárlási lehetőségek 
kb. 800 m-re, a központ kb. 1,5 km-re.  
Felszereltsége:   Az üdülőtelepen (ko-
rábban: Chateau de la Mer) 140 la-
kóegység 70 ikerházban áll rendelke-
zésre. Étterem, társalgó, a kertben 2 
úszómedence (nyitva kb. 04.01.-10.31.
között) napágyakkal, napernyőkkel és
pool-bárral.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: F4F  : Kétszobás Maiso-
nette-apartmanok 4 fő részére (kb. 36
m²), nappali/hálószoba dupla kanapé-
val, TV, széf, konyhasarok (hűtőszek-
rény, főzőlap, mikrohullámú sütő), 1
hálószoba a felső szinten, fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, légkondicionálás
és kis előkert.
F8F:   Négyszobás Maisonette-apart-
manok 8 fő részére (kb. 70 m²), 2 F4F 
típusú apartman összekötő ajtóval.
Sport:   Tenisz, asztalitenisz, röplabda-
és kosárlabdapálya. Térítés ellenében:

kerékpárkölcsönzés (kb. 10,- €/nap) il-
letve a közelben kb. 1500 m-re vitorlá-
zás és szörf.  
Gyerekek:   Játszótér.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, gáz, víz, fűtés, ágyneműhuzat, 
törölköző és konyharuha, elutazás utá-
ni takarítás (kivéve a konyhasarkot és 
edényeket).  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   300,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 0,65 €/fő/nap.  
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Apartmanonként 1 parko-
lóhely ingyenes, további parkolóhely 
kb. 8,- €/nap.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vin-
ni (max. 10 kg-ig, kb. 8,- €/nap, 36,- 
€/hét).
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj 
SZOMBAT       2014.06.29.-08.29. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes)  .
Árkedvezmény:
7=6     01.01.-06.28.,
  08.31.-12.31.   

7=6
kedvezmény

 P&S VILLAGE CANNES MANDELIEU      MANDELIEU 

Szálláskód: FESO 70325

1 éj/apartman önellátással

már 68,-€ ártól
(21.760,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

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

Provance-i stílusú szálloda álom-
szép kilátással a tengerre.

Fekvése: Cannes óvárosában helyez-
kedik el, kb. 350 m-re a strandtól, ahol
napágyak és napernyők térítés ellené-
ben vehetők igénybe. A kikötő és a
„Croisette” gyalog kb. 5 percre.
Felszereltsége:   A családias hangula-
tú szállodában társalgó, ingyenes WIFI,
étterem, bár és lift áll rendelkezésre. A
szép kertben édesvizű úszómedence 
(kb. 01.01.-04.30. és 10.01.-12.31.között
fűtött) napozószékekkel, napernyőkkel
és törölközőkkel. 
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A2A: A szobákban fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, 
telefon, SAT-TV, széf, rádió, internet-
csatlakozás és légkondicionálás/fűtés. 
Egy részük tengerre néző.
A1A:   Nem tengerre nézők, és nincs 
fűtés a szobákban.  
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. 
Amerikai büféreggeli és 4 fogásos, 
menüválasztásos vacsora.
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 
szörf kb. 500 m-re, tenisz kb. 2 km-
re, golf kb. 4 km-re és minigolf kb. 7 
km-re.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap.
Parkolás: Kis parkoló (férőhelyek kor-
látozott számban), kb. 150 m-re nyilvá-
nos parkolóház (kb. 70,- €/hét).  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
térítés ellenében (kb. 10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT       2014.08.02.-08.22. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 10% ked-

vezmény.   Az Árkedvezménnyel együtt
nem érvényesek. A kedvezmény alapja 
a reggelis ár.
Árkedvezmény:
7=6*  05.01.-07.01., 09.01.-10.01.
4=3*  01.05.-04.30., 10.01.-12.29.
* a kedvezmény alapja a reggelis ár  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-4 éves) 100%,
1 gyermek (5-12 éves) 50% illetve 1
gyermek (13 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. A ked-
vezmény alapja a reggelis ár.   

4=3
kedvezmény

 HOTEL DES ORANGERS    CANNES 

Szálláskód: HOSO 70764

1 éj reggelivel

már 46,-€/fő ártól
(14.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Autómentes családi paradicsom
az Esterel-hegyvonulat lábánál.

Fekvése: St. Raphael és Agay (kb. 
3 km) között fekszik egy 210 hektá-
ros natúrparkban. A fi nomhomokos 
strand kb. 1,5 km-re található.  

Felszereltsége:   Hatalmas, autómen-
tes üdülőövezet kb. 1000 apartmannal,
éttermekkel, bárokkal és üzletekkel. Ér-
més mosoda és WIFI a recepción (térí-
tés ellenében). 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A stúdiókban/apartma-
nokban nappali/hálószoba 2 kanapé-
val (5-7 fős apartmanoknál kiegészít-
ve egy kihúzható ággyal), konyhasarok 
(főzőlap, sütő vagy mikrohullámú sü-
tő, hűtőszekrény, kávéfőző és mosoga-
tógép), telefon, síkképernyős TV, bérel-
hető széf (kb. 20,- €/hét), étkezősarok,
fürdőszoba és WC (az apartmanokban
külön WC is) és balkon vagy terasz. 
F5F:   Stúdió 5 fő részére (kb. 24 m²),
kiegészítve emeletes ággyal. 
F5G: Hasonló berendezéssel, mint az 
F5F típus, de tengerre néző.
F4F:   „Select” stúdió hasonló beren-
dezéssel, mint az F5F típus, de csak 4
fő elhelyezésére alkalmas és újonnan
bútorozott.
F4G: „Select” stúdió hasonló beren-
dezéssel, mint az F4F típus, de tenger-
re néző. 
F5H: Kétszobás apartman 5 fő részére 
(kb. 28 m²), kiegészítve 1 külön háló-
szobával (a nappaliban további kihúz-
ható ágy az 5. fő részére).
F5J:   Hasonló berendezéssel, mint az 
F5H típus, de tengerre néző.
F5K: „Select” kétszobás apartman ha-
sonló berendezéssel, mint az F5H tí-
pus, de újonnan bútorozott.
F5L:   „Select” kétszobás apartman ha-
sonló berendezéssel, mint az F5K tí-
pus, de tengerre néző.
F7L:   Kétszobás, tengerre néző apart-
man 7 fő részére (kb. 37 m²), kiegé-
szítve emeletes ággyal az előtérben (a
nappaliban további kihúzható ágy) és
1 külön hálószobával. Egy részük két-
szintes illetve a felső rész manzárd.

F7N:   „Select” kétszobás apartman ha-
sonló berendezéssel, mint az F7L típus, 
de újonnan bútorozott.
Szórakozás:   Rengeteg szórakozási 
lehetőség. Naponta animációs prog-
ramok (angol, német és francia nyel-
ven).
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, ágyneműhuzat, töröl-
köző, konyharuha (heti váltással) és el-
utazás utáni takarítás (kivéve a kony-
hasarkot, amelyet a vendégeknek kell 
kitakarítaniuk).
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 200,- €. 
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 13 
éves kortól.   
1 pótágy:   Gyermekágy, etetőszék, 
hordozótáska, gyermekfürdőkád és 
pelenkázóasztal a helyszínen egy cso-
magban bérelhetők (kb. 40,- €/hét). 
Előzetes foglalás az utazási irodában 
szükséges. A max. létszámot így sem 
szabad túllépni.
Parkolás: Parkolási lehetőség korlá-
tozott számban a létesítmény mellett 
(kb. 45,- €/hét) ill. mélygarázs (kb. 55,- 
€/hét).
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
55,- €/hét, oltási könyv szükséges).  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
NAPONTA       2014.07.12.-08.01. / 7 éj
SZOMBAT       2014.08.02.-08.29. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• Ingyenes kisvonat a strandra  .
 AKTÍV tipp    Röplabda-, kosárlabda- 
és focipálya. Térítés ellenében: tenisz, 
kerékpárkölcsönzés, lovaglás, íjászat, 
fi tneszterem és 9 lyukú golfpálya.
 CSALÁDI tipp    Játszótér. Gyermek-
felügyelet 3-12 éveseknek (kb. 07.05.-

09.01. között, térítés ellenében). Té-
rítés ellenében: minigolf, bébiszitter,
tini-klub (13-17 éves korig, kb. 04.05.-
05.10., 07.05.-09.01. és 10.18.-11.01.
között).
 CSÚSZDA tipp    Kb. 380 m²-es vízivi-
lág különböző, édesvizű úszómeden-
cékkel áprilistól szeptemberig, külön 
gyermekmedence, fűthető úszóme-
dence, napozóteraszok napágyakkal és
napernyőkkel (korlátozott számban).
Júniustól októberig nagy élményme-
dence (kb. 1100 m²) szökőkúttal, hul-
lámfürdővel és csúszdákkal, 2 gyermek 
élménymedencével (júliustól szep-
temberig). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.01-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 20% ked-
vezmény a 04.12.-08.01. és 08.16.-
11.15. közötti utakra.
Árkedvezmény:
  Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 04.12.-08.01. ésy
08.16.-11.15. közötti utakra.
Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 08.02.-08.15.y
közötti utakra F5F/F5G/F4F/F4G típu-
sokban.

10%
kedvezmény

 PIERRE & VACANCES RESORT CAP ESTEREL   ÚJ    ST. RAPHAEL/AGAY 

Szálláskód: FESO 60218

1 éj/apartman önellátással

már 72,-€ ártól
(23.040,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.01-ig

Szállás példa
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90 DÉL-FRANCIAORSZÁG · CÔTE D’AZUR

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Üdülőparadicsom csodálatos dé-
li fekvéssel és szép kilátással St.
Tropez öblére.

Fekvése: St. Tropez öblében, Grima-
ud központjától kb. 5 km-re található.
A legközelebbi homokos strand kb. 3
km-re.  
Felszereltsége:   A mediterrán stílus-
ban épült létesítmény egy kb. 25 hek-
táros területen helyezkedik el. Terüle-
tén egy tó is található, kb. 1,3 hektáron.
A vendégek rendelkezésére áll össze-

sen 479 lakóegység, recepció, étterem, 
lift, kis szupermarket, újságos és mo-
soda (térítés ellenében).
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A jól berendezett stúdi-
ókban és apartmanokban nappali/há-
lószoba 2 kanapéággyal és 1 kihúzható 
ággyal, étkezősarok, ülősarok, SAT-TV, 
bérelhető széf (kb. 20,- €/hét), WIFI 
(térítés ellenében), konyhasarok (hű-
tőszekrény, főzőlap, sütő vagy mik-
rohullámú sütő, mosogatógép és ká-
véfőző), fürdőszoba, külön WC és 

bútorozott terasz vagy balkon.
F5F:   Stúdió max. 5 fő részére (kb. 26
m²). Nappali/hálószoba és 1 hálórész 
emeletes ággyal. 
F5K: Hasonló, mint az F5F típus, de 
tengerre néző.
F5G: Kétszobás apartman max. 5 fő
részére (kb. 30 m²). Nappali/hálószo-
ba és 1 kétágyas szoba.
F5H: Hasonló, mint az F5G típus, de 
tengerre néző.
F7H: Háromszobás apartman max. 7 
fő részére (kb. 40 m²). Nappali/háló-
szoba, 1 kétágyas szoba és 1 hálórész 
emeletes ággyal. Itt a WC a fürdőszo-
bában van. Egy részük kétszintes és
manzárd.
F7K: Hasonló berendezéssel, mint az 
F7H, de tengerre nézők, kiegészítve 
hajszárítóval.  
Gyerekek:   Játszótér, mini-klub (3-5
éves korig) és gyerekklub (6-12 éves
korig) kb. 04.12.-05.10., 07.05.-09.01.,
10.18.-11.11. között ingyenesen, a fő-
szezonban térítés ellenében. 
Szórakozás:   Változatos animációs
programok kicsiknek és nagyoknak.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás a konyhasarok kivételével, melyet
a vendégeknek kell kitakarítaniuk, ágy-
neműhuzat, törölköző, konyharuha,
takarítóeszközök. 
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 200,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 13
éves kortól. 

1 pótágy:   Gyermekágy, etetőszék, 
hordozótáska, gyermekfürdőkád és 
pelenkázóasztal a helyszínen egy cso-
magban bérelhetők (kb. 40,- €/hét). 
Előzetes foglalás az utazási irodában 
szükséges. A max. létszámot így sem 
szabad túllépni.
Parkolás:   Parkoló és garázs ingyene-
sen, korlátozott számban.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
55,- €/hét, oltási könyv szükséges). 
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
NAPONTA      2014.08.30.-09.19. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-08.29. / 7 éj
F7H/F7K:
NAPONTA / 4 éj
NAPONTA              2014.06.28.-07.04.,

08.30.-09.19. / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-08.29. / 7 éj

 AKTÍV tipp  Kosárlabda, asztalitenisz, 
röplabda. Térítés ellenében: tenisz, ke-
rékpárok, vízi sportok, hajókirándulá-
sok, lovaglás kb. 6 km-re és golf kb. 
2 km-re.  
 CSÚSZDA tipp    Kb. 1600 m²-es tró-
pusi medencerendszer: hullámfürdő 
gejzírekkel, úszómedencék, gyermek- 
és játszómedencék csúszdákkal (kb. 
270 m², fűtött),napozórész napágyak-
kal és napernyőkkel. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.01-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 20% ked-
vezmény a 04.12.-08.01. és 08.16.-
11.15. közötti utakra F5F/F5G/F7H 
típusokban.
2014.04.01-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 20% ked-
vezmény a 04.12.-07.11. és 08.16.-
11.15. közötti utakra F5K/F5H/F7K 
típusokban.
Árkedvezmény:
Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 08.16.-11.15. kö-y
zötti utakra.
Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 04.12.-08.01. kö-y
zötti utakra F5F/F5G/F7H típusokban.
Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény   a 04.12.-07.11. kö-
zötti utakra F5K/F5H/F7K típusokban.

10%
kedvezmény

 PIERRE & VACANCES RESORT LES RESTANQUES   ÚJ    GRIMAUD 

Szálláskód: FESO 60221

1 éj/apartman önellátással

már 74,-€ ártól
(23.680,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.01-ig

A hatalmas parkban fekvő, ked-
velt üdülőközpontban a környék 
legnagyobb medencerendszere
található.

Fekvése:   A fi nomhomokos, sekély 
strand kb. 5 km-re, a városközpont kb. 
4 km-re és bevásárlási lehetőségek kb. 
1,5 km-re találhatók. Éttermek és bá-
rok kb. 50 m-re. Nizza repülőtere kb. 
65 km-re.  

Felszereltsége:   Rendelkezésre áll re-
cepció, pizzéria, étterem, kis szuper-
market, snack-bár, internetsarok (térí-
tés ellenében) és mosoda. 6 édesvizű
úszómedence (ebből 1 igény szerint
fűthető).  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: Csendes, árnyékos he-
lyen fekvő, földszintes sorházak és
mobilházak kis előkerttel és 2 napozó-
székkel. Teljesen felszerelt konyhasarok 
(főzőlap, hűtőszekrény és kávéfőző),
zuhanyozó, külön WC és SAT-TV (térí-
tés ellenében).
F6K: Kétszobás apartman a sorházak-
ban 6 fő részére (kb. 35 m²). Nappa-
li/hálószoba dupla kanapéval, előtér 
emeletes ággyal és 1 kétágyas szoba.
F6G: Háromszobás apartman a sorhá-
zakban 6 fő részére (kb. 40 m²). Nap-
pali, előtér emeletes ággyal, 2 kétágyas
szoba (az egyikben különálló ágyak-
kal).
F6H: Háromhelyiséges mobilház 6 fő
részére (kb. 30 m²). Nappali/hálóhelyi-
ség dupla kanapéval, 2 kétágyas helyi-
ség (az egyikben külön ágyakkal).
F6J:   Négyhelyiséges mobilház 6 fő ré-
szére (kb. 32 m²). Nappali/hálóhelyi-
ség dupla kanapéval, 3 kétágyas helyi-
ség (kettőben különálló ágyakkal).
F6I:   Háromhelyiséges mobilház 6 fő
részére (kb. 40 m²). Hasonló felszerelt-
séggel, mint az F6J típus, kiegészítve 
légkondicionálással, SAT-TV-vel, ingye-
nes WIFI-vel, mosogatógéppel.  
Sport:   Aerobic, kosárlabda, foci,

boccia, íjászat (júliusban és augusztus-
ban), asztalitenisz, fi tneszterem, strand-
röplabda, 4 teniszpálya, görkorcsolya-
rámpa és mászófal. Térítés ellenében: 
kerékpárok és a közelben golfpálya.  
Wellness:   2 fűthető, fedett medence, 
3 pezsgőfürdő, gőzfürdő.  
Szórakozás:   Változatos animációs 
programok és diszkó. Térítés ellené-
ben: biliárd.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz és gáz.   
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is lehet bérelni (kb. 12,- €/
fő/váltás illetve kb. 6,50 €/fő/váltás), 
konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  •   Kaució:   kb. 215,- € (bankkártyával, 
készpénzes fi zetés nem lehetséges). 
• Elutazás utáni takarítás: elutazás 
előtt a vendégeknek kell az apartma-
nokat kitakarítaniuk. Kifogás esetén a 
kaució egy részét (kb. 65,- €) vissza-
tarthatják. 
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap.  
1 pótágy:   Gyermekágyat és etetőszé-
ket másfél éves korig az ár már tartal-
maz (korlátozott számban). Előzetes 
foglalás az utazási irodában szüksé-
ges. A max. létszámot így sem szabad 
túllépni.  
Parkolás:   1 parkolóhely/lakóegység 
ingyenes, 2. parkolóhely térítés ellené-
ben (kb. 6,- €/nap). 
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
6,- €/nap).  

Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
SZOMBAT      2014.07.05.-09.05. / 7 éj   

 CSALÁDI tipp  Játszótér, gyermek-
animáció, mini-klub 4-11 éveseknek 
(04.05.-09.27. között) és külön gyer-
mekmedence.  
 CSÚSZDA tipp  A medencerendszer-
hez 6 csúszda tartozik. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.01-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 04.05.-
07.12. és 09.13.-09.27. közötti 
utakra.
Árkedvezmény:
14=12/7=6    04.05.-04.26.,

 05.31.-07.12., 
 09.13.-09.27.

7=6
kedvezmény

 ÜDÜLŐTELEP LA PALMERAIE     FRÉJUS 

Szálláskód: FESO 60098

1 éj/apartman önellátással

már 49,-€ ártól
(15.680,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.01.01-ig

Szállás példa
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92 DÉL-FRANCIAO. · LANGUEDOC-ROUSSILLON

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Ideális választás egy pihentető 
és változatos családi üdüléshez a 
régió egyik legszebb strandjánál.
Igazi gyerekparadicsom és csúsz-
davilág!

Fekvése: Egy természetvédelmi terü-
let szélén, a szép, széles, 4 km hosszú,
Kék Zászlóval kitüntetett, homokos
strand dűnéi mögött fekszik. A köz-
pont éttermekkel és bevásárlási lehe-
tőségekkel kb. 5 km-re.  
Felszereltsége:   Jól vezetett, csalá-
di üdülőtelep kb. 160 lakóegységgel.
Rendelkezésre áll recepció, ingyenes
WIFI, étterem, bár és kis szupermar-
ket. Nagy medencerendszer (kb. 900
m²) pezsgőfürdővel, masszázscsapok-
kal valamint napágyakkal és naper-
nyőkkel. 
Helyi besorolás: 5*-os kemping.
Elhelyezés: F6F:   Háromhelyiséges
mobilházak 6 fő részére (kb. 18 m²).
Nappali/hálóhelyiség dupla kanapéval, 
ülősarok, konyhasarok (hűtőszekrény,
mikrohullámú sütő, főzőlap, kávéfő-
ző), zuhanyozó, WC, fűtés, 1 dupla-
ágyas helyiség, 1 kétágyas helyiség,
bútorozott terasz és 2 napágy.
F8G:   Négyhelyiséges mobilházak 8 fő
részére (kb. 25 m²). Hasonló berende-
zéssel, mint az F6F, de mikrohullámú
sütő nélkül, kiegészítve 1 további két-
ágyas helyiséggel.
Sport:   Asztalitenisz, boccia, fi tneszte-
rem, vízigimnasztika, tenisz és több-
funkciós sportpálya. Térítés ellenében:

búvárlecke a medencénél.  
Wellness:   Térítés ellenében: spa-rész-
leg gőzfürdővel, szaunával, pezsgőfür-
dővel és masszázzsal.  
Szórakozás:   Animációs programok 
kicsiknek és nagyoknak tematikus es-
tekkel (kb. 04.12.-09.19. között), pro-
fesszionális esti show-műsorok és 
diszkó.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz és gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is lehet bérelni (kb. 15,- €/
fő/váltás). Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 200,- €.
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 0,55 €/fő/nap 
13 éves kortól.
• Elutazás utáni takarítás:   a szállás-
helyet a vendégek maguk is kitakarít-
hatják, ellenkező esetben kb. 80,- €-t 
levonnak a kaucióból.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 4,90 €/éj. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   1 parkolóhely/lakóegység 
ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj 
SZOMBAT       2014.06.28.-08.29. / 7 éj

Fontos foglalási információ:   Az 
üdülőfalu kifejezetten kedvelt, ezért
javasoljuk, hogy üdülését a frekven-
tált időpontokra minél hamarabb fog-
lalja le!

 EXTRA tipp 
• 1x 10 perc szaunahasználat   1 fő
részére/foglalás.
 CSALÁDI tipp    2 gyermekmedence,
1 bébimedence, játszótér és animációs
programok a mini-klubban (5-12 éve-
seknek) barkácsműhellyel, kincskere-
séssel stb.  
 CSÚSZDA tipp  2 medence csúszdák-
kal és vízi játékokkal. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
14=12    04.12.-07.05.,

08.23.-09.19.   

kedvezmény

 VILLAGE CAMPING SPA MARISOL       TORREILLES 

Szálláskód: FESO 60821

1 éj/apartman önellátással

már 30,-€ ártól
(9.600,- Ft ártól)

Ideális választás családi nyaralás-
ra, a kicsiket nagy medencerend-
szer várja változatos vízicsúszdák-
kal.

Fekvése: A fi nomhomokos strand kb.
800 m-re, a helység központja kb. 3,5
km-re.  
Felszereltsége:   Nagy, erdős terüle-
ten elhelyezkedő létesítmény szőlőbir-
tokkal. Német-francia nyelvű recepció,
étterem, bár, büfé, kis szupermarket,
internetsarok valamint mosógép és
szárítógép (térítés ellenében). Nagy 
medencerendszer (kb. 1.000 m²) nap-
ágyakkal. A klub karszalagjának a 
viselete kötelező. 
Helyi besorolás: 5*-os kemping.
Elhelyezés: A bungalókban és mobil-
házakban nappali/étkező, zuhanyozó,
WC, konyhasarok (hűtőszekrény, mik-
rohullámú sütő, főzőlap), széf, bútoro-
zott terasz és 2 napágy.
F5F:   Háromszobás Merlot-bungalók 5
fő részére (kb. 30 m²). 1 duplaágyas
szoba, 1 szoba egy szimpla és egy 
emeletes ággyal.

F5G: Háromhelyiséges Syrah-mobil-
házak 5 fő részére (kb. 23 m²). 2 két-
ágyas helyiség, a nappaliban fotelágy 
és légkondicionálás. 
F6F:   Négyhelyiséges Cinsault-mobil-
házak 6 fő részére (kb. 32 m²). 1 dup-
laágyas helyiség, 1 kétágyas helyiség, 
1 hálóhelyiség emeletes ággyal és lég-
kondicionálás.  
Sport:   Kosárlabda, asztalitenisz és 
boccia. Térítés ellenében: vízi sportok 
a strandon illetve lovaglás kb. 2 km-re.  
Gyerekek:   Játszótér.
Szórakozás:   Angol és francia nyelvű 
animáció napközben és este kicsiknek 
és nagyoknak (júliusban és augusz-
tusban).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz és gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a hely-
színen bérelni is lehet. Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 200,- €.
• Elutazás utáni takarítás:   a szállás-
helyet a vendégek maguk is kitakarít-
hatják, ellenkező esetben kb. 80,- €-t 

levonnak a kaucióból.  
Parkolás: 1 parkolóhely/lakóegység
ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
6,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
16.00 és 19.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj
NAPONTA       2014.07.01.-08.31. / 7 éj
Fontos foglalási információ:   Az 
üdülőfalu kifejezetten kedvelt, ezért ja-
vasoljuk, hogy üdülését március végé-
ig foglalja le!  

 CSÚSZDA tipp  A medencerendszer-
nél csúszdák és külön gyermekme-
dence. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
21=14 04.19.-06.30., 08.30.-09.20. 
14=10/7=5    04.19.-06.30., 

 09.01.-09.20.

7=5
kedvezmény

 CAMPING CLUB DOMAINE LA YOLE       VALRAS PLAGE 

Szálláskód: FESO 60644

1 éj/apartman önellátással

már 65,-€ ártól
(20.800,- Ft ártól)
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Egy eredeti, kis halászfalu stílusá-
ban épület üdülőtelep közvetle-
nül a lagúnánál.

Fekvése: A homokos strand kb. 1 km-
re, a központ kb. 1,5 km-re.  
Felszereltsége:   Recepció ingyenes
WIFI-vel, étterem, bár, bérelhető szé-
fek, mosószalon, kis szupermarket
és üzletek. A szép kertben 2 édesvi-
zű úszómedence (összesen kb. 750
m²) csúszdával, napágyakkal és nap-
ernyőkkel.  
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés: Az apartmanokban és 
üdülőházakban nappali étkezősarok-
kal, konyhasarok (mikrohullámú sütő, 
tűzhely, mosogatógép, hűtőszekrény), 
SAT-TV és telefon. 
F3F: Háromszobás apartmanok 3 fő 
részére (kb. 32 m²). WC és terasz, az 
emeleten 1 duplaágyas szoba, további 
szoba 1 ággyal és zuhanyozó.
F4G:   Háromszobás apartmanok 4 fő 
részére (kb. 32 m²). WC és terasz, az 
emeleten 1 duplaágyas szoba, 1 szoba 
emeletes ággyal és zuhanyozó. 
F6F: Háromszobás üdülőházak 6 fő 

részére (kb. 43 m²). 1 duplaágyas szo-
ba, 1 kétágyas szoba, 2 zuhanyozó, 2 
WC és terasz.
Sport:   Aerobic, kis fi tneszterem, aszta-
litenisz és röplabda. Térítés ellenében:
katamaránozás és szörftanfolyam.  
Wellness: Szauna és gőzfürdő.  
Gyerekek:   Játszótér, külön gyermek-
medence, mini-klub (4-10 éveseknek 
júniustól szeptemberig, heti 5 nap) és
tini-klub (11-16 éveseknek júliusban és
augusztusban).  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz és fűtés.
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is lehet bérelni (kb. 8,- €/
fő/váltás illetve kb. 5,- €/fő/váltás).
Konyharuha.  

A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 200,- €.
•   Üdülőhelyi díj: kb. 0,60 €/fő/nap 
13 éves kortól.
•   Elutazás utáni takarítás:   a szállás-
helyet a vendégek is kitakaríthatják, el-
lenkező esetben kb. 40-50,- €-t levon-
nak a kaucióból.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig kb. 
25,- €/hét. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni 
(csak pórázon, kb. 35,- €/hét).  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
  Min. 21 éj tartózkodás esetén   20%   il-
letve min. 14 éj tartózkodás esetén
15% kedvezmény a 04.05.-06.28. ésy
08.23.-11.01. közötti utakra.

20%
kedvezmény

 ÍLE DES PÉCHEURS ÜDÜLŐFALU      PORT BARCARÉS 

Szálláskód: FESO 60010

1 éj/apartman önellátással

már 32,-€ ártól
(10.240,- Ft ártól)

családosok számára ki-
fejezetten ajánlott üdülőtelep.

Fekvése:   A spanyol határ közelében,
az Albères-Massiv-folyónál, csendes
helyen, az erdő szélén helyezkedik el.
Finomhomokos strandok kb. 5 km-re 
(ingyenes shuttle-szerviz). Éttermek,
bárok és bevásárlási lehetőségek a kb.
3 km-re lévő Argelès-ben. Gerona re-
pülőtere kb. 120 km-re.  
Felszereltsége: A hatalmas üdülőfa-
luban 475 szálláshely, német-francia
nyelvű recepció bérelhető széfekkel
(kb. 20,- €/hét), WIFI (5 óra ingyene-
sen), étterem, pool-/snack-bár, TV-szo-

ba, kis szupermarket és kis üzlet (kb. 
04.05.-09.20. között), orvosi szolgálat 
(júliusban és augusztusban naponta) 
áll rendelkezésre. Több, fűtött, édesvi-
zű úszómedence (összesen kb. 1.000 
m², min. 27 °C fok) vízeséssel, 3 kis 
csúszdával és napozóterasszal.  
Helyi besorolás:   5*-os kemping.  
Elhelyezés: A barátságosan berende-
zett chaletekben, faházakban, bunga-
lókban és mobilházakban nappali ét-
kezősarokkal, konyhasarok (gáz- vagy 
elektromos főzőlap, hűtőszekrény 
mélyhűtő-résszel, kávéfőző), SAT-TV 
(kivéve az F4F típusban), fűtés, zuha-
nyozó, WC és bútorozott terasz (egy 
részük fedett).
F4F:   Háromszobás faházak 4 fő részé-
re (kb. 26 m²). Kiegészítve kis sütővel. 
Többnyire 2 hálószoba (egy dupla-
ágyas és egy kétágyas) vagy 1 hálószo-
ba (dupla ágy és 140 cm széles kana-
pé) és kerti bútor.
F6G: Háromszobás bungalók 6 fő ré-
szére (kb. 38 m²). Kiegészítve telefon-
nal. 1 duplaágyas és 1 kétágyas szoba, 
2 ágy a manzárdrészen, ahova mere-
dek lépcső vezet (1,30 m magasság-
ban, a nappali felé nyitott) és kerti bú-

tor. Napernyő térítés ellenében (kb.
8,- €/hét).
F5J:   Háromszobás Genêt-faházak 5 fő
részére (kb. 28 m²). Kiegészítve mo-
sogatógéppel. 2 duplaágyas szoba, az 
egyikben magas pótágy. 
F5K: Háromszobás Genêt Prémium-
faházak     5 fő részére (kb. 28 m²). Ki-
egészítve mikrohullámú sütővel és
mosogatógéppel. 2 duplaágyas szoba,
az egyikben magas pótágy. 
F6L:   Háromszobás Belair-chaletek 
6 fő részére (kb. 40 m²). Kiegészítve 
mikrohullámú sütővel, mosogatógép-
pel, telefonnal és légkondicionálással.
2 kétágyas (80 cm szélesek) szoba, 2 
további ágy a félemeleten és 2 fürdő-
szoba WC-vel. TV mindegyik hálószo-
bában és nagy terasz.
F8H:   Háromszobás Family-chaletek 8
fő részére (kb. 45 m²). Kiegészítve sü-
tővel, mosogatógéppel, kenyérpirító-
val, mikrohullámú sütővel, porszívóval, 
vasalóval, vasalódeszkával és légkondi-
cionálással. 2 szoba franciaágyakkal, 2 
ágy a nyitott manzárdgalérián, zuha-
nyozó és fürdőszoba WC-vel. 2 napágy 
a teraszon.
F6K:   Háromhelyiséges mobilházak     6
fő részére (kb. 28 m²). Nappali/hálóhe-
lyiség dupla kanapéval, 1 duplaágyas
helyiség és 1 kétágyas helyiség. 1 na-
pozószék és 1 napernyő ingyenesen.
F6J:   Négyhelyiséges mobilházak     6 fő
részére (kb. 30 m²). Az F6K-hoz hason-
ló berendezéssel, kiegészítve egy dup-
laágyas helyiséggel. 1 napozószék és 1
napernyő ingyenesen.  
Szórakozás:   Animációs programok 
napközben francia, este francia és an-
gol nyelven a szabadtéri színpadon.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz és fűtés.

Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is lehet bérelni (2 vászon-
lepedő/fő és 1-2 törölköző/fő kb. 14,50 
€/fő). Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució:   kb. 200,- €.
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 0,60 €/fő/nap 
13 éves kortól.
• Elutazás utáni takarítás:   a szállás-
helyet a vendégek is kitakaríthatják, el-
lenkező esetben kb. 80,- €-t levonnak 
a kaucióból.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- €/hét. Előzetes foglalás az utazá-
si irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   1 parkolóhely/lakóegység 
ingyenes, a 2. autó kb. 4,- €/nap.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni 
(csak pórázon, kb. 2,50 €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj 
SZOMBAT       2014.06.28.-08.29. / 7 éj
Fontos foglalási információ:   Az 
üdülőfalu kifejezetten kedvelt, ezért ja-
vasoljuk, hogy üdülését március végé-
ig foglalja le!
 AKTÍV tipp    Vízigimnasztika, aerobic, 
foci-, kosárlabda- és röplabdapálya, 
asztalitenisz és boccia. Térítés ellené-
ben: lovaglás a közeli póniklubban (kb. 
5 km-re), búvárkodás a strandon (tan-
folyam a medencében). Vásárolható 
klubkártya (kb. 40,- €/család/tartóz-
kodás vagy kb. 15,- €/fő/tartózkodás), 
amely feljogosít 3 teniszpálya haszná-
latára és kezdő szörfözésre a strandk-
lubban (kb. 06.01.-09.15. között).  
 CSALÁDI tipp    Játszótér, külön gyer-
mekmedence, mini-klub (4-12 évesek-

nek, francia nyelven) kb. 04.05.-06.27.
között hétfőtől péntekig kb. 09.00-
12.00 óra között, 06.28.-08.30. között
vasárnaptól péntekig 09.00-12.00 és
14.00-17.00 óra között. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
  Min. 2 éj tartózkodás esetén   40% ked-
vezmény a 04.26.-05.09. és 05.31.-y
06.27. közötti utakra. Min. 2 éj tartóz-
kodás esetén   30% kedvezmény ay
04.05.-04.25., 05.10.-05.30. és 08.30.-
09.20. közötti utakra. A kedvezmény 
nem vonatkozik a Félpanzió-extrára.

Előétel- és desszertbüfé, a főétel 
menüválasztásos 2 féle menüből.
S 60107A (11 éves kortól)  

23 ,- €/fő/éj
S 60107B   (5-10 éves korig)   

13,- €/fő/éj
S 60107C   (2-4 éves korig) 

0,- €/fő/éj

 FÉLPANZIÓ-EXTRA

30%
kedvezmény

 LE BOIS FLEURI ÜDÜLŐFALU       ARGELÉS 

Szálláskód: FESO 60113

1 éj/apartman önellátással

már 54,-€ ártól
(17.280,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Mediterrán stílusú üdülőfalu köz-
vetlenül a strandon.

Fekvése:   Nyugodt helyen, közvet-
lenül a fi nomhomokos tengerparton
fekszik. Moriani Plage kedvelt üdülő-
hely számos étteremmel és vásárlási
lehetőséggel kb. 4 km-re. Bastia repü-
lőtere kb. 35 km-re.
Felszereltsége:   Az üdülőfalu sor-
házaiban 64 apartman, recepció szé-
fekkel, ingyenes WIFI, étterem, bár,
kávézó, érmés mosógép áll a vendé-
gek rendelkezésére. A kertben édesvi-
zű úszómedence (kb. 20x15 m) pezs-
gőfürdővel, napágyak és napernyők.
Strandszerviz térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés:   A jól felszerelt apartma-
nokban zuhanyozó, WC, konyhasarok 
(hűtőszekrény, főzőlap, kávéfőző), in-
gyenes WIFI, SAT-TV, bútorozott bal-
kon vagy terasz. Mikrohullámú sütő té-
rítés ellenében (kb. 10,- €/hét).

F4F: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 30 m²), nappali/hálószoba 
dupla kanapéval, hálófülke 2 ággyal.
F5G:   Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 40 m²), nappali/hálószoba 2 
ággyal és 1 pótággyal, 1 kétágyas szo-
ba, mélyhűtővel kiegészítve.
F4J: Háromszobás apartmanok 4 fő 
részére (kb. 30 m²), nappali, 2 hálószo-
ba (dupla ágyakkal vagy 2-2 különálló 
ággyal illetve emeletes ággyal).
F6H:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 52 m²), nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, 2 hálószoba (dup-
la ágyakkal vagy 2-2 különálló ággyal), 
mélyhűtővel kiegészítve.
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió a hely-
színen foglalható (csak a tartózkodás 
teljes időtartamára).
Sport:   Strandröplabda, asztalitenisz, 
boccia. Térítés ellenében: lovaglás kb. 
2 km-re.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, ját-
szótér.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 15,- €/fő/váltás), töröl-
köző, konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
•   Elutazás utáni takarítás:   kb. 25,- 
€, mely érkezéskor fi zetendő. Ameny-
nyiben a vendégek kitakarítják az 
apartmanokat, és nincs kifogás a tisz-

taság ellen, az összeget elutazáskor 
visszatérítik.  
1 pótágy:   Gyermekágyat 2 éves korig
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
40,- €/tartózkodás).  
Érkezés/Elutazás:
17.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT        2014.07.12.-09.12. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.21-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 05.03.-
06.13. és 09.13.-10.11. közötti 
utakra illetve 5% kedvezmény a 
06.14.-06.28. és 09.06.-09.12. kö-
zötti utakra.

 RÉSIDENCE LA VALLICELLA   ÚJ    POGGIO MEZZANA 

Szálláskód: FESO 60629

1 éj/apartman önellátással

már 47,-€ ártól
(15.040,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.21-ig

KOORZIKKAA
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KORZIKA

Nem véletlenül nevezték Korzi-

kát a régi görögök  „Kaliste”-nek,

a Legszebbnek. Olaszország-

tól nyugatra fekszik, politikailag

Franciaországhoz tartozik, és ez 

a Földközi-tenger 3. legnagyobb

szigete. Egyedülálló természeti

adottságokkal rendelkezik. A szi-

get belsejét magas hegycsúcsok 

és csodálatos völgyek jellemzik.

A nyugati részen meredek par-

tokat találhatunk rejtett öblök-

kel, amelyek ideális körülménye-

ket nyújtanak a búvárkodáshoz. A 

déli partot pedig fi nomhomokos, 

csodálatos fehér strandjairól, tür-

kizkék vizéről ismerhetjük fel. 

Minden régiónak megvan a saját 

karaktere, melybe könnyű bele-

szeretni.

Korzikára vendégeink komppal

juthatnak el. A Corsica Ferries

járatai Livornóból, Nizzából

és Toulonból indulnak Bastia,

Ajaccio és Calvi városokba. A

menetrendről és az árakról to-

vábbi információ az Ön utazási

irodájában!

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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95FRANCIAORSZÁG · KORZIKA

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

Gondozott létesítmény szép kert-
tel, közvetlenül a homokos stran-
don.

Fekvése: A település szélén, a ten-
gerparton fekszik. A „Moriani-Plage” 
vásárlási lehetőségekkel és éttermek-
kel kb. 300 m-re, Bastia repülőtere kb.
20 km-re.  
Felszereltsége: A szépen gondo-
zott kertben található létesítményben
a vendégek rendelkezésére áll 186
apartman, recepció WIFI-vel (térítés
ellenében), érmés mosó-/szárítógép.
Édesvizű úszómedence (kb. 24x8 m)
napozószékekkel, napernyőkkel és
pool-bár.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A kiválóan felszerelt
apartmanokban nappali/hálószoba ki-
húzható kanapéval, konyhasarok (gáz-
vagy elektromos tűzhely, hűtőszekrény 
mélyhűtővel, mikrohullámú sütő),
SAT-TV, széf, zuhanyozó, WC, ventilátor 
és bútorozott balkon. A recepción kor-
látozott számban kávéfőző, vízforraló,
hajszárító és vasaló áll rendelkezésre.
F4G: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 33 m²), kiegészítve 1 két-
ágyas hálószobával. Egy részük oldal-
ról tengerre vagy kertre néző.
F6H: Háromszobás apartmanok 6 fő
részére (kb. 51 m²), kiegészítve 1 két-
ágyas szobával továbbá a galérián még
2 ággyal. Oldalról tengerre nézők, egy 
részük a kert oldalán található.

F6L: Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 55 m²), kiegészítve 2 két-
ágyas szobával (egy részükben az egyik 
szoba különálló ágyakkal). Egy részük 
oldalról tengerre vagy kertre néző.
F6J:   Háromszobás apartmanok 6 fő 
részére (kb. 60 m²). Hasonló berende-
zéssel, mint az F6J, de tengerre nézők.
F8K: Négyszobás apartman 8 fő részé-
re (kb. 70 m²), kiegészítve 1 kétágyas 
szobával, 2 szobával a galérián (dupla 
vagy különálló ágyakkal), további für-
dőszoba és további balkon (nem bú-
torozott). Tengerre nézők.
Foglalható parkolóra néző Joker-apart-
man F4S   is.
Sport: Térítés ellenében: tenisz (kb. 
300 m-re).
Gyerekek:   Játszótér és külön gyerek-
medence.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Víz, áram, fűtés.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is bérelhetők (kb. 8,- €/fő/
váltás illetve kb. 4,- €/fő/váltás). Kony-
haruha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   300,- € (ajánlott a hitelkár-
tyával történő fi zetés). Elektromos grill 
a helyszínen kaució ellenében igényel-
hető.
• Elutazás utáni takarítás:   az apart-
manokat elutazáskor a vendégeknek 
kell kitakarítaniuk, ellenkező esetben 
vagy kifogások esetén kb. 35-55,- €-t 
vonnak le a kaucióból.

•   Üdülőhelyi díj: kb. 0,50 €/fő/nap. 
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 10,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen.
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.28.-08.29. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
  Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
15% kedvezmény a 05.03.-06.28. ésy
08.30.-10.04. közötti utakra. 

15%
kedvezmény

 RÉSIDENCE SOGNU DI RENA    
JOKER-

SZOBA

   SAN NICOLAO 

Szálláskód: FESO 60558

1 éj/apartman önellátással

már 52,-€ ártól
(16.640,- Ft ártól)

Nyugodt környezetben fekvő 
apartmanok közvetlenül a fi nom-
homokos strandon.

Fekvése: A település központja kávé-
zókkal, éttermekkel és üzletekkel kb. 1
km-re.  
Felszereltsége: A modern létesít-
mény 2 épületből áll és összesen 55
apartmannal rendelkezik. Édesvizű
úszómedence (kb. 100 m²) napágyak-
kal.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A stúdiókban és apart-
manokban konyhasarok (főzőlap, hű-
tőszekrény), étkezőrész, zuhanyozó,
nagy részükben külön WC, síkképer-
nyős SAT-TV, ingyenes WIFI és terasz.
Egy részük tengerre néző.
F2F:   Stúdiók (kb. 20 m²) 2 fő részére.
Nappali/hálószoba franciaággyal.
F4G: Kétszobás apartmanok (kb. 30
m²) 4 fő részére. Nappali/hálószoba

dupla kanapéval és 1 kétágyas szoba.
F6H:   Háromszobás apartmanok (kb. 
40 m²) 6 fő részére. Nappali/háló-
szoba dupla kanapéval és 2 kétágyas 
szoba.  
Sport: Asztalitenisz.  
Gyerekek:   Játszótér.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is bérelhetők (csomagban 
kb. 12,- €/fő/hét). Konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 150,- € (készpénzben).
• Elutazás utáni takarítás: az apart-
manokat elutazáskor a vendégeknek 
kell kitakarítaniuk, ellenkező esetben 
vagy kifogások esetén kb. 34-52,- €-t 
vonnak le a kaucióból.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 0,44 €/fő/nap.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 

utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot csak így szabad túllépni.   
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
50,- €/tartózkodás).  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 19.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj

 RÉSIDENCE MARINA BIANCA      MORIANI PLAGE 

Szálláskód: FESO 60543

1 éj/apartman önellátással

már 35,-€ ártól
(11.200,- Ft ártól)Szállás példa
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96 FRANCIAORSZÁG · KORZIKA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Nagy területen elhelyezkedő 
kemping közvetlenül a homokos 
strandon, kis állatkerttel.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik. A 
központ kb. 5 km-re, üzletek és étter-
mek kb. 200-300 m-re.
Felszereltsége: A kb. 500 faház és 
mobilház elszórtan található a kb. 20 
hektáros területen. A vendégek ren-

delkezésére áll recepció bérelhető szé-
fekkel (kb. 3,50 €/nap), szupermarket,
étterem (nyitva 05.10.-10.04. között),
bár, fagyizó és pizzéria (nyitva 06.01.-
09.06. között), TV-szoba, mosoda (té-
rítés ellenében), autómosó terület. A
kertben nagy, édesvizű úszómedence 
(kb. 450 m², nyitva kb. 04.05-től), na-
pozószékek, pool-bár.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A faházak  ban konyhasa-
rok (hűtőszekrény, mélyhűtő, főzőlap,
mikrohullámú sütő, kávéfőző), étke-
zősarok, légkondicionálás, zuhanyozó,
WC, bútorozott terasz.
F4G: Háromszobás „Cyrnea” típusú fa-
házak (kb. 31 m²) 4 fő részére, nappali/
hálószoba dupla kanapéval, 1 kétágyas
szoba, 1 szoba emeletes ággyal.
F5F:   Felújított háromszobás „Marina” 
típusú faházak (kb. 34 m²) max. 4 fel-
nőtt és 1 gyermek (12 éves korig) ré-
szére, nappali/hálószoba dupla, kihúz-
ható kanapéval, 2 kétágyas szoba (az 
egyikben különálló ágyakkal).
A   mobilházakban nappali/hálószoba
dupla kanapéval, konyhasarok (mikro-
hullámú sütő, kávéfőző, hűtőszekrény,
főzőlap), étkezősarok, ventilátor, zuha-
nyozó, WC, terasz.
F6F:   Háromszobás mobilházak (kb. 27 
m²) max. 4 felnőtt és 2 gyermek (12 
éves korig) részére, 2 kétágyas szoba
(az egyikben különálló ágyakkal).
Ellátás: Félpanziós ellátás a helyszí-
nen foglalható (kb. júniustól szeptem-
ber végéig).  

Wellness:   Térítés ellenében: spa-
részleg különböző kezelésekkel és 
masszázs.
Szórakozás:   Animációs és sportprog-
ramok.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha. Ágyneműhuzat és töröl-
köző, de a helyszínen is lehet bérelni 
(kb. 17,- €/fő/váltás illetve kb. 11,50 €/
fő/váltás).   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 160,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 0,65 €/fő/nap.
•  Elutazás utáni takarítás:   kb. 60,- 
€, de a lakóegységeket a vendégek is 
kitakaríthatják.  
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 6,- €/nap. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap). Júliusban és augusztusban 
háziállat nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj 
SZOMBAT       2014.07.05.-08.29./ 7 éj   

 AKTÍV tipp    Aerobic, vízigimnasztika, 
röplabda, kosárlabda, biliárd, asztalite-
nisz, tenisz. Térítés ellenében: kajak, 
kerékpárok, lovaglás kb. 2 km-re, mini-

golf, szörf, vízisí, vitorlázás. A vízi sport-
lehetőségek általában csak a főszezon-
ban állnak rendelkezésre.  
 CSALÁDI tipp    Animáció és gyerek-
klub (6-12 éveseknek, kb.05.10.-09.30.
között), játszótér és kis állatkert házi- és
vadon élő állatokkal. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 04.05.-
06.06. és 09.13.-10.18. közötti 
utakra.
Árkedvezmény:
21=14*    04.05.-06.21., 08.30.-09.28.
14=11*  04.05.-06.28., 08.30.-10.05.
7=6*    04.05.-06.28., 09.06.-10.12.
*csak a fenti érkezések esetén

kedvezmény

 ÜDÜLŐKÖZPONT MARINA D’ERBA ROSSA   ÚJ    GHISONACCIA 

Szálláskód: FESO 60546

1 éj/apartman önellátással

már 40,-€ ártól
(12.800,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.01.31-ig

Színvonalas üdülőfalu zöldövezet-
ben, közvetlenül a széles, hosszú, 
fi nomhomokos strandon.

Fekvése:   A központ vásárlási lehető-
ségekkel és éttermekkel kb. 4 km-re 
található.  
Felszereltsége: A létesítményben
összesen kb. 220 bungaló, étterem,
pizzéria, snack-bár, újságos, TV-szo-
ba, ingyenes WIFI, mosoda. A kertben
édesvizű, sekély medence (kb. 160 m²,
ideális gyermekek számára is), úszó-
medence (kb. 240 m²), napozószékek.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A stúdiókban és apart-
manokban nappali/hálószoba dup-
la kanapéval, konyhasarok (hűtőszek-
rény, mikrohullámú sütő, kávéfőző,
mosogatógép, kenyérpirító), telefon,
széf (térítés ellenében), fűtés (kb. 28,-
€/hét), zuhanyozó, WC, terasz.
F2F: Stúdiók 2 fő részére (kb. 18 m²).
F4G: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 30 m²), 1 kétágyas szoba.
F5H: Kétszobás apartmanok 5 fő ré-
szére (kb. 30 m²), 1 hálószoba emele-
tes ággyal és 1 további fekhellyel.
F5F:   Kétszobás apartmanok 5 fő részé-
re (kb. 35 m²), mint az F5H típus, ki-
egészítve fürdőszobával.
F6G:   Háromszobás Superior-apart-
manok 6 fő részére (kb. 55 m²), 2 két-
ágyas szoba (az egyikben különálló
ágyakkal), konyhával, mosógéppel és
balkonnal vagy terasszal kiegészítve.

F6H:   Háromszobás Superior-apartma-
nok 6 fő részére (kb. 65 m²), mint az 
F6G típus, 2 fürdőszobával.
F7J: Háromszobás apartmanok 7 fő 
részére (kb. 42 m²), 1 kétágyas szoba, 
1 hálószoba emeletes ággyal és 1 to-
vábbi fekhellyel, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, mosógép.
Sport: Asztalitenisz, röplabda. Térítés 
ellenében: íjászat, minigolf (sportkár-
tya kiváltása lehetséges: kb. 3,- €/fő/
nap illetve kb. 12,50 €/fő/hét), tenisz 
(kb. 8,- €/óra), lovaglás kb. 500 m-re, 
vízi sportok a strandon.
Szórakozás:   Animációs programok 
06.07.-10.03. között játékokkal, verse-
nyekkel, tematikus estekkel, diszkó.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, elutazás utáni takarítás.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is lehet bérelni (kb. 8,50 
€/fő/váltás illetve kb. 3,80 €/fő/hét), 
konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  •   Kaució:   kb. 200,- € (bankkártyával, 
készpénzes fi zetés nem lehetséges).
• Üdülőhelyi díj:   kb. 0,60 €/fő/éj.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 16,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  18.00 órától/10.00 óráig  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 7 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj

 CSALÁDI tipp    Bébiklub (3-6 éves
korig) és gyerekklub (6-12 éves ko-
rig) 06.08.-10.03. között, vasárnaptól
péntekig, tiniklub (12 éves kortól, jú-
liusban és augusztusban vasárnaptól 
péntekig) animációval, játszószoba.
Térítés ellenében: bébiszitter, etető-
szék (kb. 10,- €/hét, előzetes foglalás
szükséges). 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
15% kedvezmény   a 04.12.-07.05. és
08.30.-10.18. közötti utakra F2F/F4G/
F5H/F5F típusokban.
10% kedvezmény a 04.12.-07.05. ésy
08.30.-10.18. közötti utakra F6G/F6H/
F7J típusokban. 

15%
kedvezmény

 MARINA D’ORU ÜDÜLŐFALU   ÚJ     GHISONACCIA 

Szálláskód: FESO 60531

1 éj/apartman önellátással

már 40,-€ ártól
(12.800,- Ft ártól)
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Gondozott üdülőtelep közvetlenül 
a tengerparton.

Fekvése: Egy kb. 6 hektáros pínea-
ligetben fekszik, a sekély, fi nomho-
mokos strandtól kb. 150-500 m-re (a
lakóegységek fekvésétől függően). Vá-
sárlási lehetőségek kb. 1 km-re, a köz-
pont kb. 5 km-re található, egy kerék-
párúton keresztül is megközelíthető.
Bastia repülőtere kb. 80 km-re.  
Felszereltsége: Az üdülőfalu össze-
sen 170 kétemeletes sorbungalóból és
mobilházból áll. Recepció német nyel-
ven is beszélő személyzettel, WIFI térí-
tés ellenében, étterem a strandon (kb.
05.17.-10.05. között), bár, mosó-/szá-
rítógép (térítés ellenében). A kertben
nagy, fűthető, édesvizű úszómedence 
kis vízeséssel. Napozószékek és naper-
nyők ingyenesen, a strandon térítés el-
lenében (kb. 60,- €/hét).
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Stúdiók: F2F:   Jól beren-
dezett stúdiók max. 2 fő + 1 gyermek 
(12 éves korig) részére (kb. 20 m²),
nappali/hálószoba dupla kanapéval és
1 pótággyal, teljesen felszerelt konyha-
sarok mikrohullámú sütővel, fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC és terasz. Bé-
relhető széf (kb. 7,- €/hét).
Bungalók:   Jól berendezettek, teljesen
felszerelt konyhasarok mikrohullámú
sütővel, telefon, mosogatógép, fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC és terasz,
egy részük emeletes. Bérelhető széf 
(kb. 7,- €/hét). 
F4K: Kétszobás bungaló 4 fő részére 
(kb. 30 m²), nappali/hálószoba dupla
kanapéval, 1 kétágyas szoba (különálló
vagy emeletes ággyal).
F6K: Háromszobás bungaló 6 fő ré-
szére (kb. 40 m²), nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, 2 kétágyas szoba

(az egyikben különálló ágyakkal vagy 
emeletes ággyal).
Mobilházak:   Jól berendezettek, telje-
sen felszerelt konyhasarok (mikrohul-
lámú sütő és hűtőszekrény), étkezősa-
rok, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, 
légkondicionálás és terasz. 
F4F: Kétszobás mobilház 4 fő részé-
re (kb. 30 m²), 2 kétágyas szoba (az 
egyikben különálló ágyakkal).
F4G:   Háromszobás mobilház 4 fő ré-
szére (kb. 31 m²), nappali/hálószoba 
dupla kanapéval, 2 kétágyas szoba (az 
egyikben különálló ágyakkal).
F5J:   Kétszobás mobilház 5 fő részére 
(kb. 32 m²), 1 kétágyas és 1 három-
ágyas szoba, részben emeletes ággyal. 
F6F: Háromszobás mobilház 6 fő ré-
szére (kb. 32 m²), 3 kétágyas szoba (az 
egyikben különálló ágyakkal).  
Wellness: Térítés ellenében: szau-
na, gőzfürdő, pezsgőfürdő, masszázs, 
szépségkezelések.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér, mini-klub (4-12 éveseknek, 
kb. 06.07.-10.05. között, szombat kivé-
telével naponta).
Szórakozás: Animáció.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is lehet bérelni (kb. 10,- 
€/fő/váltás illetve kb. 2,- €/fő/váltás), 
konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 300,- € (  F6K: kb. 400,- 
€).
• Üdülőhelyi díj:   kb. 0,60 €/fő/éj.
• Elutazás után takarítás:   kb. 40-
90,- €, de a lakóegységeket a vendé-
gek is kitakaríthatják.  
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 25,- €/hét. Előzetes foglalás az 

utazási irodában, fi zetés a helyszínen.
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vin-
ni térítés ellenében, előzetes lekéréssel
(max. 5 kg).  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT 2014.07.05.-08.29. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem! F2F típusú stúdió foglalá-
sa esetén a gyermek nevét és korát a
megjegyzés rovatban fel kell tüntetni.  

 AKTÍV tipp    Aerobic, boccia, íjászat,
asztalitenisz, vízigimnasztika és röp-
labda. Térítés ellenében: kerékpárok,
szörf, vitorlázás, vízisí, kajak, lovaglás 
(kb. 2 km-re). 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
  Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén 
20% kedvezmény a 09.20.-10.31. kö-y
zötti utakra.

20%
kedvezmény

 ÜDÜLŐKÖZPONT SUNELIA PERLA DI MARE      GHISONACCIA 

Szálláskód: FESO 60595

1 éj/apartman önellátással

már 42,-€ ártól
(13.440,- Ft ártól)

Bájos butikhotel csodás kilátással 
a vitorláskikötőre és a tengerre.

Fekvése: A kis település szélén fek-
szik, vásárlási lehetőségek, bárok és
kis éttermek a közvetlen közelben. A fi -
nomhomokos strand kb. 300 m-re, Fi-
gari kb. 65 km-re, Bastia repülőtere kb.
100 km-re található.
Felszereltsége:   A 18. század geno-
vai stílusában berendezett szálloda 3
épületből áll. A vendégek rendelkezé-
sére áll kis étterem, reggelizőterasz ki-
látással a tengerre, bár, internetsarok 
és ingyenes WIFI. A kertben édesvizű
úszómedence (kb. 10x15 m) kilátással
a vitorláskikötőre és a tengerre, nap-
ágyak és napernyők.

Helyi besorolás:   3*.  
Elhelyezés: A1B/A2B: Az egyedien 
berendezett szobákban zuhanyozó, 
WC, hajszárító, telefon, SAT-TV, légkon-
dicionálás.
A1C/A2C: Medencére vagy tenger-
re nézők.
A1A/A2A: Melléképületi szobák.
Ellátás: Büféreggeli.
Sport:   Asztalitenisz, kirándulások. Té-
rítés ellenében: kerékpárok, katama-
rán, vitorlázás, búvárkodás és tenisz a 
közelben.
Wellness:   Térítés ellenében: gőzfür-
dő, masszázs, pezsgőfürdő, kozme-
tika.  
Parkolás:   Ingyenes.

Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 3,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.12.-08.22. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1B, A1C). 

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C:   Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 1 gyer-
mek (2 éves kortól) foglalása esetén. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.   

 HOTEL LA SOLENZARA   ÚJ    SOLENZARA 

Szálláskód: HOSO 60297

1 éj reggelivel

már 44,-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)
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98 FRANCIAORSZÁG · KORZIKA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Bájos bungalótelep közvetlen 
szemben Favone öblével.

Fekvése:   Csendes helyen, Favone öb-
lében fekszik, kb. 50 m-re a fi nomho-
mokos strandtól. A helység központja
csak pár perc gyalog. Bastia repülőtere 
kb. 110 km-re.  
Felszereltsége: A családi vezetésű,
egyszerűen berendezett komplexum-
ban 46 stúdió és bungaló található.
Recepció bérelhető széfekkel (kb. 6,-
€/hét), étterem, bár, TV-szoba és mo-
soda (mosógép és szárítógép kb. 8,- €
illetve kb. 7,- €). A kertben édesvizű
úszómedence (kb. 16x8 m) napágyak-
kal és napernyőkkel.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A stúdiókban és bunga-
lókban nappali/étkező, konyhasarok 
(gáztűzhely, hűtőszekrény, mikrohul-
lámú sütő, kávéfőző), bérelhető széf 
(kb. 6,- €/hét), zuhanyozó, WC és te-
rasz.
F2F:   „Casa” stúdiók 2 fő részére (kb.
20 m²), dupla ággyal.
F3F:   Kétszobás „Stella” bungalók 3 fő
részére (kb. 25 m²), nappali/hálószoba
dupla ággyal és egy szimpla ággyal.
F4F:   Kétszobás „Serena” bungalók 4
fő részére (kb. 28 m²), nappali/háló-
szoba kihúzható kanapéval és 1 két-
ágyas szoba. A konyhasarok a teraszon
található.
F5F:   Kétszobás „Marina” bungalók 5 fő
részére (kb. 35 m²), nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval és 1 háló-

szoba dupla emeletes ággyal (felül 1 
fekhely). Kiegészítve 1 további fürdő-
szobával és mélyhűtőrésszel a hűtő-
szekrényben. A konyhasarok a tera-
szon található.
F6F: Háromszobás „Alba” bungalók 
6 fő részére (kb. 42 m²), nappali/há-
lószoba dupla, kihúzható kanapéval, 2 
kétágyas szoba (az egyikben különálló 
ágyak). A konyhasarok a teraszon ta-
lálható.  
Sport: Térítés ellenében: kajakok, ka-
tamaránozás, búvárkodás, jetski a 
strandon és kb. 12 km-re lovaglás.
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és kalandjátszótér (3-8 éveseknek).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz és gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a 
helyszínen is lehet bérelni (kb. 6-8,- 
€/fő/váltás illetve kb. 6,- €/fő/váltás). 
Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 200,- €. 
• Üdülőhelyi díj:   kb. 0,50 €/fő/nap.
•   Elutazás utáni takarítás: a stú-
diókat/bungalókat elutazáskor a ven-
dégeknek kell kitakarítaniuk. Kifogás 
esetén kb. 40-65,- €-t vonnak le a ka-
ucióból.
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 10,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   Ingyenes.

Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(max. 10 kg-ig, kb. 6,- €/hét).
Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.07.-06.20. / 7 éj
SZOMBAT        2014.07.12.-08.22. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.01-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=5     05.10.-05.23.,

 09.13.-09.27.
7=6  05.24.-06.14.,

 08.30.-09.13.   

7=5
kedvezmény

 RÉSIDENCE VENIQUI    ST. LUCIE DE PORTO-VECCHIO 

Szálláskód: HOSO 60427

1 éj/apartman önellátással

már 27,-€ ártól
(8.640,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.01-ig

Kis, csendes üdülőtelep Favone
szép öblének közelében.

Fekvése: A Favone-öböl kb. 300 m-
re lévő homokos strandját és étterme-
it egy gyalogos aluljárón keresztül le-
het elérni.
Felszereltsége:   Az üdülőtelepen re-
cepció, érmés mosógép, édesvizű
úszómedence (kb. 100 m²) és napozó-
terasz napágyakkal áll rendelkezésre. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: Az új, modern sorbunga-
lókban nappali/hálószoba dupla kana-
péval, konyhasarokkal (mikrohullámú
sütő, mosogatógép, főzőlap, hűtőszek-
rény), SAT-TV, légkondicionálás, fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, külön WC és
balkon vagy terasz.
F4F: Kétszobás sorbungalók 4 fő ré-
szére (kb. 30 m²), kiegészítve egy két-
ágyas szobával.
F5F:   Kétszobás sorbungalók 5 fő ré-
szére (kb. 38 m²), kiegészítve egy há-
lószobával (2 külön ággyal vagy eme-
letes ággyal) továbbá 1 pótágy.
F6F: Háromszobás sorbungalók 6 fő

részére (kb. 37 m²), kiegészítve 2 há-
lószobával, az egyikben franciaágy, a 
másikban 2 emeletes ágy.
F7F:   Háromszobás sorbungalók 7 fő 
részére (kb. 40 m²), kiegészítve 2 há-
lószobával, az egyikben franciaágy, a 
másikban 2 külön ágy vagy 1 emeletes 
ágy továbbá 1 pótágy.
Ellátás:   Térítés ellenében: zsemle-
szerviz.
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 
vízi sportok és lovaglás a közelben és 
mountainbike-kölcsönzés kb. 8 km-re. 
Gyerekek:   Gyermekmedence és ját-
szótér. Gyermekanimáció kb. 06.14.-
09.13. között 5-12 éveseknek.
Szórakozás:   Diszkrét animáció kb. 
06.14.-09.13. között vízigimnasztikával, 
aerobic-kal és bocciával.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz és gáz.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat és törölköző, de a hely-
színen is bérelhetők (kb. 10,50 € illetve 
kb. 2,50 €/fő/váltás). Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 400,- €.

•   Üdülőhelyi díj: kb. 0,50 €/fő/nap.
•   Fűtés:   a fogyasztás szerint.
• Elutazás utáni takarítás:   a bunga-
lókat a vendégeknek kell kitakarítani-
uk, ellenkező esetben vagy kifogások 
esetén kb. 50-90,- €-t vonnak le a ka-
ucióból.  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 25,- €/hét (korlátozott számban).
Előzetes foglalás az utazási irodában,
fi zetés a helyszínen. A max. létszámot 
így sem szabad túllépni.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(max. 5 kg-ig).
Érkezés/Elutazás:
17.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj  

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 07.05.-08.02. kö-y
zötti utakra (kivéve az F4F típusban).   

10%
kedvezmény

 RÉSIDENCE LISA MARIA     SARI-SOLENZARA 

Szálláskód: FESO 60559

1 éj/apartman önellátással

már 47,-€ ártól
(15.040,- Ft ártól)

Szállás példa
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99SPANYOLORSZÁG · COSTA BRAVA

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

Kedvelt, jól vezetett szálloda.

Fekvése: Lloret de Mar központjá-
tól csak kb. 100 m-re, az aprókavicsos
strandtól kb. 300 m-re fekszik. Étter-
mek és bárok a közvetlen közelben.
Felszereltsége: A 3 épületből álló,
modern szállodában a vendégek ren-
delkezésére áll 325 szoba, nagy hall
recepcióval, bár/szalon, SAT-TV és WI-
FI az egész szállodában (térítés ellené-
ben). Nemdohányzó étkező terasszal
és liftek. 2 édesvizű úszómedence (kb.

12x30 m és kb. 20x8 m), napozóterasz 
napozószékekkel és napernyőkkel va-
lamint pool-bár.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A:   A tágas szobákban 
fürdőszoba, WC, hajszárító, telefon, 
síkképernyős SAT-TV, bérelhető széf, 
hűtőszekrény (térítés ellenében), lég-
kondicionálás és balkon.
A2A:   Tágasabb, felújított szobák.
A4A:   2 pótággyal kiegészítve.
A2B - Családi szobák:   2 kétágyas 
szoba, az egyikben pótággyal, össze-

kötő ajtó nélkül. Kizárólag 2 felnőtt és
2-3 gyermek részére foglalható.  
Ellátás: Félpanzió, teljes panzió
vagy   All Inklusive. Minden étkezés
büférendszerben, látványkonyha.
Sport:   Heti 3x aerobic és vízigimnasz-
tika, fi tneszterem. Térítés ellenében:
búvároktatás kezdőknek (csak a fősze-
zonban).   
Wellness:   Fedett medence (kb. 9x6
m, kb. 05.31.-09.15. között zárva).
Szórakozás: Hetente többször tánc,
élőzene, fl amenco-show és szórakoz-
tató programok. Térítés ellenében: bi-
liárd és játékterem.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes, zárt parkoló (kor-
látozott számban) kb. 100 m-re. Mély-
garázs lekérésre, térítés ellenében (kb.
9,- €/nap). 
Háziállat:   Nem vihető.
Csoportos foglalás:   Csoportos fog-
lalás csak külön lekérésre. Diákcsopor-
tok foglalásakor 13,- €/fő kaució fi ze-
tendő.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA       2014.07.01.-08.31. / 3 éj  
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem! A maximum létszám még
egy 2 év alatti csecsemővel sem lép-
hető túl.

 EXTRA tipp 
• 05.31. előtt és 09.15. után egyágyas
szoba foglalása esetén   elhelyezés 

kétágyas szobában   (A1A).
• Júliusban és augusztusban   hetente 
1x (csütörtökönként)   x vitorlázás vagy 
kajakozás (jelentkezés a helyszínen). 
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence. Mini-klub és animációs prog-
ramok 2-14 éves korig (kb. 06.15.-
09.15., 10.00-13.00 és 15.00-18.00 óra 
között). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok az étkezésekhez illet-
ve a bárban 11.00 és 23.00 óra között. 
Snack-ételek 11.00-12.30 óra és 15.30.-
18.30 óra között, fagylalt a gyerekek-
nek 11.00 és 18.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 17%, 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 04.26. 
utáni utakra   (a kedvezmény alapja 
a félpanziós ár, az Árkedvezménnyel 
együtt nem érvényes). 
Ajándékkupon: 2013.12.31-ig tör-
ténő, min. 7 éjszakás foglalás esetén 
ajándékkupon 50,- €/foglalásér-
tékben  , melyet a szálloda étkezőjé-
ben és bárjában lehet beváltani (kész-
pénzre nem váltható).  
Árkedvezmény:
21=14/14=11/7=6*  
       05.04.-05.10., 09.13.-09.23., 06.01.
*csak a fenti érkezések esetén, a ked-

vezmény alapja a félpanziós ár
FP=TP   03.01.-04.15., 09.27.-10.10.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A 03.01.-04.15.., 10.01.-10.31.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 100%,
1 gyermek (13-15 éves) 50% illetve 1
gyermek (16 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 
1 gyermek (2-15 éves) 30% 1 felnőttel
egy szobában. 
A kedvezmények alapja a félpanzi-
ós ár.
Családi akció:
A4A: 4 fő részére, melyből 2 gyerek 
(2-12 éves) 100% illetve 2 gyermek 
(13-15 éves) 50% egy szobában.
A2B:   2-3 gyerek (2-15 éves) 40% 2 fel-
nőttel 2 kétágyas szobában, a 3. gye-
rek pótágyon.
A kedvezmények alapja a félpanzi-
ós ár.Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL GRAN GARBI       LLORET DE MAR 

Szálláskód: HOSO 72147

1 éj félpanzióval

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

LLORET DE MAR 2 fantaszti-

kus öböllel várja a nyaralókat: az 

egyik a mozgalmas főstrand, a

másik a kicsit félreesőbb Fanals-

strand, melynek kristálytiszta vi-

ze kitűnően alkalmas a búvárko-

dásra. A szórakozásra éjjel-nappal

van lehetőség a diszkókban és bá-

rokban.

MALGRAT DE MAR és SANTA

SUSANA  A kedvelt üdülőhelye-

ken még találunk nyugodt, sziklák-

kal körülvett, homokos partszaka-

szokat is. Az itt elterülő gyönyörű,

kilométerhosszú tengerpart min-

denkit fürdőzésre csábít. 

PINEDA DE MAR parti sétányán 

egymást érik a bárok és éttermek. 

Érdemes kipróbálni a helyi étel-

specialitásokat egy sangría kísé-

retében.

CALELLA rendkívül kedvelt üdülő-

hely, elsősorban 2 km hosszú, szé-

les, homokos strandja miatt. A vá-

rosban üzletek, diszkók, éttermek 

és sörözők várják a kikapcsolódni 

vágyókat. A parti sétányon bárok 

és kávézók sorakoznak. 

COSTA BRAVACOSTA BRAVA
Részletes információk 

a 20-21. oldalon!

 Buszárak Costa Brava
Indulási nap: péntek
2014.06.06.-09.26.
Lloret de Mar - Blanes - Malgrat 
de Mar - Santa Susana - Pineda 
de Mar - Calella

35.900 Ft/fő
Vidéki gyűjtőjárat felár:
                               10.000 Ft/fő
(felszállás helyétől függően)

További fontos információk és felté-
telek a buszutazásra vonatkozóan a

11. oldalon találhatók! 

  UTAZÁS AUTÓBUSSZAL

EXTRA TRANSZFER
Utazzon kényelmesen! Foglalja le előre busztranszferét a repülőtértől 
a szálláshelyig és vissza! 
További információk az Ön utazási irodájában!Figyelem! Spanyolország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak mérté-

kében változás várható. Pontos információk a helyszínen.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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100 SPANYOLORSZÁG · COSTA BRAVA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kiváló vezetés alatt álló szálloda 
széles sport- és szórakozási kíná-
lattal a strand közelében.

Fekvése: A szálloda a parti sétány vé-
gén helyezkedik el. A homokos/kavi-
csos strand a parti úton át csak kb. 30 
m-re, a központ kb. 400 m-re.

Felszereltsége: Kedvelt, teljesen kli-
matizált szálloda 250 szobával. A ven-
dégek rendelkezésére áll étkező, gril-
létterem, 2 bár, társalgó, TV-szoba,
internetsarok (térítés ellenében), in-
gyenes WIFI és lift. Édesvizű úszóme-
dence (kb. 20x13 m), napozóterasz 
napozószékekkel és törölközőkkel va-
lamint pool-bár. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A 2013-ban
felújított szobákban fürdőszoba, WC,
hajszárító, telefon, síkképernyős SAT-
TV, bérelhető széf, légkondicionálás,
rádió, ingyenes WIFI, hűtőszekrény 
vagy minibár (italcsomag térítés elle-
nében) és balkon.
A2B:   Tengerre néző szobák.
A2A/A2B:   A 3-4. fő részére kanapé-
val.  
Ellátás: Félpanzió  ,   teljes panzió 
vagy   All Inklusive. Minden étkezés
büférendszerben (júliusban és au-
gusztusban az a’la carte-étteremben is
lehet étkezni). Heti 3x speciális büfé.
Esténként az alkalomhoz illő ruházat
ajánlott (férfi aknak hosszúnadrág).  
Sport:   Fitneszközpont (belépés csak 
18 éves kortól): fi tneszterem, asztali-
tenisz, boccia és íjászat. Térítés ellené-
ben: tenisz a közelben.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.
Aquagarden-klub (kb. 06.15.-09.15.), a
Hotel Rosamar Gardenben: heti 6x ani-
máció sporttal, játékokkal, barkácsolás-
sal, mini-diszkóval illetve bohócokkal a
mini-klubban (3-7 éveseknek) és a kö-

lyök-klubban (8-15 éveseknek).  
Szórakozás:   Night-klub. Heti 6x ani-
mációs programok a Hotel Rosamar 
Gardenben. Térítés ellenében: biliárd.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Parkoló és mélygarázs kor-
látozott számban, lekérésre, térítés el-
lenében (parkoló: kb. 7,- €/nap, 35,- 
€/hét, mélygarázs: kb. 10,- €/nap, 
50,- €/hét).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj  
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem! A maximum létszám még 
egy 2 év alatti csecsemővel sem lép-
hető túl.  

 EXTRA tipp 
• Ingyenes belépő a SPA-részleg-
be   heti 3x (félpanzió vagy teljes pan-
zió foglalása esetén).
• Ingyenes parkolás   06.06. előtt és 
09.27. után lekérésre, korlátozott szám-
ban.
 WELLNESS tipp    Tengervizes, fedett 
medence (kb. 10x5 m, fűtve 05.30-ig 
és 10.01-től). Pezsgőfürdő és szauna 
a fi tneszközpontban 18 éves kortól. A 
spa-részlegben (belépés csak 18 éves 
kortól) térítés ellenében: szolárium, 
kozmetikai kezelések, masszázs és fod-
rászat.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok az étkezésekhez illet-

ve a bárban 10.00. és 23.00 óra között.
Snack-ételek és fagylalt a gyerekeknek 
10.00-23.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.01-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény. 2014.04.01-ig történő fog-
lalás esetén 10% kedvezmény a 
05.03. utáni utakra.
Árkedvezmény:
14=12/7=6 04.05.-06.07.,

 09.27.-11.02.
Családi akció:
A2A/A2B:   1-2 gyermek (2-12 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek 50% illetve 1 gyermek (13
éves kortól) 25% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon.
A kedvezmény alapja a félpanziós ár.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL ROSAMAR & SPA       LLORET DE MAR 

Szálláskód: HOSO 72204

1 éj félpanzióval

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.01-ig

Kedvelt, élénk hangulatú szállo-
dák szépen felújított szobákkal.

Fekvése: A szállodák Lloret felső ré-
szén fekszenek. A központ számos szó-
rakozási lehetőséggel kb. 500 m-re.
Az aprókavicsos strand kb. 400 m-re.
A menetrend szerinti busz megállója
közvetlenül a szállodánál található.
Felszereltsége: A fi atalok körében
kedvelt szállodákban (Hotel Evenia
Montevista 246 szoba, Hotel Evenia
Hawai 180 szoba, kb. 50 m-re talál-
hatók egymástól, a vendégek mindkét
szálloda szolgáltatásait igénybe vehe-
tik) rendelkezésére áll szalon bárral és
SAT-TV-vel, étkező, lift, internetsarok és
WIFI (térítés ellenében). Új medencés
rész édesvizű úszómedencével, napo-
zóterasz napozószékekkel és naper-
nyőkkel. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A/A3A:   A jól beren-
dezett, 2012-ben teljesen felújított szo-

bákban fürdőszoba, WC, hajszárító, 
telefon, bérelhető széf, síkképernyős 
SAT-TV, légkondicionálás/fűtés és bal-
kon.
A1A: Egyágyas szobák zuhanyozóval.  
Ellátás: Félpanzió  ,   teljes panzió
vagy All Inklusive.   Minden étkezés 
büférendszerben látványkonyhával. 
Sport: Kis fi tneszterem a Hotel Mon-
tevistában.
Gyerekek:   Gyermekmedence és ját-
szótér.  
Szórakozás:   Tánc és animációs prog-
ramok. Kis diszkó a Hotel Hawai-ban 
illetve diszkó a Hotel Montevistában 
SAT-TV-vel és térítés ellenében bili-
árddal.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Nyilvános parkoló a közel-
ben, térítés ellenében. 
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj  

 ALL inklusive    Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 10.00 és 23.00 óra 
között (a diszkóban fogyasztott italok 
nem tartoznak az All Inklusive szolgál-
tatások közé!). Snack-ételek 10.00 és
17.00 óra között (05.01.-09.30.).  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=18     05.01.-06.21.
14=12/7=6  05.01.-06.21., 

 09.13.-10.01.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) szezontól
függően 50-100% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon. A kedvezmény alap-
ja a félpanziós ár. A pontos árakat a
foglalási rendszer tartalmazza.

7=6
kedvezmény

 HOTEL EVENIA MONTEVISTA/HAWAI       LLORET DE MAR 

HOSO 72176

1 éj félpanzióval

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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101SPANYOLORSZÁG · COSTA BRAVA

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

A fi atal vendégek körében külö-
nösen kedvelt, központi fekvésű 
szálloda.

Fekvése: A főutcán fekszik a telepü-
lés központjától kb. 150 m-re. Apró-
kavicsos strand kb. 400 m-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 411 szoba, szalon, 2 étte-
rem, WIFI (térítés ellenében), újságos,
bár, étkező és liftek. Édesvizű úszó-
medence (kb. 128 m²) és napozórész 
napágyakkal és napernyőkkel.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban
fürdőszoba, WC, telefon, SAT-TV, bérel-
hető széf és balkon.
A4A - Családi szobák:   Hasonló fel-
szereltséggel.
Ellátás: Félpanzió, teljes panzió 
vagy   All Inklusive. Minden étkezés
büférendszerben.
Sport:   Íjászat. Térítés ellenében: asz-
talitenisz.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.
Szórakozás:   Tánc, animációs progra-
mok és diszkó. Térítés ellenében: bili-
árd.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Térítés ellenében kb. 100
m-re.
Háziállat:   Nem vihető.
Csoportos foglalás: 10 szobánál na-
gyobb létszámú csoportok foglalása
csak külön lekéréssel lehetséges.  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA     2014.08.02.-08.22. / 4 éj  
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem!   A max. létszám még egy 2 év 
alatti csecsemővel sem léphető túl.  

 EXTRA tipp 
  • H-TOP Passport: júniustól szep-
temberig a többi H-TOP hotel szolgál-
tatásainak használata (kivéve H-TOP 
Hotel Platja Park, Caleta Palace, Ama-
ika, Molinos Park).
• All Inklusive ellátás foglalása 
esetén 50% kedvezmény   a transz-
fer és belépőjegy árából a    ”Castillo 
Medieval”-ba   (középkori vár lovagi 
játékokkal).   
 ITALOK inklusive    Bor és víz ingye-
nesen a főétkezéseknél (kivéve 07.01.-
08.31. között).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok, snack-ételek 10.00 és 
24.00 óra között (kivéve a főétkezések 
idejét), fagylalt a gyerekeknek 10.00 és 
18.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 30%, 2014.05.31-ig törté-
nő foglalás esetén 25% kedvez-
mény. 2014.08.31-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.06. utáni utakra.

Árkedvezmény:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 06.28. előtti és
a 09.06. utáni utakra. Min. 14 éjsza-
kás tartózkodás esetén   10% kedvez-
mény   a 06.28. előtti és a 08.30. utá-
ni utakra.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   02.08.-06.27., 08.30.-12.22.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-13 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (14 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmény alapja a félpanziós ár.  
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-4 éves) 100%, 2 
gyermek (5-13 éves) foglalása esetén
1. gyermek 100%, 2. gyermek 50% il-
letve 2 gyermek (14 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában.
A kedvezmény alapja a félpanziós ár.   

Szállás példa

10%
kedvezmény

 HOTEL H-TOP CASINO ROYAL   ÚJ     LLORET DE MAR 

Szálláskód: HOSO 72150

1 éj félpanzióval

már 22,-€/fő ártól
(7.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.08.31-ig

Kedvelt, jól vezetett és gondozott 
szálloda központi fekvéssel.

Fekvése:   A szálloda nagyon közpon-
ti, mégis nyugodt helyen fekszik. Lloret
aprókavicsos strandja kb. 300 m-re.  
Felszereltsége:   A kényelmesen be-
rendezett szállodában 240 szoba, re-
cepció, hall ülősarokkal, nemdohány-
zó étterem, bár SAT-TV-sarokkal, 3 lift,
internetsarok és ingyenes WIFI áll ren-
delkezésre. A kertben úszómedence 
(kb. 320 m²) pool-bárral, napozóte-
rasz napágyakkal, napernyőkkel és tö-
rölközőkkel.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   Az ízléses be-
rendezésű szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
síkképernyős SAT-TV, bérelhető széf,
hűtőszekrény, légkondicionálás/fűtés
és balkon.
A2D – Családi szobák:   2 kétágyas
szoba 2-2 queensize-ággyal (kb.
1,35x1,90 m), összekötő ajtó nélkül. 2 
felnőtt és 2-4 gyermek (12 éves korig)
részére foglalhatók.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy   tel-
jes panzió. Minden étkezés büférend-
szerben. Külön kérésre diétás ételek.  
Sport: Asztalitenisz. Térítés ellenében:
fi tneszsarok a wellness-központban
(16 éves kortól).  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence 
és játszószoba. Mini-klub 4-12 évesek-
nek kb. 07.01.-08.31. között.  

Szórakozás:   Boccia, játékautomaták, 
napi show-műsorok, tánc és animáció. 
Térítés ellenében: biliárd.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Parkoló térítés ellenében 
(korlátozott számban, kb. 10,- €/nap). 
Mélygarázs kb. 100 m-re (előzetes le-
kérésre, kb. 13,- €/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
NAPONTA       2014.06.14.-09.12. / 4 éj  

 EXTRA tipp 
  •  Ingyenes parkolás 06.20. előtt 
és 08.30. után lekérésre, korlátozott 
számban.
 WELLNESS tipp    Wellness-központ 
(belépés csak 16 éves kortól): fedett 
úszómedence (kb. 70 m², gyermekek 
csak szülői kísérettel használhatják), 
szauna, gőzfürdő, masszázszuhanyok 
és 2 pezsgőfürdő. Térítés ellenében: 
szolárium, masszázs és szépségkeze-
lések. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 12%, 2014.03.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel együtt y
nem érvényes).  
Árkedvezmény:
21=18     04.12.-05.17.
14=12    04.12.-05.17., 09.26.-10.11.

7=6    04.22.-05.17., 06.14.-06.21., 
 06.28.-07.05., 08.16.-08.23.,
  09.26.-10.11.
FP=TP  05.17.-05.23., 09.11.-09.24., 
  10.11.-10.24.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 40% illetve 
1 gyermek (6-12 éves) 25% 1 felnőttel
egy szobában.
    1 gyermek (13 éves kortól) 15% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-12 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A2D:   2-4 gyermek (2-12 éves) foglalá-
sa esetén 1-2. gyermek 20%, 3. gyer-
mek 100% illetve 4. gyermek 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL ANABEL   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   LLORET DE MAR 

Szálláskód: HOSO 72164

1 éj reggelivel

már 26,-€/fő ártól
(8.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.30-ig

Szállás példa
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102 SPANYOLORSZÁG · COSTA BRAVA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Jól szervezett szállodakomplexum 
változatos sport- és szórakozási
lehetőségekkel.

Fekvése: Központi fekvésű, Lloret ap-
rókavicsos strandja kb. 400 m-re, Fa-
nals aprókavicsos strandja kb. 700 m-
re (lépcsőkön lehet megközelíteni).   
Felszereltsége: Nemzetközi vendég-
körrel rendelkező létesítmény. Négy 
épületben (Guitart Central Park I-IV)
összesen 678 szoba található. A ven-
dégek rendelkezésére áll recepció, sza-
lonok, SAT-TV-szoba, bárok, söröző,
nemdohányzó éttermek, internetká-
vézó, ingyenes WIFI a közös helyisé-
gekben és liftek. 3 édesvizű úszóme-
dence, a kertben teraszos elrendezésű
napozóterasz napágyakkal (kb. 06.15.
és 09.15. között kb. 2,- €/nap).   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A különböző szobatípu-
sok eltérő épületekben találhatók.
A2A NNN: Fürdőszoba, WC, bérel-
hető széf, telefon, SAT-TV, légkondici-
onálás, ingyenes WIFI és balkon (kb.
16 m²). 
A1A NNN: Egyágyas szobák fürdőszo-
bával vagy zuhanyozóval.
A2G - Családi szobák NNN:   2 két-
ágyas szoba összekötő ajtó nélkül.
A1D/A2D - Superior Silver-  szobák 
NNN+:   Az új, ízlésesen berendezett
szobákban fürdőszoba, WC, bérelhető
széf, telefon, síkképernyős SAT-TV, par-
ketta, légkondicionálás, ingyenes WIFI
és balkon. 
A2H - Superior Silver Családi szo-
bák NNN+:   2 kétágyas Superior Silver-
szoba összekötő ajtóval.
B1A/B2A - Superior Gold-szobák 
NNN+:   A kényelmesen berendezett
szobákban (kb. 22 m²) fürdőszoba,
WC, hajszárító, kozmetikai tükör, SAT-

TV zenecsatornával, légkondicionálás, 
bérelhető széf, ingyenes WIFI és bal-
kon. Minibár vagy hűtőszekrény külön 
kérésre, térítés ellenében.
B2B - Junior-suitek/Családi szo-
bák NNN+: Tágasabbak (kb. 32 m²), 
hasonló berendezéssel, mint a Superi-
or Gold-szobák, kiegészítve szalonnal, 
2 kanapéval vagy 1 emeletes ággyal, 
leválasztott hálórész dupla ággyal. 2 
TV.
B2D - Superior Gold Családi szo-
bák NNN+:   2 kétágyas Superior Gold-
szoba összekötő ajtó nélkül.
E2A - Kétszobás apartmanok 
NNN: A szállodakomplexum szélén 
található, magasabban fekvő apart-
manházban (56 apartman) lift, szép-
ségszalon és Vital-Club „GEM”. Étkezés 
a Guitart Central Park I-ben. Kétszobás 
apartman 2-4 fő részére (2 felnőtt+1-
2 gyermek vagy 3 felnőtt részére aján-
lott): fürdőszoba, WC, nappali/háló-
szoba dupla, kihúzható kanapéval, 
telefon, SAT-TV, ingyenes WIFI, bérel-
hető széf, étkezőasztal, konyhasarok 
elektromos főzőlappal, hűtőszekrény, 
külön hálószoba és balkon. 
Ellátás: Félpanzió, teljes panzió
vagy All Inklusive.   Minden étkezés 
büférendszerben. Diétás menü külön 
kérésre. Superior Gold/Junior-suite 
szobatípusok foglalása esetén étkezés 
külön étkezőben.   
Sport:   Sportanimáció, asztalitenisz, 
boccia. Térítés ellenében: fi tneszterem 
és gimnasztika a Vital-Clubban illetve 
keményborítású teniszpályák és ke-
rékpárok.
Szórakozás:   Nemzetközi animációs 
programok és táncestek. Térítés elle-
nében: biliárd.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.

Parkolás:   Korlátozott számban, térí-
tés ellenében (kb. 10-15,- €/nap).  
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 3 éj

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában   (A1D,
B1A).
• Ingyenes parkolás   januárban, feb-
ruárban és novemberben.
•   1x belépő a Gran Casino Costa 
Brava-ba.
 WELLNESS tipp    Térítés ellenében:
Vital-Club „GEM” a IV-es számú épület-
ben, orvos, fedett medence (nyitva kb.
06.01-ig 10.01-től), szauna, szolárium,
hidromasszázs, különböző masszá-
zsok, gyógyfürdők és szépségszalon.   
 CSALÁDI tipp  2 külön gyer-
mekmedence. „SUPER CLUB
GUITILANDIA”    belépési díj kb. 15,-
€/fő (póló, sapka, klubigazolvány):
sportprogramok, barkácsolás, játékok 
és show-műsorok. Klub „JJ” 3-5 éve-
seknek 10.00 és 18.00 óra között, Kids-
klub 6-12 éveseknek 10.00 és 18.00 óra
között. Junior-klub 13-17 éveseknek.
Speciális program gyermekeknek: gye-
rekmenü az ebédnél gyermekfelügye-
lettel valamint uzsonna. „Esőerdő”-ját-
szótér. Térítés ellenében: játszószoba
videojátékokkal, bébifelszerelés-köl-
csönzés és a főszezonban külön ké-
résre bébiszitter a show-műsorok ide-
je alatt. 06.28.-07.04., 07.26.-08.01. és
08.30.-09.05. között cirkuszfesztivál
bohócokkal és sok attrakcióval. 
 ITALOK inklusive    A főétkezéseknél
asztali bor és víz ingyenesen.  

 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Étkezéskor korlátlan asz-É
tali bor-, sör-, üdítő- vagy vízfogyasz-
tás. Helyi alkoholos italok, koktélok, 
snack-ételek és fagylalt a II-es számú 
épületben található bárban (10.00 és 
23.30 óra között) ingyenesen. Tenisz 
és kerékpárok. Napozószékek a II-es 
számú épület medencéjénél. Kedvez-
ményes árak a „Petit Grill” étteremben, 
a „Palas Atenea”-ben és a GEM fi tnesz-
/szépségszalonban.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% il-
letve 2014.05.31-ig történő fog-
lalás esetén 5% kedvezmény (az y
Árkedvezménnyel és az A1D=A2D/
B1A=B2A/A1A=A2A kedvezménnyel 
együtt nem érvényes).  
Ajándékkupon:   2013.12.31-ig történő 
foglalás esetén   ajándékkupon 25,- 
€/teljes árat fi zető fő/hét érték-
ben  . Beváltható a szállodában italokra, 
különböző szolgáltatásokra, parkolásra 
stb. (készpénzre nem váltható).
Árkedvezmény:
7=6    04.12.-05.29., 06.21.-07.05.,
  09.20.-12.24.
FP=TP    05.29.-06.20., 06.27.-08.01., 
  08.23.-08.29.
5% kedvezmény   a 04.22.-05.23. kö-
zötti utakra.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1D=A2D/B1A=B2A/A1A=A2A

04.22.-05.28., 09.20.-12.23.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2D/A2A/B2A: 1 gyermek (2-12 
éves) 25% 1 felnőttel egy szobában.

A2A/A2D/E2A: 1 gyermek (13-17 
éves) 40% illetve 1 gyermek (18 éves
kortól) 30% 2 felnőttel egy szobában/
apartmanban, pótágyon. 
B2A:   1 gyermek (2-12 éves) 100%,
1 gyermek (13-17 éves) 40% illetve 1
gyermek (18 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmények alapja a félpanzi-
ós ár.
Családi akció:
A2D/A2A/E2A: 1-2 gyermek (2-12 
éves) foglalása esetén az 1. gyermek 
100%, a 2. gyermek szezontól függő-
en 50-100% 2 felnőttel egy szobában/
apartmanban, pótágyon. A pontos ára-
kat a foglalási rendszer tartalmazza.
A2H/A2G/B2D:   2 gyermek (2-13
éves) 25% 2 felnőttel egy családi szo-
bában, pótágyon.
B2B:   4-5 fő részére, melyből 2-3 gyer-
mek (2-12 éves) foglalása esetén az 1.
gyermek 100%, a 2. és a 3. gyermek 
szezontól függően 50-100%, 2-3 gyer-
mek (13-17 éves) 40% illetve 2 gyermek 
(18 éves kortól) 30% egy junior-suite-
ben, a 3. gyermek pótágyon. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.
A kedvezmények alapja a félpanzi-
ós ár.

Szállás példa - Superior Gold

7=6
kedvezmény

 GUITART CENTRAL PARK RESORT & SPA       LLORET DE MAR 

Szálláskód: HOSO 72156

1 éj félpanzióval

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt, középkategóriájú szállo-
da központi fekvéssel.

Fekvése:   A szálloda Fanals városrész-
ben fekszik, kb. 500 m-re a központtól.
Az aprókavicsos strand kb. 350 m-re.  
Felszereltsége: A szállodában 153
szoba, étterem, bár, internetsarok és
WIFI (mindkettő térítés ellenében),
társalgó TV-vel és lift áll rendelkezés-
re. A kertben úszómedence pool-bár-
ral, ingyenes napágyakkal és naper-
nyőkkel.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban fürdő-
szoba, WC, bérelhető széf, SAT-TV, tele-
fon, fűtés és balkon.
A1A: Kisebb alapterülettel.
A2B - Superior-szobák: Felújított
szobák kiegészítve légkondicionálással
és hajszárítóval.  
Ellátás: Félpanzió, teljes panzió 
vagy  y   All Inklusive. Minden étkezés
büférendszerben.
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.   
Wellness:   Kis wellness-részleg fedett
medencével, szaunával, gőzfürdővel
és pezsgőfürdővel.
Gyerekek: Gyermekmedence és ját-
szószoba. Mini-klub 4-12 éveseknek 
(kb. júliustól szeptemberig).  
Szórakozás:   A főszezonban naponta
animáció, a többi időszakban heti 1-2x.
Térítés ellenében: biliárd.  
Parkolás: A környéken.
Háziállat:   Nem vihető.

Csoportos foglalás: Figyelem! Min. 
10 szobás csoportok foglalása csak elő-
zetes lekérésre lehetséges.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.08.02.-08.22. / 4 éj  
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem!   A max. létszám egy 2 év alatti 
csecsemővel sem léphető túl.  

 EXTRA tipp 
• H-TOP Passport: júniustól szep-
temberig a többi H-TOP hotel szolgál-
tatásainak használata (kivéve H-TOP 
Hotel Platja Park, Caleta Palace, Ama-
ika, Molinos Park).
•   All Inklusive ellátás foglalása 
esetén 50% kedvezmény   a transz-
fer és belépőjegy árából a    ”Castillo 
Medieval”-ba   (középkori vár lovagi 
játékokkal).   
 ITALOK inklusive  A főétkezésekhez 
bor és víz ingyenesen (kivéve 07.01. és 
08.31. között).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok, snack-ételek 10.00 és 
24.00 óra között (kivéve a főétkezések 
idejét), fagylalt a gyerekeknek 10.00 és 
18.00 óra között. Felnőtt- és gyermek-
animáció.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 30%, 2014.05.31-ig történő 
foglalás esetén 25% kedvezmény.

2014.08.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 09.06. 
utáni utakra.
Árkedvezmény:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 06.28. előtti és
a 09.06. utáni utakra. Min. 14 éjsza-
kás tartózkodás esetén   10% kedvez-
mény   a 06.28. előtti és a 08.30. utá-
ni utakra.
Családi akció:
A2A/A2B: 1-2 gyermek (2-13 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek 50% illetve 1-2 gyermek (14
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A kedvezmény alapja a 
félpanziós ár.   

Szállás példa

10%
kedvezmény

 HOTEL H-TOP PALM BEACH   ÚJ     LLORET DE MAR/FANALS 

Szálláskód: HOSO 62002

1 éj félpanzióval

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.08.31-ig

Számos sport- és szórakoztató 
programmal. 

Fekvése: Az aprókavicsos strandtól
kb. 20 m-re található (egy alagúton ke-
resztül lehet megközelíteni). A szálloda
előtt vezet a sétány és a vasútvonal. A
település központja kb. 300 m-re.  
Felszereltsége:   Jól vezetett szálloda
nemzetközi vendégkörrel. A 4 épület-
ből álló (3-8 emeletesek), 439 szobás
szállodában teraszos étterem, snack-
bár TV-vel, nemdohányzó bár, pia-
no-bár, internetsarok, ingyenes WIFI
a földszinten, TV-terem, ajándéküzlet,
fodrászat, 6 lift, érmés mosó- és szárí-
tógép. A kertben 3 úszómedence, pezs-
gőfürdő és 2 pool-bár. Napozóterasz 
napozószékekkel és napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A: A szobákban für-
dőszoba, WC, hajszárító, telefon, sík-
képernyős SAT-TV, bérelhető széf, hű-
tőszekrény, légkondicionálás (június és
szeptember között) és balkon. 
A2B:   Oldalról tengerre néző balkon-
nal. 
A2A/A2B:   Franciaággyal vagy dup-
la ággyal.
A4A: 2 pótággyal kiegészítve és egy 
részük oldalról tengerre néző balkon-
nal. 
A4B - Családi szobák: 2 kétágyas
szoba összekötő ajtóval, 2 fürdőszoba,
WC, 2 TV és oldalról tengerre nézők.
Ellátás: Félpanzió, teljes panzió 
vagy All Inklusive. Minden étkezés

büférendszerben.  
Sport:   Boccia, vízigimnasztika és kis 
sportpálya. Térítés ellenében: kerékpá-
rok, minigolf, tenisz és asztalitenisz.  
Wellness:   Fedett medence pezsgő-
fürdővel.
Szórakozás: Animációs programok 
és élőzene. Térítés ellenében: biliárd. 
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 7 éj
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem!   A max. létszám még egy 2 év 
alatti csecsemővel sem léphető túl.  

 CSALÁDI tipp  2 gyermekmedence, 
nagy játszótér, animáció, mini-klub és 
gyermekbüfé.  
 ITALOK inklusive    ½ liter bor + ½ 
liter víz az étkezésekhez 05.23-ig és 
09.27-től.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok az étkezésekhez illet-
ve a bárban 10.00. és 23.00 óra között. 
Snack-ételek és fagylalt a gyerekeknek 
meghatározott időpontokban. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
14=12/7=6*  05.24.-06.14.,
  09.13.-09.27.
*a kedvezmény alapja a félpanziós ár

FP=TP  04.21.-05.23., 09.27.-10.18.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   04.21.-05.03., 09.27.-10.18.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-12 éves) 20% 1 fel-
nőttel egy szobában.
A2B:   1 gyermek (2-12 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmények alapja a félpanzi-
ós ár.
Családi akció:
A4A: 1-2 gyermek (2-12 éves) fogla-
lása esetén az 1. gyermek 100%, a 2.
gyermek 50% illetve 1-2 gyermek (13
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy szo-
bában.
A4B:   1-3 gyermek (2-12 éves) esetén
az 1. gyermek 100%, a 2-3. gyermek 
50% illetve 1-3 gyermek (13 éves kor-
tól) 30% 2 felnőttel egy szobában, a 3.
gyermek pótágyon.
A kedvezmények alapja a félpanzi-
ós ár.

7=6
kedvezmény

 HOTEL GOLDEN TAURUS PARK RESORT   ÚJ     PINEDA DE MAR 

Szálláskód: HOSO 72374

1 éj félpanzióval

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Nagy üdülőtelep a strand köze-
lében.

Fekvése:   Csendes helyen, mezőkkö-
zött fekszik, a homokos strandtól kb.
50 m-re. Blanes illetve Malgrat de Mar 
kb. 1,5 km-re, Barcelona kb. 60 km-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll recepció bérelhető szé-
fekkel, internetsarok és WIFI (térítés
ellenében), érmés mosógépek, szá-
rítógép, kis szupermarket, étterem
és bár. A kertben úszómedence (kb.
25x13 m).   

Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés:   A bungalókban/mobilhá-
zakban zuhanyozó, WC, nappali/háló-
szoba konyhasarokkal (hűtőszekrény, 
főzőlap, mikrohullámú sütő) és nagy 
terasz asztallal, székekkel és hordoz-
ható grillel.
F5G:   Háromszobás fabungaló 5 fő ré-
szére (kb. 25 m² + kb. 10 m² terasz) 
egyszerű berendezéssel. Nappali/háló-
szoba kanapéval, SAT-TV és 2 kétágyas 
hálószoba (az ágyak 0,80x1,80-1,90 m 
méretűek) kis szekrénnyel.
F6H:   Háromhelyiséges mobilház 6 fő 

részére (kb. 25 m² + kb. 9 m² terasz).
Nappali/hálóhelyiség dupla kanapé-
val, síkkérpernyős SAT-TV, kis szekrény 
és 2 kétágyas hálóhelyiség (az ágyak 
0,80x1,90 méretűek illetve az egyik 
helyiségben 1,40x1,90 m méretű fran-
ciaágy).
F6J:   Új, négyhelyiséges Premium-mo-
bilház 6 fő részére (kb. 37 m² + 9 m²
terasz). Nappali, síkképernyős TV, kis
szerkény és 3 kétágyas hálóhelyiség
(az ágyak 0,80x1,90 méretűek illetve az 
egyik helyiségben 1,40x1,90 m méretű
franciaágy). 
Sport:   Boccia, asztalitenisz és strand-
röplabda. Térítés ellenében: kerékpá-
rok és vízi sportok.  

Wellness:   Térítés ellenében: szauna.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
2 játszótér, júliusban és augusztusban 
mini-klub.  
Szórakozás:   Júliusban és augusztus-
ban animáció. Diszkó.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz és elutazás utáni takarítás.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha. Ágyneműhuzat és töröl-
köző, de a helyszínen is bérelhetők he-
ti váltással (kb. 8,- €/lakóegység/hét).  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 80,- €.
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   1 parkolóhely/lakóegység 
ingyenesen.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás:   Csoportok fog-
lalása júliusban és augusztusban csak 
előzetes lekéréssel.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT      2014.06.28.-08.22. / 7 éj
Figyelem! A kemping csak sze-
mélyautóval közelíthető meg, 
busztranszfer vagy buszokkal tör-

ténő érkezés nem lehetséges. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6    06.14.-07.12.
21=15/14=10/7=5    03.31.-06.14., 

 08.30.-10.18.
F5G/F6H: 5% kedvezmény   a 06.01.-
06.30. közötti utakra.

7=5
kedvezmény

 CAMPING RESORT ELS PINS       MALGRAT DE MAR 

FESO 62307

1 éj/apartman önellátással

már 37,-€ ártól
(11.840,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Szállás példa - F6J

Kedvelt, 2012-ben felújított szál-
loda közvetlenül a strandon.

Fekvése:   A sekély, széles, homokos/
aprókavicsos tengerpart közvetlenül a
szálloda előtt található. A szálloda mö-
gött vasútvonal halad el. Malgrat kb.
1,5 km-re.  
Felszereltsége:   A 472 szobás szállo-
dát kedvező fekvése miatt különösen
ajánljuk a gyermekes családok részé-
re. A vendégek rendelkezésére áll te-
raszos étterem, szalon bárral és SAT-
TV-vel, internetsarok és WIFI (térítés
ellenében), üzlet, fodrászat és panorá-
malift. Trópusi, édesvizű úszómeden-
cés rész (700 m²) pezsgőfürdővel és
pool-/beach-bárral. Kert napágyakkal
illetve napozóterasz napozószékekkel
és zuhanyozókkal. Törölközők kaució
ellenében, napágyak a strandon térí-
tés ellenében.  

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A:   A kényelmesen be-
rendezett szobákban fürdőszoba, WC, 
hajszárító, kozmetikai tükör, telefon, 
síkképernyős SAT-TV, bérelhető széf, 
kis hűtőszekrény/minibár (térítés elle-
nében), légkondicionálás és oldalról 
tengerre néző balkon.
A2A: 2 „Queensize”-ággyal (140x200 
cm).
A1C/A2C:   1 „Kingsize”-ággyal (180x
200 cm) vagy 2 „Queensize”-ággyal 
(140x200 cm). Fürdőszoba/zuhanyozó 
hidromasszázzsal, bútorozott, oldalról 
tengerre néző balkon.
A1D/A2D:   Hasonló berendezéssel, 
mint az A2C, de tengerre és medencé-
re néző balkonnal.
A2E - VIP Superior-szoba: Kb. 21 
m², 2 ágy (110x200 cm) és 1 kihúzha-
tó kanapéval (90x190 cm), nagyobb, 
síkképernyős SAT-TV, minibár (ingye-

nesen), széf, zuhanyozó hidromasz-
százzsal és bútorozott, tengerre néző
balkon.
A2F - VIP Superior-szoba: Hasonló
berendezéssel, mint a 2E, de 2 kihúz-
ható kanapéval (90x190 cm) és ten-
gerre és medencére néző balkonnal.
A2G - VIP Superior családi szo-
ba:   Két szoba, az egyikben 1 „King-
size”-ággyal, a másikban 2 „Queensize”-
ággyal, egyébként hasonló berende-
zéssel, mint az A2F, de fürdőkáddal.
Foglalható Joker-szoba   A2S   az A2A tí-
pushoz hasonló berendezéssel illet-
ve Superior Joker-szoba   A2H/A2J az 
A2C/A2D-hez hasonló berendezéssel.
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy  tel-
jes panzió. Minden étkezés büférend-
szerben, látványkonyha. Diétás menü
külön kérésre.  
Sport:   Asztalitenisz és aerobic. Térí-
tés ellenében: kerékpárkölcsönzés kb.
100 m-re.  
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce. Animáció és mini-klub (májustól
októberig, arcfestés, barkácsolás, fo-
ci, video).  
Szórakozás:   Hetente többször tánc-
estek és szórakoztató programok. Té-
rítés ellenében: biliárd.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.

Parkolás:   Parkolási lehetőség a kör-
nyéken. Mélygarázs a közelben térítés 
ellenében (kb. 15,- €/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Iskolás csopor-
tok foglalása csak külön lekérés esetén 
lehetséges.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj 
NAPONTA     2014.06.28.-08.22. / 4 éj
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem!   A max. létszám még egy 2 év 
alatti csecsemővel sem léphető túl.  

 EXTRA tipp 
• Ingyenes mélygarázs   06.13. előtt 
és 09.06. után korlátozott számban.
• Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában (A1C, 
A1D). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.15-ig történő foglalás 
esetén 15% (az A2A típusban csak 
7%), 2014.02.28-ig történő fogla-
lás esetén 10% (az A2A típusban 
csak 5%) kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2E:   1 gyermek (2-3 éves) 100%, 1 
gyermek (4-7 éves) szezontól függően 
50-100% illetve egy gyermek (8 éves 
kortól) 30% 2 felnőttel egy szobában, 

pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.  
Családi akció:
A2A/A2C/A2D/A2F/A2S/A2H/
A2J: 1-2 gyermek (2-3 éves) 100%,
1-2 gyermek (4-7 éves) szezontól füg-
gően 50-100% illetve 1-2 gyermek (8
éves kortól) foglalása esetén 1. gyer-
mek 30%, 2. gyermek 40% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
A2G:   1-3 gyermek (2-3 éves) 100%,
1-3 gyermek (4-7 éves) szezontól füg-
gően 50-100% illetve 1-3 gyermek (8
éves kortól) foglalása esetén 1. gyer-
mek 30%, 2-3. gyermek 40% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

 HOTEL TAHITI PLAYA    
JOKER-

SZOBA

   SANTA SUSANA 

Szálláskód: HOSO 72222

1 éj reggelivel

már 26,-€/fő ártól
(8.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Központi fekvésű, családi szállo-
da.

Fekvése:   Élénk hangulatú környéken
található, az aprókavicsos strand kb. 25
m-re (egy aluljárón keresztül közelíthe-
tő meg).
Felszereltsége:   A 156 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
étterem, bár, TV-szoba, internetsarok 
és WIFI (térítés ellenében). Úszóme-
dence napozószékekkel és napozóte-
rasz napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban
fürdőszoba, WC, SAT-TV, hűtőszekrény,
légkondicionálás és balkon. 
A2D - Családi szobák: 2 kétágyas
szoba összekötő ajtó nélkül.  
Ellátás: Félpanzió, teljes panzió 
vagy   All Inklusive.   Minden étkezés
büférendszerben.
Gyerekek:   Mini-klub.
Szórakozás:   Animációs programok.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Kis parkoló a szálloda mö-

gött térítés ellenében (kb. 17,- €/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.08.02.-08.22. / 4 éj  
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem!   A max. létszám még egy 2 év 
alatti csecsemővel sem léphető túl.  
Figyelem! 10 szobánál nagyobb 
csoportok foglalása csak külön le-
kéréssel lehetséges.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• H-TOP bérlet:   a többi H-TOP hotel 
szolgáltatásainak használata (kivéve H-
TOP Hotel Platja Park, Caleta Palace, 
Amaika, Molinos Park).
• All Inklusive ellátás foglalása 
esetén 50% kedvezmény   a transz-
fer és belépőjegy árából a ”  Castillo 
Medieval”-ba   (középkori vár lovagi 
játékokkal).   
 ITALOK inklusive  A főétkezéseknél 
bor és víz ingyenesen, kivéve 07.01. és 
08.31. között.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok valamint snack-ételek 
10.00 és 24.00 óra között ingyenesen. 
Fagylalt a gyerekeknek 10.00 és 18.00 
óra között.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 

esetén 30%, 2014.05.31-ig törté-
nő foglalás esetén 25% kedvez-
mény. 2014.08.31-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.06. utáni utakra.
Árkedvezmény:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 06.28. előtti
és 09.06. utáni utakra. Min. 14 éjsza-
kás tartózkodás esetén   10% kedvez-
mény   a 06.28. előtti és 08.30. utániy
utakra.
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-4 éves) 100%,
1-2 gyermek (5-13 éves) foglalása ese-
tén az 1. gyermek 100%, a 2. gyer-
mek 50%, 1-2 gyermek (14 éves kor-
tól) 30% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2D:   2 gyermek (2-13 éves) 25% 2 fel-
nőttel 2 kétágyas szobában.
A kedvezmények alapja a félpanzi-
ós ár.

10%
kedvezmény

 HOTEL H-TOP PLANAMAR       MALGRAT DE MAR 

Szálláskód: HOSO 72090

1 éj félpanzióval

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.08.31-ig

Elegáns, középkategóriás szálloda 
egy tengerjáró hajó stílusában be-
rendezve.

Fekvése: A homokos strand kb. 100 
m-re található. A közelben vásárlási le-
hetőségek, éttermek és bárok.  
Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll 228 szoba, hall Titanic-stí-
lusú üvegkupolával, étterem, bár, ká-
vézó, társalgó, WIFI (térítés ellenében) 

és lift. Pool-bár, úszómedence napozó-
székekkel és napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, SAT-TV, bérelhető széf,
minibár, internetcsatlakozás, légkondi-
cionálás, fűtés és balkon. 
A2D - Családi szobák:   2 kétágyas
szoba.
Ellátás: Félpanzió, teljes panzió
vagy   All Inklusive. Minden étkezés
büférendszerben.
Sport: Térítés ellenében: fi tneszte-
rem.  
Wellness: Térítés ellenében: szauna
és pezsgőfürdő.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.
Mini-klub 4-12 éveseknek.
Szórakozás:   Esti animáció.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 17,-
€/nap).
Háziállat:   Nem vihető.
Csoportos foglalás: 10 szobánál na-
gyobb létszámú csoportok foglalása
csak külön lekéréssel lehetséges.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA     2014.08.02.-08.22. / 4 éj
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem! A max. létszám még egy 2 év
alatti csecsemővel sem léphető túl.

 EXTRA tipp 
  • Ingyenes parkoló   06.28. előtt és 
08.22. után, korlátozott számban.
• H-TOP Passport: júniustól szep-
temberig a többi H-TOP hotel szolgál-
tatásainak használata (kivéve H-TOP 
Hotel Platja Park, Caleta Palace, Ama-
ika, Molinos Park).
•   All Inklusive ellátás foglalása 
esetén 50% kedvezmény   a transz-
fer és belépőjegy árából a    ”Castillo 
Medieval”-ba   (középkori vár lovagi 
játékokkal). 
• Kedvezmények a strandbárban.
 ITALOK inklusive  A főétkezéseknél 
bor és víz ingyenesen, kivéve 07.01. és 
08.31. között.  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 24.00 óra 
között. Snack-ételek szintén 10.00 és 
24.00 óra között (kivéve a főétkezések 
alatt), a gyerekeknek fagylalt 10.00 és 
18.00 óra között. A szauna és a pezs-
gőfürdő ingyenes használata.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 35%, 2014.05.31-ig törté-
nő foglalás esetén 20% kedvez-
mény. 2014.08.31-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.06. utáni utakra.

Árkedvezmény:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 06.28. előtti és
a 09.06. utáni utakra. Min. 14 éjsza-
kás tartózkodás esetén   10% kedvez-
mény   a 06.28. előtti és a 08.30. utá-
ni utakra.
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-13 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% illetve 1-2 gyermek (14 éves
kortól) 30% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A kedvezmény alapja a fél-
panziós ár.
A2D: 2 gyermek (2-13 éves) 25% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. A ked-
vezmény alapja a félpanziós ár. 
Senior-kedvezmény: A2A: 55 év
feletti vendégeink részére 10% ked-
vezmény. A kedvezmény alapja a fél-
panziós ár. 06.28.-08.29. között illetve 
a gyermekkedvezménnyel együtt nem
érvényes.

10%
kedvezmény

 HOTEL H-TOP AMAIKA   ÚJ     CALELLA 

Szálláskód: HOSO 72455

1 éj félpanzióval

már 37,-€/fő ártól
(11.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.08.31-ig

Szállás példa

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Élénk hangulatú szálloda Calel-
la szélén.

Fekvése: Az aprókavicsos strand kb. 
350 m-re, a központ kb. 400 m-re ta-
lálható.  
Felszereltsége: Az 519 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll 
recepció bérelhető széfekkel, bár, WI-
FI (térítés ellenében), étkező, társalgó 
SAT-TV-vel, liftek és kis üzlet. Édesvizű 
úszómedencés rész pool-bárral.   
Helyi besorolás: 3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobák-
ban fürdőszoba, WC, telefon, bérel-
hető széf, SAT-TV, légkondicionálás és 
balkon. 
A2D - Családi szobák: 2 kétágyas 
szoba.
Ellátás: Félpanzió, teljes panzió 
vagy   All Inklusive.   Minden étkezés 
büférendszerben.
Gyerekek: Külön gyermekmedence. 
Animációs programok és játszótér. Mi-
ni-klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Animációs programok. 
Térítés ellenében: biliárd.   
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 12,- 
€/nap).   
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA     2014.08.02.-08.22. / 4 éj  
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem!   A max. létszám még egy 2 év 

alatti csecsemővel sem léphető túl.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A).
• Ingyenes parkoló 06.28. előtt és
08.22. után, korlátozott számban.
•   H-TOP Passport: júniustól szep-
temberig a többi H-TOP hotel szolgál-
tatásainak használata (kivéve H-TOP 
Hotel Platja Park, Caleta Palace, Ama-
ika, Molinos Park).
• All Inklusive ellátás foglalása 
esetén 50% kedvezmény a transz-
fer és belépőjegy árából a    ”Castillo 
Medieval”-ba (középkori vár lovagi
játékokkal).
• Kedvezmények a strandbárban 
  (All Inklusive ellátás foglalása esetén
50% kedvezmény).  
 ITALOK inklusive    A főétkezéseknél
bor és víz ingyenesen, kivéve 07.01. és
08.31. között.  
 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 24.00 óra
között. Snack-ételek szintén 10.00 és
24.00 óra között (kivéve a főétkezések 
alatt), a gyerekeknek fagylalt 10.00 és
18.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 30%, 2014.05.31-ig törté-
nő foglalás esetén 25% kedvez-
mény. 2014.08.31-ig történő fog-

lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.06. utáni utakra.
Árkedvezmény:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény   a 06.28. előtti és
a 09.06. utáni utakra. Min. 14 éjsza-
kás tartózkodás esetén   10% kedvez-
mény   a 06.28. előtti és a 08.30. utá-
ni utakra.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A 06.27-ig és 08.30-tól  
Családi akció:
A2A:   1-2 gyermek (2-4 éves) 100%, 1-
2 gyermek foglalása (5-13 éves) esetén
1. gyermek 100%, 2. gyermek 50% il-
letve 1-2 gyermek (14 éves kortól) 30%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. 
A2D:   2 gyermek (2-13 éves) 25% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmények alapja a félpanzi-
ós ár.

Szállás példa

10%
kedvezmény

 HOTEL H-TOP OLYMPIC       CALELLA 

Szálláskód: HOSO 72234

1 éj félpanzióval

már 22,-€/fő ártól
 (7.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.08.31-ig

Kedvelt, élénk hangulatú szállo-
da.

Fekvése:   Az aprókavicsos strandtól 
csak a parti út választja el. A központ 
kb. 500 m-re, vásárlási lehetőségek és 
bárok a közvetlen közelben.  
Felszereltsége: A 210 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll 
étterem, társalgó, bár, TV-szoba, in-
ternetsarok, WIFI (a társalgókban in-
gyenesen) és lift. Édesvizű úszóme-
dence pezsgőfürdővel, pool-bárral és 
napágyakkal valamint egy kisebb me-
dence.
Helyi besorolás: 3*.
Elhelyezés: A2A: A szobákban fürdő-
szoba, WC, SAT-TV, bérelhető széf, tele-
fon, internetcsatlakozás (térítés ellené-
ben) és balkon.
A1A:   Egyágyas szobák zuhanyozóval.
A2B - Superior-szobák: Tengerre 
nézők, egy részük felújított.

A2D - Családi szobák:   Kizárólag 2 
felnőtt és 2 gyermek (2-14 éves) részé-
re foglalhatók. 2 kétágyas szoba össze-
kötő ajtóval, az egyikben franciaágy,
zuhanyozó és WC, a másikban 2 kü-
lönálló ágy, fürdőszoba és WC.
Ellátás: Félpanzió vagy teljes pan-
zió  . Minden étkezés büférendszerben.
Teljes panzió csak 06.21.-09.12. között
foglalható.  
Sport:   Fitneszterem.  
Gyerekek:   Gyermekmedence és heti
2x mini-klub (3-8 éveseknek, júliusban
és augusztusban).  
Szórakozás:   Esti animáció, heti 2x 
show-műsorok és élőzene (júliusban
és augusztusban). Térítés ellenében:
biliárd valamint a közelben minigolf 
és bowling.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 10,-
€/nap).  
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.29. / 3 éj
Fontos foglalási információ: 18 év
alatti gyermekek foglalása csak szülői
kísérettel lehetséges.  

 EXTRA tipp 
  •   Ingyenes parkolás 06.19. előtt
és 08.30. után lekérésre, korlátozott
számban.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A  04.12.-07.25.,
  08.23.-10.11.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-7 éves)
100%, 1 gyermek (8-14 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (15 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2D:   2 gyermek (2-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.

 HOTEL TERRAMAR       CALELLA 

HOSO 72202

1 éj félpanzióval

már 24,-€/fő ártól
 (7.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kedvelt szálloda nemzetközi ven-
dégkörrel közvetlenül a homokos 
tengerparton.

Fekvése:   Közvetlenül a szép, homo-
kos öbölben fekszik, Salou központjá-
tól kb. 4 km-re, La Pinedától kb. 2 km-
re, a PortAventura élményparktól kb. 4
km-re (menetrend szerinti buszjárat).
Bárok, éttermek, üzletek a közelben,
aquapark medencékkel kb. 300 m-re.
Felszereltsége:   475 szoba, étterem,
bár, társalgók SAT-TV-vel, üzletek, fod-
rászat és liftek. A kertben édesvizű
úszómedence (kb. 200 m²), napozó-
terasz napozószékekkel és napernyők-
kel, pool-bár.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, tele-
fon, SAT-TV, bérelhető széf, légkondi-
cionálás (kb. 06.15.-09.15. között) és
balkon. A szobák egy része oldalról

tengerre néző. 
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli,   félpanzió vagy   tel-
jes panzió  . Minden étkezés büférend-
szerben. Heti 1x este specialitások. Lát-
ványkonyha. A vacsorához megfelelő 
öltözet kötelező (férfi aknak hosszú-
nadrág).   
Sport:   Asztalitenisz és fi tneszterem. 
Térítés ellenében: tenisz és kerékpá-
rok.  
Wellness: Spa fedett medencével il-
letve térítés ellenében: pezsgőfürdő, 
gőzfürdő, szauna és masszázs.   
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és játszótér.
Szórakozás:   Táncest. Térítés ellené-
ben: biliárd.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Mélygarázs térítés ellené-
ben (kb. 12,- €/nap).   
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj   

 EXTRA tipp 
  •  Ingyenes parkolás   06.15-ig és 
10.01-től korlátozott számban.
• 06.01. és 09.30. közötti, min. 7 éjsza-
kás tartózkodás esetén   1x étkezés az 
olasz étteremben  /fő/tartózkodás   n
(kupon a helyszínen). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás ese-
tén 15% illetve 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel együtty
nem érvényes).
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6* 

05.01.-06.04., 09.27.-10.04.
* csak a fenti érkezések esetén
Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
15% kedvezmény   a 06.05.-09.26. 
közötti utakra.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A 05.01.-06.13., 09.13.-10.11. 
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-12 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% illetve 1-2 gyermek (13 éves
kortól) 25% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL BEST CAP SALOU    
JOKER-

SZOBA

   SALOU 

Szálláskód: HOSO 72333

1 éj reggelivel

már 19,-€/fő ártól
(6.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

COSTA DORADACOSTA DORADA

EXTRA TRANSZFER
Utazzon kényelmesen! Foglalja le előre busztranszferét a repülőtértől 
a szálláshelyig és vissza! 
További információk az Ön utazási irodájában!

Részletes információk a 20-21. oldalon!

Az „Aranypart”-ként emlege-

tett, kedvelt partszakaszon kel-

lemes üdülés vár vendégeinkre.

Hosszú, enyhén lejtős strandok 

és csodás halászfalvak teszik el-

lenállhatatlanná Costa Doradát.

Kulturális látnivalók, csodás

strandok, szórakoztató prog-

ramok, mediterrán hangulat és

gasztronómiai élmények teszik 

felejtehetetlenné az itt töltött

nyaralást.

SALOU/LA PINEDA üdülőhelye-

ken mindig élvezhetjük a Fiesta 

hangulatát. A város központja a 

több kilométer hosszú, pálmákkal 

övezett parti sétány, amely évek 

óta idecsalogatja a turistákat. A 

tengerpart homokos és sekély, így 

kiváló vízi sportok űzéséhez.

COMARUGA hosszú, Kék Zászló-

val kitüntetett strandja igazi vonz-

erő a helyi és a külföldi turisták 

számára. 

ALTAFULLA egy csendes, csa-

ládbarát település, kiváló turisz-

tikai infrastruktúrával és nagy 

vendégszeretettel gyönyörű kör-

nyezetben. Altafulla olyan, mint

a nyugalom szigete Barcelona és

Tarragona városok közé ágyazva.

A tengerparti nyaralás mellett ér-

demes ellátogatni a kellemes ki-

kapcsolódást kínáló PortAventura

élményparkba is.

Figyelem! Spanyolország egyes régióiban 2014-től az üdülőhelyi díjak mértékében változás várható. 
Pontos információk a helyszínen.

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

Kedvező árfekvésű családi szállo-
da akár All Inklusive ellátással.

Fekvése: Salou és La Pineda között
fekszik, a homokos strandtól kb. 200
m-re. A település központja kb. 1,5
km-re, vásárlási lehetőségek, éttermek 
és bárok kb. 300 m-re, a legközelebbi
buszmegálló kb. 20 m-re, a PortAven-
tura élménypark kb. 2 km-re található.  
Felszereltsége:   A 246 szobás szállo-
dában klimatizált lobby, internetsarok,
WIFI (térítés ellenében), étterem, 2 bár 
és 3 lift áll a vendégek rendelkezésére.
Napozóterasz úszómedencével, napo-
zószékekkel és pool-bárral.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba, WC, hajszárító, SAT-TV, te-
lefon, bérelhető széf, légkondicioná-
lás (06.15.-09.15. között, kivéve 09.00-
14.00 óra között) és balkon.
A2D - Családi szobák:   2 kétágyas
szoba egymás mellett. 
Ellátás: Félpanzió  ,   teljes panzió
vagy All Inklusive. Minden étkezés
büférendszerben.
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárok.
Wellness: Nagy tetőterasz 4 pezsgő-
fürdővel és napágyakkal (csak felnőt-
teknek).
Gyerekek:   Gyerekmedence, játszótér 
és animáció.
Szórakozás: Animációs programok.
Térítés ellenében: biliárd.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.

Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 12,- 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Csoportos foglalás: Figyelem!   Cso-
portok foglalása 10 szoba felett csak le-
kéréssel lehetséges. 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.08.02.-08.22. / 4 éj  
Fontos foglalási információ:   A ma-
ximum létszám még egy 2 év alatti 
csecsemővel sem léphető túl.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
•   Ingyenes parkolás   06.28. előtt és 
08.22. után, korlátozott számban.  
 ITALOK inklusive  A főétkezéseknél 
bor és víz ingyenesen, kivéve 07.01.-
08.31. között.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok a főétkezéseknél illet-
ve 10.00 és 24.00 óra között a bárban. 
Snack-ételek és fagylalt a gyerekeknek 
10.00 és 18.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 30%, 2014.05.31-ig törté-
nő foglalás esetén 25% kedvez-
mény. 2014.08.31-ig történő fog-
lalás esetén 15% kedvezmény a 
09.06. utáni utakra.

Árkedvezmény:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény a 04.17.-06.28. és
09.06.-10.31. közötti utakra. Min. 14 éj-
szakás tartózkodás esetén   10% ked-
vezmény a 04.17.-06.28. és 08.30.-y
10.31. közötti utakra.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A 06.27. előtt illetve 08.30.
után  
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-13 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% illetve 1-2 gyermek (14 éves
kortól) 30% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2D:   2 gyermek (2-13 éves) 25% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 
A kedvezmények alapja a félpanzi-
ós ár.

Szállás példa

10%
kedvezmény

 H-TOP HOTEL MOLINOS PARK       SALOU 

Szálláskód: HOSO 72314

1 éj félpanzióval

már 21,-€/fő ártól
(6.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.08.31-ig

Kedvelt és jól vezetett szálloda.

Fekvése: A szálloda a központtól és a
fi nomhomokos strandtól egyaránt kb.
400 m-re fekszik. Éttermek, üzletek és
buszmegálló kb. 50 m-re.
Felszereltsége:   A szállodában 315
szoba, recepció, bár, légkondicionált
étterem, TV-sarok, kávézó, internetsa-
rok, a közös helyiségekben ingyenes
WIFI és 4 lift áll rendelkezésre. A kert-
ben 2 édesvizű úszómedence napozó-
terasszal, napágyakka, bárszervizzel.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban fürdő-
szoba, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV,
bérelhető széf, légkondicionálás, bé-
relhető hűtőszekrény (kb. 6,- €/nap)
és balkon. Egy részük oldalról tenger-
re néző.
A1A: Nem a tenger felé néznek.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy   tel-
jes panzió. Minden étkezés büférend-
szerben. Péntekenként tematikus est.

Diétás ételek külön kérésre.  
Sport:   Aerobic és vízigimnasztika. Térí-
tés ellenében: asztalitenisz.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence. 
Mini-klub 3-12 éveseknek.  
Szórakozás: Térítés ellenében: bili-
árd, minigolf és játékautomaták.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Mélygarázs térítés ellené-
ben (kb. 12,- €/nap). 
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15% illetve 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény   (az Árkedvezménnyel y
együtt nem érvényes).  

Árkedvezmény:
14=12/7=6 04.12.-05.10., 10.01.-11.02.  
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-12 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% illetve 1-2 gyermek (13 éves
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL PLAYA PARK   ÚJ     SALOU 

HOSO 72366

1 éj reggelivel

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Teljesen felújított, igényes szálloda
Cala de la Font szép, kis öblében.

Fekvése: A szálloda nyugodt helyen,
a település északi határában fekszik,
csak kb. 10 m-re a homokos strand-
tól. A központ kb. 2 km-re. Buszmeg-
álló, üzletek, bárok és éttermek kb.
100 m-re.  
Felszereltsége:   A szép szállodában
312 szoba, társalgó SAT-TV-vel, étte-
rem, bár, kávézóterasz, kis üzlet, WIFI
(térítés ellenében, kb. 5,- €/nap) és
liftek állnak rendelkezésre. A kertben
édesvizű úszómedence pool-bárral és
pezsgőfürdővel, napozóterasz ingye-
nes napágyakkal és napernyőkkel.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba, WC, telefon, síkképernyős
SAT-TV, bérelhető széf, légkondicioná-
lás (kb. 06.15. és 09.15. között), fűtés
és balkon. Egy részük oldalról tengerre 
néző. Hűtőszekrény külön kérésre (té-
rítés ellenében).  

Ellátás: Félpanzió   vagy   teljes pan-
zió  . Minden étkezés büférendszerben. 
A vacsornál látványkonyha.
Sport: Asztalitenisz.  
Gyerekek: Gyermekmedence, játszó-
tér és gyermekanimáció.  
Szórakozás:   Animációs programok, 
hetente többször táncestek. Térítés el-
lenében: biliárd.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni 
(előzetes lekéréssel, 5 kg-ig kb. 5,- €/
nap, 15 kg-ig kb. 8,- €/nap, 15 kg felett 
kb. 11,- €/nap, kutya csak a recepció 
környékére és a szobákba vihető be).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ: A 
max. létszám egy 2 év alatti csecsemő-
vel sem léphető túl. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.
Családi akció: A2A:   1-2 gyermek (2-
12 éves) foglalása esetén 1. gyermek 
szezontól függően 50-100%, 2. gyer-
mek 50% illetve 1-2 gyermek (13 éves
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.   

Szállás példa

 HOTEL CALA FONT   ÚJ    SALOU 

Szálláskód: HOSO 72407

1 éj félpanzióval

már 26,-€/fő ártól
(8.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Közvetlenül a tengerparton fekvő, 
nagy medencerendszerrel rendel-
kező üdülőtelep légkondicionált 
lakóegységekkel.

Fekvése:   A gondozott kemping egy 
pínealigetben, a domboldalban fek-
szik, csodálatos kilátással a tengerre.
Területe egészen a sekély, fi nomhomo-
kos strandig ér (a bungalóktól csak kb.
50-100 m-re). Naturista strand és to-
vábbi, kis fürdőöblök a parton sétálva
kb. 2 km-en belül elérhetők. A központ
kb. 3 km-re, Tarragona kb. 8 km-re.
Felszereltsége:   A kb. 70 hektáros
kempingben 71 bungaló/mobilház és
480 sátorhely, recepció bérelhető szé-
fekkel, teraszos étterem, bár, kis szu-
permarket, internetsarok, ingyenes
WIFI az étteremben, érmés mosó-/
szárítógép. Szépen kialakított, kb. 1.400
m²-es medencerendszer, pool-/snack-
bár, nagy napozóterasz napozószékek-
kel és napernyőkkel áll rendelkezésre.
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: F6F - Bungalók: Fabun-
galók 6 fő részére (kb. 30 m²). Nap-
pali/hálószoba dupla kanapéval és ét-
kezőasztallal, konyhasarok (főzőlap és
hűtőszekrény), 1 franciaágyas szoba, 1
kétágyas szoba (különálló ágyak), SAT-
TV, zuhanyozó, WC, tengerre vagy me-
dencére néző, fedett és bútorozott te-
rasz.
F6G - Mobilházak: Modern mobil-
házak 6 fő részére (kb. 28 m²). Nap-
pali/hálóhelyiség dupla kanapéval és 

étkezőasztallal, konyhasarok (főzőlap 
és hűtőszekrény), 1 franciaágyas he-
lyiség, 1 kétágyas helyiség (különálló 
ágyak), SAT-TV, légkondicionálás/fűtés, 
zuhanyozó, WC, tengerre néző, fedett 
és bútorozott terasz.
F6H - Mobilházak: Új „Ohara” mo-
bilházak 6 fő részére (kb. 28 m²) a 
strand közelében. Nappali/hálóhelyi-
ség dupla kanapéval és étkezőasztallal, 
konyhasarok (dupla főzőlap, hűtőszek-
rény mélyhűtőrésszel és mikrohullá-
mú sütő), 1 franciaágyas helyiség, 1 
kétágyas helyiség (különálló ágyak), 
síkképernyős SAT-TV, légkondicioná-
lás, zuhanyozó, WC, fedett és bútoro-
zott terasz.  
Sport:   Strandröplabda. Térítés ellené-
ben: paddle-tenisz, minigolf illetve a 
strandon vízibiciklik.  
Gyerekek: Gyermekmedence, 2 ját-
szótér és mini-klub.  
Szórakozás:   Animációs programok 
naponta. Térítés ellenében: játékte-
rem.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, elutazás utáni takarítás, ágy-
neműhuzat, törölköző és konyharuha 
heti váltással.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 60,- €.
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Lakóegységenként 1 parko-
lóhely ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.28.-08.22. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.15-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
21=17  04.01.-07.12., 08.23.-11.01.
14=11    04.01.-07.05., 08.30.-11.01.
7=6    04.01.-06.28., 08.30.-11.01.

Reggeli és vacsora.
S62336A                 19,- €/fő/éj
S62336B 4-12 éves korig  

13,- €/fő/éj

 FÉLPANZIÓ-EXTRA

kedvezmény

 CAMPING TORRE DE LA MORA       ALTAFULLA 

Szálláskód: FESO 62336

1 éj/apartman önellátással

már 48,-€ ártól
(15.360,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig

Szállás példa - Mobilház

Szállás példa - Bungaló
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111SPANYOLORSZÁG · COSTA DORADA

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

Családi szálloda nagy úszómeden-
cével.

Fekvése:   A homokos strandtól kb.
400 m-re fekszik. A PortAventura él-
ménypark kb. 3 km-re található.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-

kezésére áll összesen 390 szoba, bár, 
szalonok, étterem, liftek, kert édesvizű 
úszómedencével, napozóterasz nap-
ágyakkal és napernyőkkel.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: B1A/B2A: A szobákban 
fürdőszoba, WC, telefon, SAT-TV, bérel-

hető széf, légkondicionálás (kb. 06.15.-
09.15. között), balkon.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy   All 
Inklusive. Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.  
Wellness: Térítés ellenében: spa-rész-
leg szaunával, gőzfürdővel, pezsgőfür-
dővel, taposómedencével, masszázs-
zsal, szépségszalonnal és fodrászattal.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence,
játszótér, az étkezéseknél gyermekbü-
fé. Főszezonban mini-klub 4-12 éve-
seknek.  
Szórakozás: Animációs programok.
Térítés ellenében: biliárd.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
Parkolás: A környéken.
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj  

 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi italok és snack-
ételek 10.00 és 23.00 óra között, fagy-
lalt a gyerekeknek 10.00 és 18.00 óra 
között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény   (az Árked-y
vezménnyel és a B1A=B2A kedvez-
ménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6*  06.01.-06.15., 
  09.20.-09.27.
* csak a fenti érkezések esetén
Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén   
20% kedvezmény   04.01.-05.31., 
06.16.-09.19., 09.28.-10.11. közötti utak-
ra.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
B1A=B2A    05.01.-05.31.,
  09.27.-10.11.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
B2A:   1 gyermek (2-12 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában.
Családi akció:
B2A/A2S: 1-2 gyermek (2-12 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek 50% illetve 1-2 gyermek (13
éves kortól) 25% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon.   

20%
kedvezmény

 HOTEL BEST OASIS PARK    
JOKER-

SZOBA

   SALOU 

Szálláskód: HOSO 72305

1 éj reggelivel

már 19,-€/fő ártól
(6.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Apartmanok a szép, homokos
strandon.

Fekvése:   A sekély, fi nomhomokos
strand kb. 50 m-re található, egy úton
keresztül érhető el. Üzletek és étter-
mek a közelben. A PortAventura él-
ménypark kb. 4 km-re, vízipark kb. 600
m-re. Menetrend szerinti buszjárat Sa-
louba/Cambrilsba és Tarragonába.  
Felszereltsége:   Hatemeletes apart-
manházak (Cye 4 és Cye 5) lifttel.
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: F5F: Egyszerűen és cél-
szerűen berendezett, háromszobás
apartmanok 5 fő részére (kb. 60 m²).
Fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC,
nappali/hálószoba heverővel, konyha
(gáztűzhely, hűtőszekrény), 2 kis háló-
szoba (egy részükben franciaágy), bé-
relhető széf (kb. 15,- €/hét), bérelhető
TV (kb. 25,- €/hét, helyi csatornákkal),
nagy, bútorozott balkon vagy terasz.

Egy részük tengerre néző.   
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás. 
Ágyneműhuzat, konyharuha és töröl-
köző heti váltással. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Fürdőlepedő.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 90,- €.
• Üdülőhelyi díj.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 4,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni. 
Parkolás:   Térítés ellenében (előzetes 
foglalással, kb. 8,- €/nap).
Háziállat:   Nem vihető.   
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj 

Fontos foglalási információ: 18
éven aluli vendégek csak szülői kísé-
rettel foglalhatnak!

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
14=10/7=6  05.31.-06.14., 
  09.06.-10.04.

kedvezmény

 APPARTEMENTS CYE 4+5 GEYSER       LA PINEDA 

Szálláskód:

1 éj/apartman önellátással

már 36,-€/fő ártól
(11.520,- Ft/fő ártól)

Színvonalas, jól vezetett kemping 
a strand közelében.

Fekvése: Az aprókavicsos strand-
tól csak kb. 50 m-re fekszik, éttermek 
és üzletek kb. 100-300 m-es körzet-
ben. Calafell és Comarruga központja
egyaránt kb. 1 km-re. 
Felszereltsége: A kempingben 78
bungaló, recepció bérelhető széfekkel,

étterem, bár, szupermarket, internetsa-
rok (térítés ellenében), érmés mosó-/
szárítógépek, napozóterasz és édesvi-
zű úszómedence pool-bárral.  
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: F6F - Bungalók:   Há-
romszobás bungalók 6 fő részére (kb. 
25 m²), nappali/hálószoba dupla ka-
napéval, SAT-TV-vel és konyhasarok-
kal (gáztűzhely sütő nélkül, hűtőszek-

rény), 1 kétágyas és egy franciaágyas
szoba, zuhanyozó, WC, légkondicioná-
lás/fűtés és bútorozott terasz.
F6G - Mobilházak:   Új mobilházak 
6 fő részére (kb. 28 m²), nappali/há-
lóhelyiség dupla kanapéval és étkező-
asztallal, SAT-TV-vel és konyhasarokkal
(főzőlap, hűtőszekrény), 1 kétágyas és
egy franciaágyas hálóhelyiség, zuha-
nyozó, WC, légkondicionálás/fűtés és
bútorozott terasz.  
Sport:   Asztalitenisz és egy többfunkci-
ós sportpálya. Térítés ellenében: padd-
le-tenisz.
Gyerekek: Gyermekmedence kis
csúszdával, játszótér és gyermekani-
máció (kb. 06.15.-09.15. között).  
Szórakozás: Animáció kb. 06.15.-
09.15. között. Térítés ellenében: bili-
árd.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás,
ágyneműhuzat heti és törölköző heti

2x váltással.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Fürdőlepedő és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   1 parkolóhely/lakóegység 
ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
KEDD/SZOMBAT 

2014.06.28.-08.22. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.15-ig történő 

foglalás esetén 10% kedvezmény 
  (az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
21=17  04.11.-07.12., 08.23.-11.02.
14=11    04.11.-07.05., 08.30.-11.02.
7=6    04.11.-06.28., 08.30.-11.02.

kedvezmény

 CAMPING VENDRELL PLATJA       COMARRUGA 

Szálláskód: FESO 62501

1 éj/apartman önellátással

már 48,-€ ártól
(15.360,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig

FESO 62322
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112 SZLOVÉNIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Nagyon ízléses létesítmény, Izola
csodálatos természeti szépségei
közé ágyazva.

Fekvése:   A Koperi-öbölben fekszik,
kb. 800 m-re a hangulatos kis halász-
falutól, Izolától. A szobák fekvésétől
függően a szálloda saját, homokos/ka-
vicsos strandja kb. 50-200 m-re talál-
ható, nagy napozórésszel, strandbárral
és vízicsúszdával (kb. 06.15. és 09.15.
között).
Felszereltsége: Nagy területen elhe-
lyezkedő szállodalétesítmény 225 szo-
bával. Főépületből (NNNN) és 5 mel-
léképületből (NNN) áll. A vendégek 
rendelkezésére áll recepció, klimatizált,
nemdohányzó étterem, napozóterasz,
bár, kávézó, újságos, mosoda, fodrá-
szat és lift. Napozószékek és naper-
nyők térítés ellenében vehetők igény-
be a strandon (kb. 5-5,- €/nap).  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A jól berendezett szo-
bákban zuhanyozó, WC, telefon, haj-
szárító, légkondicionálás és SAT-TV. A
főépületben vagy az 5 melléképület
valamelyikében találhatók.

A2A:   Szobák a főépületben (NNNN) 
kiegészítve minibárral, széffel, térítés 
ellenében WIFI-vel (kb. 1,95 €/óra) és 
balkonnal.
A2B:   Szobák a főépületben (NNNN) 
hasonló berendezéssel, balkonnal a 
tenger oldalán.
B1A/B2A:   Szobák a melléképületben 
(NNN).
B2B:   Szobák a melléképületben 
(NNN) a tenger oldalán.
B4A - Családi szobák: A melléképü-
letben (NNN) található kétágyas szo-
bák emeletes ággyal.
B4B - Családi szobák: A melléképü-
letben (NNN) található kétágyas szo-
bák kiegészítve külön hálórésszel.
Ellátás: Reggeli  ,   félpanzió   vagy All 
Inklusive.   Minden étkezés büférend-
szerben, a vacsoránál salátabárral.  
Sport:   Strandröplabda. Térítés ellené-
ben: minigolf, 3 salakos teniszpálya, a 
strandon szörf, búvárkodás és vízisí.
Wellness:   Tengervizes, fedett medence 
(kb. 17x7 m, júliusban és augusztusban 
zárva). Térítés ellenében: wellness-rész-
leg, melyben 4 szauna, pezsgőfürdő, 
masszázs és kozmetikai kezelések. 

Gyerekek:   Játszótér. Animációs prog-
ramok júliusban és augusztusban
(gyermekfelügyelet nélkül).  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni,csak 
a melléképületbe (kb. 12,- €/nap, a
strandra és az étterembe nem szabad
bevinni).   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA               2014.06.24.-07.11., 

08.23.-09.12. / 5 éj
SZOMBAT        2014.07.12.-08.22. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(B1A).
All Inklusive ellátás foglalása ese-
tén:
• 15% kedvezmény a kezelésekre ay
wellness-részlegben.
• 30% kedvezmény a teniszpályay
bérleti díjából.
•   Napozószékek   és   csúszdák   a
strandon ingyenesen  .
•   Minigolf ingyenesen.

 ALL inklusive    Büféreggeli, menüvá-
lasztásos ebéd salátabárral és desszert-
büfével valamint büfévacsora saláta-
bárral. Kávé/tea és sütemények 16.00 
és 17.00 óra között a bárban. Bor, sör 
és üdítők 10.00 és 22.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(min. 5 éjszakás tartózkodás esetén, 
az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).  
Árkedvezmény:
7=6     03.29.-04.12.,
  05.04.-05.25., 
  09.28.-10.11.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/B2A/B2B: 1 gyermek (2-
11 éves) 50% illetve 1 gyermek (12-14 
éves) 30% 1 felnőttel egy szobában.
A2B/B2B:   1 gyermek (2-11 éves) 
100%, 1 gyermek (12-14 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (15 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. 

Családi akció:
A2A/B2A:   1-2 gyermek (2-11 éves)
100%, 1-2 gyermek (12-14 éves)
50% illetve 1-2 gyermek (15 éves kor-
tól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
B4A:   2 gyermek (2-11 éves) 100% il-
letve 2 gyermek (12-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában. 
B4B: 2 gyermek (2-11 éves) 50% illet-
ve 2 gyermek (12-14 éves) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában. 

7=6
kedvezmény

 HOTEL RESORT SAN SIMON      IZOLA 

Szálláskód: HOSO 01228

1 éj reggelivel

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szállás példa

SZLOVÉNIA

Szlovénia Európa kicsiben: gyö-

nyörű tengerpart, havas hegyek 

és csodálatos építészeti emlékek.

A szlovén tengerpart az Isztriai-fél-

sziget legészakibb csücske, medi-

terrán hangulatú kisvárosaival és

színvonalas szolgáltatásaival évről

évre egyre több turistát vonz.

PORTOROZ kellemes klímá-

ja és csodálatos, buja, mediter-

rán növényzete miatt rendkívül 

népszerű. A gondozott parkok 

és a pezsgő életű tengerparti sé-

tány üzletekkel, kávézókkal és ét-

termekkel fémjelzi az üdülőhe-

lyet. Portoroztól északra fekszik 

STRUNJAN, a nyugodt, családi-

as hangulatú fürdőváros. IZOLA,

az egykori halász- és bortermelő

település népszerű turisztikai cél-

pont. Középkori városközponttal,

szűk, kis utcákkal, mediterrán há-

zakkal és csodás építészeti remek-

művekkel várja az idelátogatókat.
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113SZLOVÉNIA

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

Kényelmes wellness-szálloda köz-
vetlenül a tengerparton.

Fekvése:   Portoroz és Piran között fek-
szik, az aprókavicsos strandtól kb. 50
m-re.
Felszereltsége: A 276 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
recepció bérelhető széfekkel (kb. 1,- €/
nap), ingyenes WIFI, lift, büféétterem,
„Mediteran” taverna, „Barka” halétte-
rem, „San Bernardino” kávézó és be-
vásárlóutca üzletekkel. Terasz élmény-
medencével, melyet a Hotel Vile Park 
vendégei is használnak. Napozószékek 
és napernyők térítés ellenében (kb. 3-
3,- €/nap).
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A nagyon
jól berendezett szobákban fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC, SAT-TV, tele-
fon, légkondicionálás, minibár, széf és
balkon. 
A2B:   Tenger oldalán lévő szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  

Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Térítés ellenében: 6 tenisz-
pálya, a főszezonban búváriskola és 
strandröplabda.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, ját-
szótér, mini-klub animációval (5-12 
éves korig) júliusban és augusztusban 
(gyermekfelügyelet nélkül).
Parkolás:   Ingyenes. 
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.07.26.-08.22. / 5 éj
A2S:
NAPONTA / 4 éj
NAPONTA      2014.07.26.-08.22. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
• Belépő a portorozi kaszinóba és 
a   „Laguna Bernardin” víziparkba  . 
• A tartózkodás ideje alatt   1x szauna-
használat ingyenesen.  
 WELLNESS tipp  A kb. 3.000 m²-es 
„Laguna Bernardin” víziparkban (kb. 
1.000 m²-es vízfelülettel): 3 tempe-
rált, tengervizes úszómedence, 2 kü-
lön gyermekmedence (50 cm illetve 
80 cm-es vízmélységgel és csúszdá-
val), több masszázsmedence, pezsgő-
fürdők és pool-bár. Térítés ellenében: 
szauna, szolárium és masszázs. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 05.04. 

utáni utakra. 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény a 06.01. utáni utakra. Csak 
min. 5 éjszakás tartózkodás esetén.
Az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényesek.
Árkedvezmény:
7=6  06.21.-07.03.,
  07.26.-08.02.
  S  zoba a tenger oldalán felár nél-
kül:  
A2B=A2A*  05.04.-05.25.,
  10.12.-10.26.
*min. 4 éjszakás tartózkodás esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
100%, 1 gyermek (12-14 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (15 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. 
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
30% illetve 1 gyermek (12-14 éves)
20% 1 felnőttel egy szobában.    

7=6
kedvezmény

 HOTEL HISTRION    
JOKER-

SZOBA

   PORTOROZ 

Szálláskód: HOSO 01776

1 éj reggelivel

már 43,-€/fő ártól
(13.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Vendégeink körében nagyon ked-
velt létesítmény a Bernadin üdü-
lőközpontban.

Fekvése:   Portoroz és Piran között he-
lyezkedik el a 2 szállodából álló üdü-
lőközpont, saját, sekély, aprókavicsos
strandja mellett kialakított, füves és
betonozott napozórésszel.   
Felszereltsége: Az üdülőközpont 5
épületében összesen 216 szoba talál-
ható. A vendégek rendelkezésére áll
recepció bérelhető széfekkel (kb. 1,-
€/nap) és bevásárlóutca üzletekkel.
Terasz élménymedencével, melyet a
Hotel Histrion vendégei is használnak.
Napozószékek és napernyők térítés el-
lenében (kb. 3-3,- €/nap). 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV és térítés ellenében WIFI (kb.
2,- €/nap).
A2B:   Balkonnal kiegészítve.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli   vagy  félpanzió.

Minden étkezés büférendszerben a 
szomszédos Hotel Histrionban.
Sport:   Térítés ellenében: 6 teniszpá-
lya, a főszezonban búváriskola.  
Wellness: A szomszédos Hotel Hist-
rionban található, kb. 3.000 m²-es 
„Laguna Bernardin” víziparkban (kb. 
1.000 m²-es vízfelülettel): 3 tempe-
rált, tengervizes úszómedence, 2 kü-
lön gyermekmedence (50 cm illetve 
80 cm-es vízmélységgel és csúszdá-
val), több masszázsmedence, pezsgő-
fürdők és pool-bár. Térítés ellenében: 
szauna, szolárium és masszázs.  
Gyerekek: Gyermekmedence, játszó-
tér, mini-klub animációval (5-12 éves 
korig) júliusban és augusztusban.  
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 3,- €/nap).   
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
12,- €/nap). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.07.26.-08.22. / 5 éj
A2S:
NAPONTA / 4 éj
NAPONTA      2014.07.26.-08.22. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
• Belépő a portorozi kaszinóba és 
a   „Laguna Bernardin” víziparkba  . 
• A tartózkodás ideje alatt   1x szauna-
használat ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-

tén 15% kedvezmény a 05.04. utá-
ni utakra. 2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
a 06.01. utáni utakra. 2014.06.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény a 09.01. utáni utak-
ra. Csak min. 5 éjszakás tartózkodás
esetén. Az Árkedvezménnyel együtt
nem érvényesek.
Árkedvezmény:
7=6 06.21.-07.03., 07.26.-08.02.
Balkonos szoba felár nélkül:
A2B=A2A*  05.04.-05.25.,
  10.12.-10.26.
*min. 4 éjszakás tartózkodás esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
100%, 1 gyermek (12-14 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (15 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. 
1 gyermek (2-11 éves) 30% illetve 1
gyermek (12-14 éves) 20% 1 felnőttel
egy szobában.    

7=6
kedvezmény

 HOTEL VILE PARK    
JOKER-

SZOBA

   PORTOROZ 

HOSO 01221

1 éj reggelivel

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Szállás példa

Szállás példa
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114 SZLOVÉNIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Családbarát szálloda Portoroz ha-
tárában.

Fekvése:   Egy kb. 40.000 m² területű
parkban fekszik, a település központ-
jától kb. 800 m-re. Kb. 100 m-re saját
strand (kb. 06.15.-09.15. között ingye-
nes) és betonozott napozórész nap-
ágyakkal és napernyőkkel (kb. 5,- €/
nap).
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 182 szoba, étterem, lobby-
bár, terasz, ingyenes WIFI a lobby-ban
és 4 lift. Tengervizes úszómedence a
strandon (kb. 06.15.-09.15. között in-
gyenes).
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A:   A szobákban zu-
hanyozó, WC, hajszárító, telefon, in-
ternetcsatlakozás, SAT-TV, széf és lég-
kondicionálás.
A1A:   Franciaágyas szobák (kb. 1,40 m
széles ággyal).
A2B: Ülősarokkal és balkonnal a ten-
ger oldalán.
A4A - Családi szobák: Háromágyas
szobák a 4. fő részére kihúzható kana-
péval.
A4B - Családi szobák:   Hasonló be-
rendezéssel, balkonnal a tenger olda-
lán.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport:   Térítés ellenében: 17 teniszpá-
lya (ebből 6 kivilágítható, kb. 12,- €/
óra) és kerékpárok.  

Wellness: Fedett úszómedence (kb. 
20x15 m, 07.07.-07.11 között és hétfő 
délelőttönként zárva). Térítés ellené-
ben: szauna, szolárium, pezsgőfürdő 
(kb. 15,- €/fő) és különböző masszá-
zsok (kb. 30,- €-tól).
Gyerekek:   Szabadtéri (kb. 100 m-re) 
és fedett gyermekmedence. Mini-klub 
3-12 éveseknek (júliusban és augusz-
tusban), játszószoba. 
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban. Garázs térítés ellenében (kb. 6,- 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.26.-08.22. / 5 éj
NAPONTA      2014.08.23.-11.02. / 4 éj 

 EXTRA tipp 
• Belépő a portorozi kaszinóba.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 15% kedvezmény a 05.04. utá-
ni utakra. 2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
a 06.01. utáni utakra. 2014.06.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény a 09.01. utáni utak-
ra. Csak min. 5 éjszakás tartózkodás 
esetén. Az Árkedvezménnyel együtt 
nem érvényesek.  
Árkedvezmény:
7=6    06.22.-07.03., 10.12.-11.02.

Balkonos szoba felár nélkül:
A2B=A2A*  05.04.-05.25.,

 10.12.-10.26.
*min. 4 éjszakás tartózkodás esetén
5% kedvezmény a 05.18.-06.20. kö-y
zötti utakra (kivéve az A4B foglalás ese-
tén). 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-11 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
1 gyermek (2-11 éves) 30% illetve 1
gyermek (12-14 éves) 20% 1 felnőttel
egy szobában.
Családi akció:
A4A/A4B:   4 fő részére, melyből 2 
gyermek (2-11 éves) 100%, 2 gyermek 
(12-14 éves) 50% illetve 2 gyermek (15
éves kortól) 20% egy szobában.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL LUCIJA   ÚJ     PORTOROZ 

Szálláskód: HOSO 01202

1 éj reggelivel

már 41,-€/fő ártól
(13.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Bioenergetikus üdülőközpont a 
természet kedvelőinek és csalá-
doknak.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, egy 
öbölben, Izola és Piran között (kb. 3 
km-re), közvetlenül a sekély, kavicsos 
strandon.  
Felszereltsége:   A komplexum egy 
hotelépületből és sorházakból áll. A 
vendégek rendelkezésére áll lobby in-

ternetsarokkal és WIFI-vel (kb. 2,- €/
óra), újságos, étterem, bár, lift a hote-
lépületben. A nagy kertben, mely egé-
szen a tengerpartig nyúlik, úszóme-
dence. Napozószékek és napernyők a
medencénél és a strandon is térítés el-
lenében (kb. 5-5,- €/nap).
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: NNN+:
A2A: A kényelmes szobákban (kb. 14
m²) zuhanyozó, WC, hajszárító, tele-
fon, SAT-TV.
A1A: Egyágyas szobák (kb. 12 m²).
A2B:   Kiegészítve minibárral, internet-
csatlakozással, széffel és balkonnal (kb.
16 m²).
A2C:   Kiegészítve minibárral, internet-
csatlakozással, széffel és tengerre néző
balkonnal (kb. 16 m²).
NN:
A3D - Stúdiók: Célszerűen berende-
zettek, a sorbungalós részben, 2-3 fő
részére (kb. 28 m²).
Ellátás: Reggeli  ,  félpanzió   vagy   All 
Inklusive. Minden étkezés büférend-
szerben.  
Gyerekek:   Játszósarok és játszótér.  
Parkolás:   Parkoló és garázs ingye-
nesen.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni,
csak az A3D típusba (kb. 12,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.06.21.-07.25.,

08.23.-09.19. / 4 éj
NAPONTA      2014.07.26.-08.22. / 5 éj

Fontos foglalási információ:   Az 
A3D típus 04.17. előtt és 10.17. után 
nem foglalható.  

 EXTRA tipp 
  • All Inklusive ellátás foglalás esetén 
naponta 1 óra kerékpárhasználat
(kerékpárok korlátozott számban).
 WELLNESS tipp    Térítés ellenében: 
különböző szaunák, gőzfürdő, pezsgő-
fürdő, szolárium, szépségápolási keze-
lések, reiki, Bach virágterápia, pszicho
terápia,relaxációs technika, légzéstech-
nika, meditáció, tai chi. Az energiapark 
a komplexum közepén helyezkedik el, 
és 12 energetikai ponttal rendelkezik. 
Minden energetikai pont meghatáro-
zott pszichikai és fi zikai megbetegedé-
sek kezelésében, gyógyításában segít.  
 ALL inklusive  Csak 06.21.-09.19. kö-
zött foglalható. Minden étkezés büfé-
rendszerben. 16.00 és 17.00 óra között 
snack-ételek (szendvics, hideg saláta, 
fagylalt, desszert, gyümölcs). 10.00 és 
22.00 óra között alkoholmentes italok, 
kávé, tea, pezsgő, bor (fehér és vörös), 
csapolt sör, 3 féle égetett szeszesital. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 15% kedvezmény. 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény a 06.01. utáni utak-
ra. Az Árkedvezménnyel együtt nem 
érvényesek.  

Árkedvezmény:
7=6     05.04.-05.25.,

 09.28.-10.18.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-10 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2B/A2C:   1 gyermek (2-11 éves)
100%, 1 gyermek (12-14 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (15 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2A/A2B/A2C:   1 gyermek (2-11
éves) 30% illetve 1 gyermek (12-14
éves) 20% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A3D:   1 gyermek (2-11 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (12-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy stúdióban.   

7=6
kedvezmény

 HOTELRESORT SALINERA     STRUNJAN 

Szálláskód: HOSO 01223

1 éj reggelivel

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Szállás példa
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115SZLOVÉNIA

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

Igényes szálloda ízlésesen beren-
dezett szobákkal.

Fekvése: Nyugodt helyen fekszik,
Portoroz szélén. A strand kb. 150 m-
re, a parti sétányon keresztül közelít-
hető meg. A település központja kb.
500 m-re.
Felszereltsége:   Összesen 83 szoba
3 épületben. A szállodában étterem,
a’la carte-étterem, 3 bár, 2 lift és in-
gyenes WIFI áll a vendégek rendelke-

zésére. A kertben úszómedence (kb. 
280 m²) pool-bárral, napágyakkal és 
napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A kényelmes 
és modern szobákban fürdőszoba 
vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, lég-
kondicionálás, telefon, SAT-TV, rádió, 
széf, minibár, ülősarok és balkon. 
A2B: A tenger oldalán találhatók. 
A4A - Kétszobás apartmanok:
Nappali/hálószoba dupla, kihúzha-

tó kanapéval és egy kétágyas szoba a
tenger oldalán. 
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagy  félpanzió  .
Minden étkezés büférendszerben. 
Sport:   Térítés ellenében: kerékpár-
és mountainbike-kölcsönzés (kb. 10,-
€/nap).
Wellness:   Fedett úszómedence (kb.
35 m², kb. 07.01.-08.31. között zárva).
Finn szauna, törökfürdő és pezsgőfür-
dő. Térítés ellenében: masszázs.
Szórakozás:   Hetente 1x medencés
buli élőzenével vagy DJ-vel.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(max. 10 kg-ig, kb. 10,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   el-

helyezés kétágyas szobában   (A1A).  
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény   (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
7=6     03.29.-11.01.
4=3    03.29.-04.30., 10.01.-11.01.
5% kedvezmény a 06.01.-06.30. kö-y
zötti utakra. A kedvezmény alapja a 
reggelis ár.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-11 éves) 
30% 1 felnőttel egy szobában.
1 gyermek (2-11 éves) 100%, 1 gyer-
mek (12-13 éves) 50% illetve 1 gyer-
mek (14 éves kortól) szezontól függő-
en 20-30% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
Családi akció:
A2A/A2B:   2 gyermek (2-13 éves) 
50% 2 felnőttel 2 szobában.

A4A:   4 fő részére, melyből max. 2 
gyermek (2-11 éves) 100%, max. 2 
gyermek (12-13 éves) 50% illetve max.
2 gyermek (14 éves kortól) szezontól
függően 20-30% 2 felnőttel egy apart-
manban.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

 HOTEL MARITA    
JOKER-

SZOBA

   PORTOROZ 

Szálláskód: HOSO 01211

1 éj reggelivel

már 46,-€/fő ártól
(14.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Wellness-szálloda sok lehetőség-
gel a tengerpart közelében.

Fekvése:   A település központjától kb.
100 m-re fekszik. Saját, aprókavicsos
strand, térítés ellenében napágyakkal
és napernyőkkel, kb. 150 m-re.  
Felszereltsége:   A Lifeclass-Hotels
komplexumhoz tartozó 6 szálloda
egyike.  89 szoba, étterem, bár és lift.  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1A:   A szobákban zuha-
nyozó, WC, telefon, SAT-TV, légkondici-
onálás és minibár. A2A: Balkonos szo-
bák. A2B  : Balkonos szobák a tenger 
oldalán.   A2C:   Kizárólag 3 fő részére 
foglalható balkonos szobák, pótággyal 
kiegészítve. A2D: Kizárólag 3 fő részé-
re foglalható szobák, pótággyal kiegé-
szítve, balkonnal a tenger oldalán.
A4A - Családi szobák:   Kétágyas, 
balkon nélküli szobák, 2 pótággyal ki-

egészítve.  
Ellátás: Reggeli   vagy  félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben, a
vacsoránál salátabár.
Sport:   Fitneszterem (délelőttönként)
és reggeli torna.
Parkolás:   Térítés ellenében parkoló (kb.
3,50 €/nap), garázs (kb. 15,- €/nap). 
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 20,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA      2014.05.17.-09.26. / 4 éj
 EXTRA tipp 
•   Belépő a Hotel Riviera/Sloweni-
ja   uszodájába   és a Lifeclass-Therme 
termálfürdőbe  .
• 10% kedvezmény termálkeze-
lésekre.
 WELLNESS tipp    A szálloda vendé-
gei használhatják a Grand Hotel Porto-
rozban található Lifeclass-Therme ter-
málfürdőt: fedett medence, gőzfürdő

és szauna (közvetlen átjárás a szállo-
dából, kb. 07.14.-07.24. között zárva, 
ezalatt a vendégek a Hotel Riviera/Slo-
venia tengervizes medencéit vehetik 
igénybe). Térítés ellenében: szolárium, 
masszázs, pezsgőfürdő valamint a tha-
lasso-központ szolgáltatásai. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=6    05.04.-06.27., 10.04.-11.01.
4=3  *  03.29.-04.20.,05.04.-06.05.,
  06.15.-06.19.
*csak a fenti, vasárnapi érkezések ese-
tén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2 éves) 100% 
illetve 1 gyermek (3-13 éves) 20% 1 
felnőttel egy szobában.
A2C/A2D: 1 gyermek (2-11 éves) 
100%, 1 gyermek (12-16 éves) 30% il-

letve 1 gyermek (17 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-11 éves) foglalása
esetén 1. gyermek 100%, 2. gyermek 
50%, 2 gyermek (12-16 éves) 30% il-
letve 2 gyermek (17 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában. 4=3

kedvezmény

 HOTEL NEPTUN     PORTOROZ 

Szálláskód: HOSO 01213

1 éj reggelivel

már 54,-€/fő ártól
(17.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Színvonalas szálloda Portoroz
parti sétányán.

Fekvése:   Közvetlenül a település köz-
pontjában fekszik, a közelben vásárlá-
si lehetőségek, étteremek és bárok. A
homokos strandtól csak a parti sétány 
választja el.   

Felszereltsége: A Lifeclass-Hotels 
szállodakomplexumhoz tartozó 6 szál-
loda egyike. A vendégek rendelkezésé-
re áll 176 szoba, étterem, a’la carte-ét-
terem, bár, WIFI (térítés ellenében) és 
2 lift. Úszómedence (kb. 35 m²) nap-
ernyőkkel és térítés ellenében napo-
zószékekkel.  
Helyi besorolás:   4,5*.  

Elhelyezés: A2A: A szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, kábel-TV, tele-
fon, minibár és fürdőköpeny.
A2B:   Tengerre néző balkonnal.
A2C:   Kizárólag 3 fő részére foglalható
szobák, tengerre néző balkonnal, a 3.
fő részére pótággyal.  
Ellátás: Reggeli   vagy  félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben.  
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 13,- €/nap).  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 10,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA      2014.05.17.-09.26. / 4 éj

 EXTRA tipp 
•   Belépő a Hotel Riviera/Sloweni-
ja   uszodájába   és a Lifeclass-Therme 
termálfürdőbe  .
•   10% kedvezmény termálkeze-
lésekre.

 WELLNESS tipp    Fedett, tengervizes 
medence (06.30.-07.10. között zárva) 
és pezsgőfürdő. A szálloda vendégei 
használhatják a Grand Hotel Portoroz-
ban található Lifeclass-Therme termál-
fürdőt: fedett medence, gőzfürdő és 
szauna (közvetlen átjárás a szállodá-
ból, kb. 07.14.-07.24. között zárva). Té-
rítés ellenében: szolárium, masszázs, 
pezsgőfürdő valamint a thalasso-köz-
pont szolgáltatásai illetve a Hotel Rivi-
erában Wai Tai maszszázsközpont. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=6    05.04.-06.27., 10.04.-11.01.
4=3  *  03.29.-04.20., 
 05.04.-06.05., 06.15.-06.19.
*csak a fenti, vasárnapi érkezések ese-
tén  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2 éves) 100%
illetve 1 gyermek (3-13 éves) 20% 1
felnőttel egy szobában.
A2C: 1 gyermek (2-11 éves) 100%, 1
gyermek (12-16 éves) 30% illetve 1
gyermek (17 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

4=3
kedvezmény

 HOTEL RIVIERA   ÚJ    PORTOROZ 

Szálláskód: HOSO 01226

1 éj reggelivel

már 60,-€/fő ártól
(19.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

4=3
kedvezmény
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

ISZTRIA

Horvátország, az 1.000 sziget

országa csodaszép, mediterrán

természettel és több mint 6.000

km parthosszal csábít.

UMAG A félsziget északi részén ta-

lálható az élénk életet élő kisváros,

amely a tenisz fellegvára. A város-

tól kb. 3,5 km-re fekszik a Katoro

üdülőcentrum számos sport- és

szórakozási lehetőséggel valamint

sekély, kavicsos strandjával.

NOVIGRAD Kis halászfalu kes-

keny utcácskákkal és hangulatos

kávézókkal.

POREC A festői fekvésű, tenger-

parti kisváros régi halászkikötőjé-

ről híres, de érdemes megnézni az 

óvárost, ahol sok érdekes műem-

léket találunk. Számos sportolási 

lehetőség is várja a nyaralókat, kü-

lönösen a kerékpár szerelmeseit. 

Esténként sem fogunk unatkozni, 

a diszkókban, bárokban akár haj-

nalig táncolhatunk. 

ROVINJ Régi, romantikus kisváros 

szűk, kis utcákkal és varázslatos te-

rekkel. A legattraktívabb látvány 

pedig az, ahogy a kávézók és az ét-

termek közrefogják a kikötőt és a 

piacot. A széles, sziklás és kavicsos 

tengerpart kis szigetekkel várja a 

fürdőzőket.

PULA/MEDULIN Pulában lehető-

ségünk nyílik arra, hogy idilli kör-

nyezetben, festői szépségű öblök-

ben fürödve élvezzük a nyaralást, 

a sportolást vagy az esti szórako-

zást. Érdemes  meglátogatni a hí-

res amfi teátrumot, ahol számos 

koncert, színházi bemutató és

fi lmfesztivál kerül megrendezésre.

Medulin nyugodtabb, csendesebb

üdülőhely, kb. 10 km-re Pulától.

BANJOLE Pulától kb. 6 km-re fek-

vő, nyugodt légkörű, kis üdülő-

hely.

RABAC Kis nyaralóhely a félsziget

keleti oldalán, a Kvarner-öböl bejá-

ratánál, egy csodálatos tengerpar-

ti rész közepén. Az árnyas píneaer-

dők sokszor egészen a rendkívül

szép, kavicsos/sziklás partokig hú-

zódnak. 

• 10% kedvezmény a helyszínen lefoglalt, KOMPAS által szervezett ki-
rándulások árából.
• „1 fő részére kirándulás Velencébe a Prince of Venice-szel”
Bizonyos szálláshelyek foglalásakor ingyenes hajókirándulást ajánlunk, melynek 
feltételei a következők:
Az ingyenes kirándulás nem ruházható át • Ha a vendégek nem veszik igénybe 
a kirándulást, akkor visszatérítés nem érvényesíthető • Minden esetben csak 1 fő
részére ingyenes a kirándulás, de min. 2 fő részvétele szükséges • A kirándulás 
katamaránhajóval történik, a Kompasnak mint szervezőnek jogában áll a kirán-
dulás napjának a meghatározása/megváltoztatása • A vendégek az ingyenes ki-
rándulásra vonatkozó voucher felmutatása ellenében kapják meg a hajójegyet a
Kompas irodában. További információ a helyszínen.

 EXTRA TIPP

Porec

 Álomnyaralás az egész családnak Horvátország legszebb strandjain
Élvezze a korlátlan szabadságot és a széleskörű szórakozási lehetőségeket a

Valamar szállodalánchoz tartozó szálláshelyek bármelyikében!
Mindenhol, ahol Marót, a rákot látják, tágasabb családi szobák és változatos, 

szórakoztató gyermekprogramok várnak Önökre.
A hagyományos kategóriaértékek mellett a szálláshelyeket Maro-csillagokkal is értékeljük.

Minél több szabadidős lehetőséget kínál egy szálloda vagy apartman a gyermekek és szüleik 
számára, annál magasabb Maro-kategóriába soroljuk.

 MARO - GARANCIA EGY TÖKÉLETES CSALÁDI NYARALÁSHOZ

Valamar Bellevue Hotel & Residence****, Rabac
Valamar Diamant Residence***, Porec
4 Maro
Valamar Crystal Hotel****, Porec
Valamar Pinia Hotel***, Porec
Valamar Sanfi or Hotel & Casa****, Rabac
Valamar Club Dubrovnik***, Dubrovnik

5 Maro
Valamar Club Tamaris****, Porec
Valamar Tamaris Villas****, Porec. 

További információk: www.valamar.com

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

UTAZÁS AUTÓBUSSZAL

 Buszárak Isztria
Indulási nap: péntek
2014.06.27.-09.05.
Rovinj - Vrsar - Porec - Novigrad 
- Umag - Portoroz
 21.900 Ft/fő
Vidéki gyűjtőjárat felár:
                       5.590-6.990 Ft/fő 
(felszállás helyétől függően)
További fontos információk és felté-
telek a buszutazásra vonatkozóan a

11. oldalon találhatók! 
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Nagy kiterjedésű, nagyon ízlése-
sen berendezett családi szálloda 
csodálatos medencerendszerrel.

Fekvése: A Katoro üdülőközpontban
fekszik, Umagtól kb. 3 km-re, árnyékos,
fenyőkkel és tölgyessel övezett terüle-
ten. A sziklás strand betonozott fürdő-
részekkel kb. 200 m-re.  
Felszereltsége:   A kedvelt és ismert,
491 szobás létesítmény a Hotel Sol
Garden Istra főépületből és a Village 

Sol Garden Istra melléképületből áll. 
A vendégek rendelkezésére áll 3 étte-
rem látványkonyhával, a’la carte-étte-
rem, aperitifbár, lobby ülősarkokkal, 
TV-szoba és üzletek. 4 lift a főépület-
ben és 1 a melléképületben. Kb. 1.100 
m² összfelületű, édesvizű medencék-
nél vízesések, kis patak és más látvá-
nyosságok. Napágyak és napernyők a 
medencéknél ingyenesen, a strandon 
csak térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés: A színvonalasan beren-
dezett szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, SAT-TV, telefon, széf,
légkondicionálás, minibár, hajszárító
és balkon. A főépületben térítés elle-
nében internetcsatlakozás.
Hotel Sol Garden Istra - főépület:
A1A/A2A: Szobák a kert oldalán.
A1C/A2C - Premium-szobák: Tága-
sabb, kényelmesebb szobák.
A4A - Családi szobák:   Két kétágyas
szoba összekötő ajtóval a tenger olda-
lán.
A4B - Családi szobák: Két kétágyas
szoba összekötő ajtóval a kert oldalán.
Village Sol Garden Istra - mellék-
épület:
B1A/B2A:   Szobák a kert oldalán.
B1C/B2C - Premium-szobák:   Tá-
gasabb, kényelmesebb, tengerre vagy 
medencére néző szobák.
B4A - Családi apartmanok:   Kétszo-
bás, manzárdapartmanok a kert olda-
lán. Nappali/hálószoba dupla, kihúz-
ható kanapéval és 1 kétágyas szoba.
Ellátás: Reggeli   vagy  félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben, a
vacsoránál látványkonyha és temati-
kus estek. 
Sport: Fitneszterem. A „Sport Art” 
sportkomplexumban térítés ellenében: 
futball, kézilabda, tollaslabda, lovagló-
központ, 16 teniszpálya (2 fedett), vízi
sportok, minigolf, asztalitenisz, röplab-
da és strandröplabda.
Wellness:   Fedett medence (25x6 m)
gejzírrel és vízeséssel. Térítés ellené-

ben „The Body Holidays” wellness-köz-
pont (belépés csak 16 éves kor felett): 
A test és az érzékszervek kényeztetése, 
különböző szaunák, pezsgőfürdő és 
pihenőszoba teával és gyümölcsökkel.  
Szórakozás:   Sport és animációs 
programok (kb. 06.01.-09.15. között), 
tematikus estek és élőzene.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  
Hosszabb tartózkodás:   Hosszabb 
tartózkodás (min. 3 éj) esetén kb. 18% 
árkedvezmény.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1C, B1A, B1C).  
 CSALÁDI tipp    Júliusban és augusz-
tusban mini-klub (5-13 éveseknek) és 
tini-klub (14-17 éveseknek) a főépület-
ben. Gyermekanimáció és játszószo-
ba. „Kids Light Inklusive” ellátás: 5-11 
éves korig, félpanziós foglalás esetén 
12.00-14.00 óra között snack-ételek, 
12.00-17.00 óra között korlátlan ital-
fogyasztás a kids-bárban, 16.00-17.00 
óra között fagylalt. Gyermekparadi-
csom nagy aquaparkkal (vízi játszó-
tér, csúszdák) és élménypark külön-
böző korcsoportoknak (Club4, Club8, 
Club13 és tiniklub).  
 CSÚSZDA tipp    Aquapark 3 óriás-
csúszdával és 2 kis csúszdával a gyer-
mekmedencéknél.  

 KERÉKPÁR tipp    Számos szép kerék-
párút a tengerparton és a szárazföld
belsejében. Kerékpártároló a szállo-
dában. Térítés ellenében: kerékpárköl-
csönző és -szerviz, kerékpáros ruházat
tisztító. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.15-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (kivéve 
07.21.-08.17. között). 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2C/B2A/B2C: 1 gyermek (2-11
éves) 25% 1 felnőttel egy szobában.
1 gyermek (2-8 éves) 100%, 1 gyer-
mek (9-11 éves) 50% illetve 1 gyermek 
(12 éves kortól) 25% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A/A4B/B4A:   2-3 gyermek (2-11
éves) 50% 2 felnőttel egy szobában, a
3. gyermek pótágyon.   

 HOTEL & VILLAGE SOL GARDEN ISTRA       UMAG 

Szálláskód: HOSO 01610

1 éj reggelivel

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.15-ig

Felújított, igényes apartmanok a
Katoro üdülőközpontban.

Fekvése:   Az üdülőközpont az Appar-
tements Polynesia mellett, a központ-
tól kb. 3 km-re fekszik. A sekély, kavi-
csos strand kb. 100 m-re.  
Felszereltsége: Az Appartements
Polynesia egy régi részét átépítve hoz-
ták létre a 170 kényelmes apartmant.
Recepció bérelhető széfekkel, szu-
permarket, étterem, bár és pizzéria
áll rendelkezésre. A kertben édesvizű
úszómedence (kb. 25x15 m) napozó-
székekkel és napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: Az újonnan berendezett
apartmanokban zuhanyozó, WC, tele-
fon, WIFI (térítés ellenében), SAT-TV,
konyhasarok (hűtőszekrény, főzőlap,
mikrohullámú sütő, kávéfőző, szagel-
szívó) és légkondicionálás.
F1F/F2F/F3F/F4F: Kétszobás apart-
man 1-4 fő részére (kb. 30 m²). Nap-
pali/hálószoba dupla kanapéval, 1 két-

ágyas szoba és balkon vagy terasz (kb. 
5-10 m²).
F2G/F3G/F4G/F5G: Kétszobás apart-
man 2-5 fő részére (kb. 37 m²). Nap-
pali/hálószoba dupla kanapéval és fo-
telággyal, 1 kétágyas szoba és balkon 
vagy terasz (kb. 13 m²).  
Ellátás: Önellátás, reggeli vagy   fél-
panzió. Minden étkezés büférend-
szerben. Gyerekkedvezmény az ellá-
tás felárára: (2-4 éves) 100%, (5-13 
éves) 50%.  
Sport: Strandröplabda és asztalite-
nisz. Térítés ellenében: kerékpárok, lo-
vaglás, vízibicikli és tenisz (oktatás is).  
Gyerekek:   Gyermekmedence és ját-
szótér. Mini-klub 5-12 éveseknek és 
gyermekanimáció kb. 06.15. és 09.15. 
között.  
Szórakozás:   Júliusban és augusztus-
ban esti programok élőzenével, pro-
fesszionális előadóművészekkel és te-
matikus estekkel. Térítés ellenében: 
biliárd.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, üdülőhelyi díj, napi takarítás 
(kivéve mosogatás), ágyneműhuzat 
heti váltással, törölköző és konyharuha 
heti 2x váltással.  
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában. A max. létszámot így 
sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kutyát/macskát lehet vin-
ni (max. 10 kg-ig, előzetes lekéréssel, 
kb. 13,- €/nap). 

Érkezés/Elutazás:
  15.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.12.-08.22. / 5 éj

 EXTRA tipp 
  • Apartmanonként   1 fő részére ki-
rándulás Velencébe a Prince of 
Venice-szel   05.08.-06.29. és 09.04.-
09.30. közötti, min. 7 éjszakás tartóz-
kodás és min. 2 fő részvétele esetén. A
jegy a voucher ellenében a helyi KOM-
PAS irodában vehető át. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.14-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.15-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
a 04.25.-07.20. és 08.18.-09.28. 
közötti utakra. A kedvezmény alapja
az önellátásos ár.   

 APPARTEMENTS SOL KATORO   ÚJ    UMAG 

Szálláskód: HOSO 01023

1 éj önellátással

már 13,-€ /fő ártól
(4.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.15-ig

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Családbarát üdülőfalu nemzetkö-
zi animációval.

Fekvése:   A Piran-öbölben, egy domb-
oldalon fekszik, Umagtól kb. 10 km-re.
A sziklás/kavicsos strand kb. 100-500
m-re, a bungalók fekvésétől függően. 
Felszereltsége:   A létesítményben a
vendégek rendelkezésére áll 233 bun-
galó, recepció (bérelhető széfek), étte-
rem, snack-bár, pizzéria, grill-büfé, ká-
vézó, szupermarket és újságos.  
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés:   A célszerűen berendezett
bungalókban fürdőszoba, WC, konyha-
sarok (főzőlap, hűtőszekrény), étkező-
sarok, SAT-TV, telefon és terasz.
F2F/F3F/F4F:   Kétszobás bungaló 2-
4 fő részére (kb. 36 m²). Nappali/há-
lószoba 2 kanapéval és 1 külön háló-
szoba.
F2G/F3G/F4G/F5G:   Háromszobás
bungaló 2-5 fő részére (kb. 46 m²).
Nappali/hálószoba 1 kanapéval a föld-
szinten, 2 kétágyas szoba az emeleten
(az egyikben különálló ágyak) vagy 
nappali/hálószoba 2 kanapéval a föld-
szinten, 1 egyágyas és 1 kétágyas szo-
ba (különálló ágyakkal) az emeleten.

F3H/F4H/F5H/F6H: Háromszobás 
bungaló 3-6 fő részére (kb. 60 m²). 
Nappali/hálószoba 2 kanapéval és 2 
kétágyas szoba.
Ellátás: Önellátás, reggeli vagy   fél-
panzió. Gyerekkedvezmény az ellátás 
felárára: (2-4 éves) 100%, (5-13 éves) 
50%.
Sport:   Kosárlabda. Térítés ellenében: 
2 teniszpálya, asztalitenisz, kerékpárok 
és csónakkölcsönzés.   
Gyerekek:   Játszótér. Mini-klub 5-12 
éveseknek kb. 06.15.-08.31. között.
Szórakozás:   Sportanimáció és esti 
animációs programok kb. 06.15.-08.31. 
között. Térítés ellenében: minigolf.
A bérleti díj tartalmazza:
  Ágyneműhuzat heti váltással, törölkö-
ző heti 2x váltással, áram, víz, elutazás 
utáni takarítás és üdülőhelyi díj. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
1 pótágy: Gyerekágyat az ár 2 éves 
korig már tartalmaz. Előzetes foglalás 
az utazási irodában. A max. létszámot 
így sem szabad túllépni.   
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap)  

Érkezés/Elutazás:
15.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA       2014.07.12.-08.22. / 7 éj 

 EXTRA tipp 
• Bungalónként 1 fő részére kirán-
dulás Velencébe a Prince of Veni-
ce-szel   05.08.-06.29. és 09.04.-09.30. 
közötti, min. 7 éjszakás tartózkodás és
min. 2 fő részvétele esetén esetén. A
jegy a voucher ellenében a helyi KOM-
PAS irodában vehető át. 

 KANEGRA FUN RESORT     UMAG 

Szálláskód: HOSO 01421

1 éj önellátással

már 9,-€ /fő ártól
(2.880,- Ft/fő ártól)

Élénk hangulatú, nemzetközi ven-
dégkörrel rendelkező létesítmény 
a Katoro üdülőközpontban.

Fekvése: Umagtól kb. 3,5 km-re talál-
ható. A kavicsos strand betonozott na-
pozórészekkel az apartmanok fekvésé-
től függően kb. 50-400 m-re.   
Felszereltsége:   Nagy kiterjedésű lé-
tesítmény összesen 516 apartmannal
és bungalóval. Rendelkezésre áll re-
cepció bérelhető széfekkel, szuper-
market, étterem, bár, pizzéria, édes-
vizű úszómedence (kb. 1.000 m²)
napozószékekkel.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A egy- ill. kétszintes sor-
házakban található apartmanokban/
stúdiókban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, SAT-TV, telefon, konyhasarok 
(főzőlap, hűtőszekrény, kávéfőző) és
balkon vagy terasz. Egy részüknél nyi-

tott kandalló a teraszon.
F1F/F2F/F3F: Stúdió 1-3 fő részére 
(kb. 27 m²). Nappali/hálószoba dupla 
ággyal és kanapéval.
F1G/F2G/F3G:   Kétszobás apartman 
1-3 fő részére (kb. 30 m²). Nappali/
hálószoba 1 fekhellyel és 1 kétágyas 
szoba.
F2H/F3H/F4H:   Kétszobás apartman 
2-4 fő részére (kb. 35 m²). Nappali/
hálószoba dupla kanapéval és 1 két-
ágyas szoba.
F2J/F3J/F4J/F5J:   Kétszobás apart-
man 2-5 fő részére (kb. 39 m²). Nap-
pali/hálószoba 3 fekhellyel és 1 két-
ágyas szoba.
Ellátás: Önellátás, reggeli vagy   fél-
panzió. Minden étkezés büférend-
szerben. Gyerekkedvezmény az ellá-
tás felárára: (2-4 éves) 100%, (5-13 
éves) 50%.  

Sport: Kosárlabda, boccia és asztali-
tenisz. Térítés ellenében: kerékpárok,
lovaglás, szörf, vízibiciklik, teniszpályák 
oktatással és röplabda.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence,
játszótér és mini-klub 5-12 éveseknek.
Gyermekanimáció június közepétől
augusztus végéig.  
Szórakozás:   Esti programok élőzené-
vel júliusban és augusztusban profesz-
szionális előadókkal illetve tematikus
estek. Térítés ellenében: biliárd.  
A bérleti díj tartalmazza:
Ágyneműhuzat heti váltással, törölkö-
ző heti 2x váltással, áram, víz, elutazás
utáni takarítás és üdülőhelyi díj.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot így sem szabad túllépni.

Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
13,- €/nap, előzetes foglalás az utazási 
irodában szükséges).  
Érkezés/Elutazás:
  15.00 órától/10.00 óráig.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.12.-08.22. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Apartmanonként/stúdiónként   1 fő 
részére kirándulás Velencébe a 
Prince of Venice-szel   05.08.-06.29. 
és 09.04.-09.30. közötti, min. 7 éjsza-
kás tartózkodás és min. 2 fő részvétele 
esetén. A jegy a voucher ellenében a 
helyi KOMPAS irodában vehető át. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.14-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.02.14-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.03.15-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.   A ked-
vezmény alapja az önellátásos ár.

 APPARTEMENTS POLYNESIA     UMAG 

Szálláskód: HOSO 01623

1 éj önellátással

már 11,-€/fő ártól
(3.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.15-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt kempinglétesítmény egy 
isztriai falu stílusában kialakítva. 

Fekvése: Umagtól kb. 8 km-re, egy 
sziklás/kavicsos öbölben fekszik, a
strandtól 250 m-re.  
Felszereltsége:   64 mobilház, étter-
mek, pizzéria, snack-bár, internetsa-
rok (térítés ellenében), szupermarket.
Központi, tengervizes úszómedence 
(kb. 30x20 m) kis vízesésekkel. Min-
den 8 mobilházhozt tartozik 1-1 privát-
medence is. WIFI a létesítmény teljes
területén térítés ellenében (kb. 5,- €/
nap vagy 25,- €/hét).  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: F6F: 3 helyiséges nem-
dohányzó mobilházak max. 4 felnőtt
és 2 gyermek részére (kb. 32 m²),
nappali/hálóhelyiség konyhasarokkal
(gáztűzhely és hűtőszekrény kis fa-
gyasztóval), SAT-TV, légkondicionálás,
1 duplaágyas és 1 kétágyas helyiség, 2 
zuhanyozó és WC, terasz.  
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárok,
tenisz és vízi sportok a helyi szolgálta-
tóknál.  

Gyerekek: Gyermekmedence kalóz-
hajóval és játszótér. Mini-klub június-
tól szeptemberig. Térítés ellenében 
etetőszék (kb. 2,- €/nap, előzetes le-
kéréssel).
Szórakozás:   Animációs programok. 
Térítés ellenében: minigolf.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz és elutazás utáni taka-
rítás.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölközők és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb.100,- €.
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól illetve kb. 0,50 €/fő/nap 
12-17 éveseknek.
• Ágyneműhuzat:   kb. 19,- €/dup-
la ágy/hét illetve kb. 13,- €/szimpla 
ágy/hét.
1 pótágy: Gyeremekágy 2 éves korig 
kb. 6,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/07.00 és 
10.00 óra között

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA       2014.06.14.-07.04. / 5 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel együtty
nem érvényes).
Árkedvezmény:
21=14/14=11/7=6/6=5/5=4
 04.12.-06.14., 09.06.-09.28.   

5=4
kedvezmény

 CAMPING PARK UMAG       UMAG 

Szálláskód: FESO 01028

1 éj/apartman önellátással

már 76,-€ ártól
(24.320,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Kedvelt szálloda széleskörű sport-
kínálattal.

Fekvése:   Közvetlenül a szálloda sa-
ját, kavicsos/sziklás strandján fekszik,
egy kis öbölnél. Novigrad központja
kikötővel és számos étteremmel kb.
800 m-re. 
Felszereltsége: A kedvelt és ismert
szállodában 313 szoba, étterem, a’la
carte-étterem kiváló konyhával, stran-
détterem, bár és pool-bár, kávézó,
fodrászat, újságos, ingyenes WIFI a
lobby-ban és 4 lift. Édesvizű medence-
rendszer (kb. 400 m²) napozóterasszal,
napozószékekkel és napernyőkkel.  

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A kényelme-
sen berendezett szobákban fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, te-
lefon, SAT-TV, internetcsatlakozás, széf, 
légkondicionálás és minibár. 
A2B: Balkonos szobák.
A2C: Balkonos szobák a tenger olda-
lán.
A2D - Suitek: Tágasabbak és kényel-
mesebbek. Nappali, 1 kétágyas szoba 
és balkon a tenger oldalán.
A4A - Családi szobák: 2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval és balkonnal a 
tenger oldalán.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.

Ellátás: Reggeli   vagy  félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben. He-
ti 1x vacsora helyi specialitásokkal. Lát-
ványkonyha.
Sport:   Aerobic, kosárlabda és vízigim-
nasztika. Térítés ellenében: kerékpá-
rok, vízibiciklik/kajakok, fi tneszterem,
futball-/röplabdapálya a strandon, 17 
salakos teniszpálya, asztalitenisz és
szörf.
Gyerekek: Külön gyermekmedencék 
és játszótér. Mini-klub animációs prog-
ramokkal és gyermekfelügyelettel (4-
12 éves korig, kb. 06.15.-09.15. között).
Szórakozás:   Változatos animációs
programok és a főszezonban alkal-
manként élőzene 24.00 óráig. Térítés
ellenében: minigolf és aquapark.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj

NAPONTA              2014.04.26.-05.03.,
05.28.-05.31., 06.06.-06.08.,

06.22.-07.06., 08.31.-09.12. / 2 éj
NAPONTA       2014.07.07.-08.30./ 5 éj

 EXTRA tipp 
• Min. 7 éjszakás, 04.02.-04.25., 05.04.-
05.27., 06.01.-06.06., 06.09.-06.17. és
09.13.-11.07. közötti tartózkodás esetén
1x belépő a wellness-központba
(16 éves kortól).

• Min. 7 éjszakás, 04.02.-04.25., 05.04.-
05.27., 06.01.-06.06., 06.09.-06.17. és 
09.13.-11.02. közötti tartózkodás ese-
tén a gyerekenek (13 éves korig) 1x 
belépő az aquaparkba.
 WELLNESS tipp  Tengervizes, fűtött, 
fedett medence (kb. 25x12 m) és pezs-
gőfürdő. Térítés ellenében: a wellness-
központban (kb. 2.500 m²) különböző 
szaunák kilátással Novigrádra, gőzfür-
dő, jégszökőkutak, spa-szolgáltatások, 
pezsgőfürdő és hangulatos pihenőszo-
ba teával és friss gyümölcsökkel (be-
lépő: kb. 15,- €). A szépségszalonban 
masszázs, kozmetikai kezelések, test- 
és arcápolás valamint szolárium.  
 KERÉKPÁR tipp    Min. 7 éjszakás tar-
tózkodás esetén útvonaljavaslatok, tér-
kép és zárható kerékpártároló. Kerék-
párszerviz és kerékpármosó. Térítés 
ellenében: uzsonnacsomag izotóniás 
italokkal, GPS kölcsönzés és külön ké-
résre szervezett kerékpártúrák.
 ITALOK inklusive    A vacsoránál asz-
tali bor (vörös és fehér), sör és üdítő 
(kóla, narancslé és ásványvíz).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 10% illetve 2014.03.31-ig törté-
nő foglalás esetén 5% kedvezmény 
  (kivéve az A2S szobatípusban, az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).  

Árkedvezmény:
15% kedvezmény a 05.04.-05.27.y
és a 09.13.-09.26. közötti utakra illet-
ve   10% kedvezmény a 04.12.-04.17.,y
04.21.-04.25., 06.01.-06.05., 06.09.-
06.17. és a 09.27.-11.15. közötti utakra.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A 04.12.-04.18., 04.21.-04.26., 
05.04.-05.28., 06.01.-06.06., 06.09.-
06.18., 09.13.-09.27.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2S: 1 gyermek (2-
6 éves) 50% illetve 1 gyermek (7-13
éves) 30% 1 felnőttel egy szobában. 
1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 gyer-
mek (7-13 éves) szezontól függően
50-100% illetve 1 gyermek (14 éves
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.  
Családi akció:
A2D:   1-2 gyermek (2-6 éves) 100%,
1-2 gyermek (7-13 éves) szezontól füg-
gően 50-100% illetve 1-2 gyermek (14
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.
A4A: 2 gyermek (2-13 éves) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában.

15%
kedvezmény

 HOTEL MAESTRAL   
JOKER-

SZOBA

   NOVIGRAD 

Szálláskód: HOSO 01670

1 éj reggelivel

már 43,-€/fő ártól
(13.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Új építésű, családias kemping mo-
bilházakkal.

Fekvése:   A kemping gyönyörű, erdős
területen, a tengernél fekszik, sziklás
stranddal (részben kavicsos). Novi-
grad központja kb. 3 km-re.
Felszereltsége: A kempingben a’la
carte-étterem és szupermarket. Min-
den 8 mobilházhoz tartozik egy úszó-
medence.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A nemdohányzó mo-
bilházakban zuhanyozó, WC, SAT-TV,
légkondicionálás/fűtés, étkezősarok 
konyhasarokkal (hűtőszekrény kis fa-
gyasztórésszel, főzőlap, szagelszívó)
és terasz.
F6F:   Oliva típusú mobilházak 4 felnőtt
és 2 gyermek részére (kb. 32 m²). Nap-
pali/hálóhelyiség 2 fekhellyel a gyere-
keknek, 2 kétágyas hálóhelyiség (az 
egyikben különálló ágyak),
F8G: Lavanda típusú mobilházak 6
felnőtt és 2 gyermek részére (kb. 34

m²). Nappali/hálóhelyiség kihúzható 
kanapéval a gyerekeknek, 2 kétágyas 
hálóhelyiség (az egyikben különálló 
ágyak), 1 hálóhelyiség emeletes ágy-
gyal és 2 WC.  
Gyerekek:   Játszótér.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz és elutazás utáni taka-
rítás.   
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
•   Üdülőhelyi díj: kb. 0,80 €/fő/nap, 
06.01.-09.30. között kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól, 12-17 éves korig 50% ked-
vezmény.
• Ágyneműhuzat:   (kb. 13,- €/szimp-
la ágy/hét illetve kb. 19,- €/dupla ágy/
hét).
• Törölköző: (kb. 4,- €/fő/hét).  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 6,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  

Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
16.00 és 20.00 óra között/07.00 és
10.00 óra között  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA               2014.06.14.-07.18., 

08.30.-09.05. / 5 éj
SZOMBAT        2014.07.19.-08.01. / 5 éj
SZOMBAT       2014.08.02.-08.29. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel együtty
nem érvényes).
Árkedvezmény:
21=14/14=11/6=5/5=4

04.12.-06.14., 09.06.-10.11.
7=6    04.12.-07.04., 09.06.-10.11.   

5=4
kedvezmény

 CAMPING KASTANIJA   ÚJ     NOVIGRAD 

Szálláskód: FESO 01486

1 éj/apartman önellátással

már 65,-€ ártól
(20.800,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Családbarát létesítmény változa-
tos lehetőségekkel.

Fekvése: A sziklás, kavicsos és füves
strand kb. 100 m-re. Buszmegálló a
szállodánál. A település központja kb.
5 km-re.
Felszereltsége:   Szálloda 325 szobá-
val (5 emeleten). Étterem, pénzvál-
tó, aperitifbár terasszal, újságos/aján-
déküzlet, mosoda (térítés ellenében),
hall internetkávézóval és WIFI (térítés
ellenében). Napozóterasz 2 édesvizű
úszómedencével (102 m² illetve 224
m²), pool-bárral, napozószékekkel és
napernyőkkel.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, légkondicionálás, telefon, SAT-
TV, széf, térítés ellenében minibár és
internetcsatlakozás (térítés ellenében).
A2B:   Balkonos szobák.
A2C:   Balkonnal a tenger oldalán.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Sport:   Fitneszterem. Az animáció kere-
tein belül szervezett sportprogramok,
pl. reggeli torna vagy vízigimnasztika
(szombat kivételével naponta), strand-
röplabda és strandfoci. Az üdülőköz-
pont sporteszközei térítés ellenében
használhatók (előzetes bejelentkezés
a recepción). Térítés ellenében: vízi
sportok, lovaglás és squash.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence 
(kb. 50 m²). Játszószoba és heti 6x mi-
ni-klub (4-12 éveseknek).  

Szórakozás: Kb. 05.16.-09.13. között 
animációs programok. Biliárd és kü-
lönböző játékok (pl. sakk, dominó, 
kártya stb.).  
Parkolás:   Őrzött parkoló térítés elle-
nében (kb. 1,- €/nap).
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZERDA/SZOMBAT/VASÁRNAP 
2014.06.25.-09.06. / 5 éj (elutazás is 
csak ezeken a napokon lehetséges)
Hosszabb tartózkodás:   06.25. előtt 
és 09.06. után hosszabb tartózkodás 
(min. 5 éj) esetén kb. 15% árkedvez-
mény.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 
• Szobánként 1 fő részére  kirándulás 
Velencébe a Prince of Venice-szel
05.08.-06.29. és 09.04.-09.30. közötti, 
min. 7 éjszakás tartózkodás és min. 2 
fő részvétele esetén. A jegy a voucher 
ellenében a helyi KOMPAS irodában 
vehető át.
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Snack-ételek 11.00-23.00. 
óra között a medencénél. Az étkezé-
sekhez asztali bor, csapolt sör, alko-
holmentes italok, kávé és tea fogyaszt-
hatók. A bárban helyi alkoholmentes 
és alkoholos italok és espresso 8.00-
23.00 óra között. Ingyenes sportolási 
lehetőségek: tenisz (2 pálya), asztali-

tenisz, minigolf, kosárlabda, kerékpá-
rok, boccia, squash és csónakok. Az All
Inklusive karkötő viselése kötelező! 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.01-ig történő foglalás 
esetén 6,-€/teljes árat fi zető fő/
éj kedvezmény (kivéve az A2S szo-
batípusban).
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2S: 1 gyermek (2-
6 éves) 50% illetve 1 gyermek (7-13
éves) 30% 1 felnőttel egy szobában. 
1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 gyer-
mek (7-13 éves) 50% illetve 1 gyermek 
(14-17 éves) 20% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon. 

Szállás példa

 HOTEL LAGUNA ALBATROS    
JOKER-

SZOBA

   POREC - ZELENA LAGUNA 

Szálláskód: HOSO 01636

1 éj All Inklusive

már 45,-€/fő ártól
(14.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.01-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Nagy kiterjedésű szálloda kedve-
ző áron.

Fekvése: A Zelena Laguna üdülőköz-
pontban fekszik. Sziklás, kavicsos és 
füves strand kb. 50 m-re. A település 
központja kb. 5 km-re.  
Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll 793 szoba, 3 étterem, 2 
bár, ajándéküzlet, kerékpártároló, bé-
relhető széfek és 4 lift. WIFI és inter-
netkávézó a lobby-ban (térítés elle-

nében). Úszómedence (kb. 314 m²)
pool-bárral, napágyakkal, napernyők-
kel (a strandon csak térítés ellenében)
és további bár a strandon.
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban
zuhanyozó, WC, telefon és balkon.
A2B:   Szobák a tenger oldalán.    
A2C:   Balkon nélkül.
A4A - Családi szobák:   Két kétágyas
szoba összekötő ajtóval, a tenger ol-
dalán. 
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba
A2S   is.
Ellátás: Reggeli,   félpanzió   vagy 
teljes panzió  . Minden étkezés büfé-
rendszerben. Vegetáriánus étrend is
kérhető.  
Sport:   Az animáció keretein belül
szervezett sportprogramok, pl. regge-
li torna vagy vízigimnasztika (szombat
kivételével naponta), strandröplabda
és strandfoci. Az üdülőközpont sport-
eszközei térítés ellenében használha-
tók (előzetes bejelentkezés a recep-
ción). Térítés ellenében: vízi sportok,
tenisz, kerékpárok, minigolf, lovaglás
és squash.   

Gyerekek: Mini-klub (4-12 évesek-
nek) kb. 06.01.-09.05. között szombat 
kivétel naponta 2 óra délelőtt és dél-
után. Csoportos foglalkozások és ani-
mációs estek. Játszótér.  
Szórakozás: A főszezonban (kb. 
06.01.-09.05. között) esti animációs 
programok vagy élőzene. A „Byblos” 
diszkó kb. 1 km-re.  
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 1,- 
€/nap).  
Háziállat:   Egy kis háziállatot lehet vin-
ni (kb. 8,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.06.25.-09.06. / 5 éj  
Hosszabb tartózkodás:   06.25. előtt 
és 09.06. után hosszabb tartózkodás 
(min. 5 éj) esetén kb. 15% kedvez-
mény.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 
• Szobánként 1 fő részére  kirándulás 
Velencébe a Prince of Venice-szel
05.08.-06.29. és 09.04.-09.30. közötti, 
min. 7 éjszakás tartózkodás és min. 2 

fő részvétele esetén. A jegy a voucher 
ellenében a helyi KOMPAS irodában
vehető át. 

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2S: 1 gyermek (2-
6 éves) 50% illetve 1 gyermek (7-13
éves) 30% 1 felnőttel egy szobában. 
A2B:   1 gyerek (2-6 éves) 100%, 1
gyermek (7-13 éves) 50% illetve 1
gyermek (14-17 éves) 20% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-6 éves) 50% illetve 
2 gyermek (7-13 éves) 30% 2 felnőttel
egy szobában.   

 HOTEL DELFIN    
JOKER-

SZOBA

   POREC  - ZELENA LAGUNA

Szálláskód: HOSO 01442

1 éj reggelivel

már 21-€/fő ártól
(6.720,- Ft/fő ártól)

Szálloda a „zöld lagúnában” szé-
leskörű sportkínálattal.

Fekvése:   A Zelena Laguna üdülőköz-
pontban fekszik. Sziklás, kavicsos és fü-
ves strand kb. 200 m-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 192 szoba, recepció bé-
relhető széfekkel, internetkávézó (té-
rítés ellenében), étterem, aperitifbár,
TV-szoba és kerékpártároló. Édesvizű
úszómedence (kb. 18x8 m), napozó-
székek és napernyők a medencénél
ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, légkondici-
onálás, telefon, SAT-TV és kérésre, térí-
tés ellenében hűtőszekrény. 

A2C - Suitek:   Tágasabbak (kb. 31 
m²), nappali, kétágyas hálószoba és 
balkon.
A2B: Balkonnal a tenger oldalán.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben. Heti 
egyszer a főszezonban speciális büfé-
est (kb. 05.27.-09.13 között).
Sport: Az animáció keretein belül 
szervezett sportprogramok, pl. regge-
li torna vagy vízigimnasztika (szombat 
kivételével naponta), strandröplabda 
és strandfoci. Az üdülőközpont sport-
eszközei térítés ellenében használha-
tók (előzetes bejelentkezés a recep-
ción). Térítés ellenében: vízi sportok, 
tenisz, asztalitenisz, kosárlabda, röp-
labda, kerékpárok, minigolf, lovaglás 
és squash. 
Gyerekek: Külön gyermekmedence 

(kb. 4x4 m). Mini-klub animátorokkal
5-12 éveseknek az üdülőközpont te-
rületén.
Szórakozás: A főszezonban animáci-
ós programok.  
Parkolás: Őrzött parkoló térítés elle-
nében (kb. 1,- €/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.06.25.-09.06. / 5 éj
Hosszabb tartózkodás: 06.25. előtt
és 09.06. után hosszabb tartózkodás
(min. 5 éj) esetén kb. 15% kedvez-
mény.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Szobánként 1 fő részére   kirándulás 

Velencébe a Prince of Venice-szel
05.08.-06.29. és 09.04.-09.30. közötti, 
min. 7 éjszakás tartózkodás és min. 2 
fő részvétele esetén. A jegy a voucher 
ellenében a helyi KOMPAS irodában 
vehető át.
• 05.26.-09.12. között   üdvözlőital.
• 1x szendvics vagy sütemény a y
pool-bárban (14.00-16.00 óra között)
 ITALOK inklusive    A vacsoránál gyü-
mölcslé, víz, asztali bor és csapolt sör 
ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 4,- €/teljes árat fi zető fő/
éj kedvezmény (kivéve az A2S szo-y
batípusban).  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2S:   1 gyermek (2-

6 éves) 50%, 1 gyermek (7-13 éves)
30%, és 1 gyermek (14-17 éves) 20% 1
felnőttel egy szobában.
1 gyermek (2-11 éves) 100%, 1 gyer-
mek (12-13 éves) 50%, 1 gyermek (14-
17 éves) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.    

 HOTEL LAGUNA ISTRA    
JOKER-

SZOBA

   POREC - ZELENA LAGUNA 

Szálláskód: HOSO 01437

1 éj reggelivel

már 19,-€/fő ártól
(6.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Beach Bar Paradiso - Porec
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Ismert és kedvelt létesítmény a 
Lanterna-félszigeten.

Fekvése:   Porec kb. 13 km-re, a sziklás/
kavicsos strand az apartmanok fekvé-
sétől függően kb. 100-200 m-re.
Felszereltsége: Rendelkezésre áll 547 
apartman, 3 étterem, 3 bár, szupermar-
ket, újságos, fodrász, posta és teraszok. 
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés:   Az apartmanokban zu-
hanyozó, WC, étkezősarok, konyhasa-
rok (főzőlap, hűtőszekrény) és balkon
vagy terasz.
F3F:   Kétszobás apartman 3 fő részére 
(kb. 37 m²). Nappali/hálószoba 1 fek-
hellyel és egy kétágyas szoba.
F4G: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba dupla,
kihúzható kanapéval és egy kétágyas
szoba.
F6H: Kétszintes, háromszobás apart-
man 6 fő részére (kb. 90 m²). A föld-
szinten nappali/hálószoba dupla, ki-
húzható kanapéval, zuhanyozó és WC.
Az emeletre egy csigalépcső vezet,
ahol két kétágyas szoba, fürdőszoba és
WC található.  
Sport: Térítés ellenében: a közeli Va-

leta sportközpontban 14 salakos te-
niszpálya, asztalitenisz, minigolf, ke-
rékpárok, strandröplabda, csónakok, 
vitorlázás és vízisí.    
Gyerekek:   Játszótér. Animációs prog-
ramok a „MaroClub”-ban áprilistól szep-
temberig 2-2 óra délelőtt és délután. 
Szórakozás: Alkalmanként élőzene 
a teraszon (júniustól szeptemberig) 
és diszkó.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, elutazás utáni takarítás, 
üdülőhelyi díj, ágyneműhuzat és tö-
rölköző.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 10,- €/éj (elő és utószezonban kb. 
5,- €/éj). Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes, őrzött parkoló.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
8,- €/nap, előzetes lekéréssel).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.06.-09.05. / 7 éj  

Figyelem! Május közepétől szep-
tember végéig fi atalok csoportjai 
nagy létszámban vannak jelen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény. y
Árkedvezmény:
20% kedvezmény   a 05.10.-05.16.
közötti, 15% kedvezmény a 09.06.-y
09.12. közötti,   10% kedvezmény ay
04.26.-05.09., 06.06.-06.13., 06.21.-
06.27. közötti illetve   5% kedvezmény 
a 08.30.-09.05. közötti utakra.   

20%
kedvezmény

 APPARTEMENTS LANTERNA     POREC 

Szálláskód: FESO 01652

1 éj/apartman önellátással

már 29,-€ ártól
(9.280,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Nagy létesítmény, mely ideális
helyszín egy színvonalas családi 
nyaraláshoz.

Fekvése: A Lanterna-félszigeten fek-
szik, Porectől kb. 13 km-re. Kavicsos
strand betonozott napozórészekkel kb.
100 m-re.  
Felszereltsége: Összesen 319 szoba
a főépületben, 108 suite a melléképü-
letekben és 85 villa a Valamar Tamaris
Villas részben. Továbbá rendelkezés-
re áll lobby-bár, 2 étterem, a’la carte-
étterem, pool-bár, újságos, internet-
sarok és ingyenes WIFI a lobby-ban.
Úszómedence pezsgőfürdővel (nyu-
godtabb helyen) illetve úszómedence 
vízeséssel és csúszdával. Napozószé-
kek és napernyők a medencéknél in-
gyenesen, a strandon térítés ellenében
vehetők igénybe.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A jól beren-
dezett szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, LCD SAT-TV, telefon,

széf, légkondicionálás és balkon.
A1B/A2B:   Szobák a tenger oldalán.
A4A - Családi szobák: 2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval, 2 fürdőszoba 
vagy zuhanyozó és WC.
A4B - Családi apartmanok:   Há-
romszobás apartmanok a Tamaris Vil-
las épületben. Nappali konyhasarok-
kal (villanytűzhely, hűtőszekrény), 2 
kétágyas szoba, 1x fürdőszoba és WC, 
1x zuhanyozó és WC valamint balkon 
vagy terasz.  
Ellátás: Teljes panzió.   Minden étke-
zés büférendszerben. Látványkonyha.  
Sport: Számos sportolási lehetőség, 
mint pl. strandröplabda, asztalitenisz, 
fi tneszterem, aerobic, vízigimnaszti-
ka, nordic walking stb. Térítés ellené-
ben: vízisí, búvárkodás, lovaglás és vi-
torlázás.  
Wellness:   A wellness-központban 
szauna és pezsgőfürdő. Térítés elle-
nében: gőzfürdő, masszázs, fodrászat, 
manikűr és pedikűr.
Szórakozás:   Animációs programok. 

Esténként tánczene a teraszon. Mini-
golf. Térítés ellenében: biliárd, darts és
parasailing.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.05.-09.05. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalás esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1B).  
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedencék.
„MaroClub” mini-klub 3 korcsoportban
– Mini Maro 4-6 éveseknek, Midi Ma-
ro 7-9 éveseknek és Maxi Maro 10-12 
éveseknek. Az animáció keretein be-
lül közös ebéd és vacsora. Babaszoba,
játszószobák különböző korosztályok-
nak, „Maro”-diszkó, tiniklub, „Maro”-
mozi, PlayStation-kölcsönzés, PC-játék 
vetélkedők,festőszoba, indiánfalu és
kalandestek tiniknek (pl. paintball, kár-
tyázás stb.).  

 KERÉKPÁR tipp  Kerékpárkölcsön-
ző, zárható kerékpártároló, lehetőség 
kerékpármosásra, szerszámok egysze-
rűbb javításokhoz, térkép a környékről 
és a kerékpárutakról. Helyi informáci-
ók, pl. közeli kerékpárszervizek telefon-
száma, napi időjárás előrejelzés stb. 
Térítés ellenében: Kerékpáros ruházat 
tisztítás (kb. 4,- €/mosás), energiagaz-
dag ebédcsomag (kb. 4,- €/fő). Szer-
vezett túrák a településen.  
 ITALOK inklusive  A főétkezéseknél 
helyi asztali borok (vörös, fehér), sörök 
és üdítők az italautomatából.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
20% kedvezmény a 04.12.-04.17., 
04.21.-04.30., 05.04.-05.09. közötti, 
15% kedvezmény a 05.10.-05.28. 
közötti, 10% kedvezmény a 06.21.-y
06.27., 07.05.-07.25., 09.27.-10.13. kö-

zötti illetve 5% kedvezmény a 04.18.-y
04.20. közötti utakra. 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-15 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.
Családi akció:
A4A/A4B:   1-2 gyermek (2-15 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában.   

20%
kedvezmény

 VALAMAR CLUB TAMARIS & TAMARIS VILLAS       POREC 

Szálláskód: HOSO 01446

1 éj teljes panzióval

már 50,-€/fő ártól
(16.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Többszörösen kitüntetett kem-
ping a Lanterna-félszigeten.

Fekvése:   Közvetlenül a sziklás-ka-
vicsos strandon fekszik, melyet Kék 
Zászló díjjal tüntettek ki. Tar kisváros
központja kb. 1 km-re, bevásárlási le-
hetőségek, éttermek és bárok kb. 500
m-re. Porec kb. 13 km-re.
Felszereltsége:   A kemping több mint
80 hektáron terül el. Recepció, étte-
rem, pizzéria, bár, ingyenes WIFI, szu-
permarket és újságos. A kertben ten-
gervizes úszómedence (kb. 20x10 m),
napágyak térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A modern, nemdohányzó
mobilházakban 2 fürdőszoba zuhanyo-
zóval, WC, SAT-TV, széf, légkondicioná-
lás/fűtés, konyhasarok (hűtőszekrény 
kis fagyasztórésszel, főzőlap, szagelszí-
vó), étkezősarok és terasz.

F6F: Háromhelyiséges, Oliva típu-
sú mobilház 6 fő részére (kb. 32 m²). 
Nappali/hálóhelyiség dupla, kihúzható 
kanapéval és 2 hálóhelyiség (az egyik-
ben különálló ágyakkal). 
F8G:   Négyhelyiséges, Lavanda típu-
sú mobilház 8 fő részére (kb. 34 m²). 
Nappali/hálóhelyiség dupla, kihúzható 
kanapéval és 3 hálóhelyiség (kettőben 
különálló ágyakkal).  
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok, 
asztalitenisz, búvárkodás, tenisz és kü-
lönböző vízi sportok.  
Gyerekek:   Édesvizű gyermekme-
dence és játszótér. Mini-klub júniustól 
szeptemberig.  
Szórakozás:   A főszezonban sport- és 
animációs programok kicsiknek és na-
gyoknak. Térítés ellenében: minigolf.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól, 12-17 éveseknek kb. 0,50 
€/fő/éj, 03.24.-05.31. és 10.01.-10.31. 
között kb. 0,80 €/fő 18 éves kortól, 12-
17 éveseknek kb. 0,40 €/fő/nap.
• Ágyneműhuzat:   (kb. 13,- €/szimp-
la ágy/hét illetve kb. 19,- €/dupla ágy/
hét).
• Törölköző: (kb. 4,- €/fő/hét).  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 6,- €/éj. Etetőszék kb. 2,- €/nap. 
Előzetes foglalás az utazási irodában, 

fi zetés a helyszínen. A max. létszámot 
így sem szabad túllépni.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/07.00 és
10.00 óra között  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.06.14.-07.04. / 5 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 15% illetve 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel együtty
nem érvényes).
Árkedvezmény:
14=12/7=6  04.12.-07.04., 
  09.06.-09.29.   

7=6
kedvezmény

 CAMPING LANTERNA   ÚJ     POREC 

Szálláskód: FESO 01026

1 éj/apartman önellátással

már 57,-€ ártól
(18.240,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Családi apartmanok közvetlenül
a strandon nagy szabadidős kí-
nálattal.

Fekvése:   Porectől kb. 13 km-re fek-
szik. A sziklás/kavicsos strand kb. 50-
150 m-re. Az apartmanok a létesítmé-
nyen belül a strandhoz legközelebbi
sorban helyezkednek el.  
Felszereltsége:   Rendelkezésére áll
131 apartman 3 étterem, 3 bár, szuper-
market, újságos, fodrász, posta és na-
pozóteraszok.
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés:   A felújított apartmanok-
ban zuhanyozó, WC, SAT-TV, étkezősa-
rok, konyhasarok (hűtőszekrény, főző-
lap, mikrohullámú sütő, vízforraló) és
balkon a tenger oldalán.
F3F:   Kétszobás apartman 3 fő részére 
(kb. 37 m²). Nappali/hálószoba kihúz-
ható kanapéval és 1 kétágyas szoba.
F4G: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 1 kétágyas
szoba.

Sport:   Térítés ellenében: a kb. 350 m-
re lévő Valeta sportközpontban 14 sala-
kos teniszpálya, asztalitenisz, minigolf, 
kerékpárok, strandröplabda, csónakok, 
vitorlázás és vízisí.  
Gyerekek: Játszótér. Animációs prog-
ramok a „MaroClub”-ban áprilistól szep-
temberig 2-2 óra délelőtt és délután.   
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, elutazás utáni takarítás, üdü-
lőhelyi díj, ágyneműhuzat és törölköző 
heti váltással.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes, őrzött parkoló.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.06.-09.05. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
20% kedvezmény   a 05.10.-05.16.
közötti, 15% kedvezmény a 09.06.-y
09.12. közötti,   10% kedvezmény ay
04.26.-05.09., 06.06.-06.13., 06.21.-
06.27. közötti illetve   5% kedvezmény 
  a 08.30.-09.05. közötti utakra.

20%
kedvezmény

 SUNSET LANTERNA APPARTEMENTS   ÚJ     POREC 

Szálláskód: FESO 01717

1 éj/apartman önellátással

már 32,-€ ártól
(10.240,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kedvelt családi szálloda a központ 
közelében.

Fekvése:   Porec központja kb. 2 km-re,
kavicsos strand füves napozórésszel
kb. 130 m-re.
Felszereltsége:   A 230 szobás, felújított
szállodában a vendégek rendelkezésére 
áll lobby bárral, internetsarokkal és in-
gyenes WIFI-vel továbbá étterem lát-
ványkonyhával. Édesvizű úszómedence 
(kb. 350 m²), pool-bár, napozószékek 
és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon csak térítés ellenében. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A1B/A2B:
A szobákban (kb. 22 m²) fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, minibár, légkon-
dicionálás, széf, WIFI, SAT-TV, telefon,
hajszárító és balkon.
A2C/A2D - Superior-szobák: 
Pótággyal kiegészített, kizárólag 3 fő
részére foglalható szobák.
A4D/A4E - Családi szobák:   Nappa-
li/hálószoba dupla, kihúzható kanapé-
val kiegészítve (kb. 23 m²).

A1B/A2B/A2D/A4E: Szobák a ten-
ger oldalán.
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés 
büférendszerben. A vacsoránál lát-
ványkonyha és alkalmanként temati-
kus estek.
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok, 
asztalitenisz, minigolf, tenisz, boccia, 
strandröplabda, aerobic és kerékpár-
túrák.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér, miniklub (4-12 éveseknek), 
tiniklub, játszószoba és PlayStation-köl-
csönzés.
Szórakozás: Animációs és zenés 
programok.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.05.29.-09.19. / 5 éj 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
10% kedvezmény a 06.01.-06.05.,y
08.23.-08.29., 09.06.-09.19. közötti il-
letve  5% kedvezmény a 04.12.-04.17.,y
04.21.-04.30., 05.04.-05.16., 05.29.-
05.31., 06.21.-06.27. közötti utakra.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-13 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.
A2C/A2D:   1 gyermek (2-13 éves)
100% illetve 1 gyermek (14 éves kor-
tól) 15% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A4D/A4E: 2 gyermek (2-13 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában.   

10%
kedvezmény

 VALAMAR HOTEL ZAGREB   ÚJ     POREC 

Szálláskód: HOSO 47659

1 éj félpanzióval

már 46,-€/fő ártól
(14.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Kellemes, nyugodt fekvésű szállo-
da díjnyertes látványkonyhával.

Fekvése:   A kb. 150 m-re fekvő, sziklás
strandon betonozott napozórészek. A
központ a parti sétányon haladva gya-
log kb. 10 perc alatt elérhető.
Felszereltsége:   A létesítményben,
mely a szállodából és a szomszédos
Residence épületből áll, összesen 249
szoba és apartman található. A ven-
dégek rendelkezésére áll a főépület-
ben étterem, a’la carte-étterem, 2 bár,
ajándékbolt, a hallban internetsarok és
WIFI (térítés ellenében), nagy terasz 
tengervizes úszómedencével, napozó-
székekkel és napernyőkkel.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A/A1A: A szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV és balkon.
A2B:   A tenger oldalán.
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés
büférendszerben, este látványkony-
hával.

Sport:   Térítés ellenében a közeli 
sportközpontban: tenisz, asztalitenisz, 
strandröplabda, kerékpárkölcsönzés 
és tekepálya.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedencék. 
„MaroClub” mini-klub 3 korcsoportban 
– Mini Maro 4-6 éveseknek, Midi Ma-
ro 7-9 éveseknek és Maxi Maro 10-12 
éveseknek.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.06.21.-09.12. / 5 éj  

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.

Árkedvezmény:
20% kedvezmény a 09.06.-09.12.y
közötti,   10% kedvezmény a 05.04.-y
05.16., 06.01.-06.05. közötti illetve   5% 
kedvezmény a 04.12.-04.17., 04.21.-y
04.30., 05.29.-05.31., 06.21.-06.27. kö-
zötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-13 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.

20%
kedvezmény

 HOTEL PICAL       POREC 

HOSO 01644

1 éj félpanzióval

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Nagy kiterjedésű létesítmény sok-
féle szolgáltatással.

Fekvése:   Spadici városrészben fek-
szik, a központtól kb. 2 km-re (a Po-
recbe közlekedő kisvasút megállója a
közelben található). Kavicsos és füves
strand betonozott napozórészekkel kb.
100 m-re, a parti úton keresztül érhe-
tő el. 
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 124 szoba, étterem, bár,
újságos, internetkávézó, WIFI (térítés
ellenében), mosoda és kerékpártáro-
ló. Édesvizű úszómedence (kb. 21x15
m), napozószékek és napernyők.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, SAT-TV, te-
lefon, légkondicionálás, minibár és széf 
(térítés ellenében).
A2B:   Balkonos szobák.
A2C:   Szobák tenger oldalán.  
Ellátás: Teljes panzió. Minden étke-
zés büférendszerben. A főszezonban
heti 1x speciális büfé a vacsoránál (kb.
05.26.-09.12. között).  

Sport: Az animáció keretein belül 
szervezett sportprogramok, pl. regge-
li torna vagy vízigimnasztika (szombat 
kivételével naponta) és strandröplab-
da. Az üdülőközpont sporteszközei té-
rítés ellenében használhatók (előzetes 
bejelentkezés a recepción). Térítés el-
lenében: vízi sportok, tenisz, kerékpá-
rok, minigolf, lovaglás és squash. 
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce és játszótér. Mini-klub (4-12 éve-
seknek) 05.29.-09.07. között szombat 
kivétel naponta 2 óra délelőtt és dél-
után.  
Szórakozás: A főszezonban estén-
ként animációs programok.  
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 1,- 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.06.25.-09.06. / 5 éj  
Hosszabb tartózkodás:   06.25. előtt 
és 09.06. után hosszabb tartózkodás 
(min. 5 éj) esetén kb. 15% árkedvez-
mény.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Szobánként 1 fő részére kirándulás 
Velencébe a Prince of Venice-szel
05.08.-06.29., 09.04.-09.30. közötti,
min. 7 éjszakás tartózkodás és min. 2 
fő részvétele esetén. A jegy a voucher 
ellenében a helyi KOMPAS irodában
vehető át.  
 ITALOK inklusive    A vacsoránál és az 
ebédnél üdítők, víz, asztali bor és csa-
polt sör ingyenesen.

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C:   1 gyermek (2-11
éves) 50%, 1 gyermek (12-13 éves)
30% illetve 1 gyermek (14-17 éves)
20% 1 felnőttel egy szobában.
A2A/A2C: 1 gyermek (2-11 éves)
100%, 1 gyermek (12-13 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (14-17 éves) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

 HOTEL LAGUNA PARK       POREC 

HOSO 01441

1 éj teljes panzióval

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Ideális kiindulópont kerékpáros 
kirándulásokhoz.

Fekvése:   A szálloda kb. 500 m-re fek-
szik a központtól. A sziklás strand kb.
150 m-re.  
Felszereltsége: A szállodában re-
cepció bérelhető széfekkel, 99 szoba,
étterem, Siroko a’la carte-étterem, in-
ternetsarok, Adria snack-bár, aperitif-
bár, piano-bár, Galinero kávézó és lift
áll rendelkezésre. A kertben napozó-
terasz. Úszómedence ingyenes napo-
zószékekkel a szomszédos Belvedere 
Hotelben (kb. 05.29. és 09.27. között).
Napozószékek és napernyők a stran-
don térítés ellenében.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, minibár és légkondicionálás.

A1B/A2B:   Szobák a tenger oldalán.
A2C:   Kizárólag 3 fő részére foglalha-
tó szobák a tenger oldalán, pótággyal 
kiegészítve.  
Ellátás: Reggeli   vagyy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Térítés ellenében: fi tneszterem, 
10 salakos teniszpálya és asztalitenisz.  
Wellness:   Édesvizű, fedett úszóme-
dence (kb. 66 m²). Térítés ellenében: 
szauna, gőzfürdő, pezsgőfürdő és 
masszázs.
Gyerekek: Mini-klub kb. 06.01. és 
09.15. között.
Szórakozás:   Animáció napközben és 
este kb. 06.01. és 09.15. között. Térítés 
ellenében: minigolf.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
NAPONTA      2014.05.29.-09.27. / 6 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1B).
 KERÉKPÁR tipp    Őrzött és zárt kerék-
pártároló, kis szerelőhelyiség, kerékpá-
ros térképek és útvonaltervek. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.15-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-6 éves) 40%
1 felnőttel egy szobában.
A2C:   1 gyermek (2-6 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (7 éves kortól) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2C:   1-2 gyermek (2-6 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, a 2. gyermek 
pótágyon.   

 HOTEL PINETA   ÚJ     VRSAR 

Szálláskód: HOSO 01461

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.15-ig

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kellemes, családi üdülés új mobil-
házakban.

Fekvése:   A kemping egy pompás
öbölben, Vrsar és Funtana között fek-
szik. A strand a házak fekvésétől füg-
gően kb. 100-200 m-re. Bevásárlási le-
hetőség kb. 200 m-re.
Felszereltsége:   Az kempingben in-
gyenes WIFI és 50 mobilház áll rendel-
kezésre, melyekből kb. minden 8 ház-
ra jut egy-egy édesvizű úszómedence 
(kb. 24 m²). A parkban, a kemping
mellett található egy grillétterem, piz-
zéria, koktélbár, strandbár és 2 kávézó.
Napozószékek és napernyők a stran-
don térítés ellenében.
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: F6F: Négyhelyiséges
mobilház 4 felnőtt és 2 gyermek részé-
re (kb.31 m²). Nappali SAT-TV-vel, ülő-
sarokkal és konyhasarokkal (hűtőszek-
rény kis fagyasztórésszel, gáz- vagy 

elektromos főzőlap, mikrohullámú 
sütő, kávéfőző), 2 hálóhelyiség dupla 
ággyal, 1 kétágyas hálóhelyiség, 2 für-
dőszoba zuhanyozóval, WC, fedett te-
rasz ülőgarnitúrával és 4 napozószék-
kel.  
Sport: Strandröplabda. Térítés elle-
nében: tenisz, asztalitenisz és kerék-
párok.  
Gyerekek:   Játszótér.
Szórakozás: Családi animáció kb. 
05.15. és 09.15. között. Térítés ellené-
ben: minigolf.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarítás, 
üdülőhelyi díj, ágyneműhuzat heti vál-
tással, törölköző és konyharuha.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  15.00 órától/10.00 óráig

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.21.-09.05. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.15-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.

 CAMPING VALKANELLA   ÚJ     VRSAR 

Szálláskód: FESO 01718

1 éj/apartman önellátással

már 64,-€ ártól
(20.480,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.15-ig

A kavicsos strandjáról ismert üdü-
lőközpont ideális helyszín egy ak-
tív nyaralás eltöltéséhez.

Fekvése:   Rovinjtól kb. 4 km-re fekszik,
közvetlenül a strandon.  
Felszereltsége: A nagykiterjedésű
üdülőtelepen a vendégek rendelkezé-
sére áll étterem, 4 a’la carte-étterem, 4
bár, kis szupermarket, fodrászat, inter-
natsarok a társalgóban (térítés ellené-
ben) és TV-szoba. Felújított terasz ten-
gervizes medencével (kb. 50 m²).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A kényelmesen berende-
zett apartmanokban zuhanyozó, WC,
hajszárító, telefon, SAT-TV, internet-
csatlakozás (térítés ellenében), széf,
légkondicionálás, konyhasarok (hűtő-
szekrény, villanytűzhely, mikrohullámú

sütő, kávéfőző) és terasz.
G4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 1 kétágyas 
szoba.
G4J: Teljesen felújított, kétszobás 
apartman 4 fő részére (kb. 40 m²). 
Nappali/hálószoba dupla, kihúzható 
kanapéval 1 felnőtt vagy 2 gyermek 
részére és 1 kétágyas szoba. A kony-
hasarok kiegészítve sütővel és moso-
gatógéppel.
G6K:   Teljesen felújított, háromszobás 
apartman 6 fő részére (kb. 66 m²). A 
földszinten nappali/hálószoba dupla, 
kihúzható kanapéval 1 felnőtt vagy 2 
gyermek részére, az emeleten 2 két-
ágyas szoba. A konyhasarok kiegészít-
ve sütővel és mosogatógéppel. Loggia 
kerttel (összterület 95 m²).  

Sport:   Az animáció keretein belül:
aerobic, vízigimnasztika, tollaslabda,
kosárlabda, strandröplabda, boccia,
tánciskola, darts, futball. Térítés elle-
nében: 10 teniszpálya, minigolf, nordic 
walking, asztalitenisz, kenuk, kerékpá-
rok, búváriskola, vízibiciklik, vitorlázás-
és szörfoktatás stb.
Szórakozás:   Júniustól augusztusig
animációs programok és esti show-
műsorok.
A bérleti díj tartalmazza:
Ágyneműhuzat, konyharuha és töröl-
köző, áram, víz, elutazás utáni ill. heti
takarítás (a konyha kivételével) és üdü-
lőhelyi díj. 
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.
létszámot így sem szabad túllépni.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
70,- €/tartózkodás, a 8. naptól kb. 10,-
€/nap, csak a G4G típusba vihető).  

Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.05.29.-06.18.,

09.07.-09.13. / 7 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.19.-09.06. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Apartmanonként 1 fő részére  kirán-
dulás Velencébe a Prince of Veni-
ce-szel 05.08.-06.29., 09.04.-09.30. 
közötti, min. 7 éjszakás tartózkodás 
és min. 2 fő részvétele esetén. A jegy 
a voucher ellenében a helyi KOMPAS 
irodában vehető át.
 CSALÁDI tipp  Mini-klub 4-11 éve-
seknek szombat kivételével naponta 2 
óra délelőtt és délután. Tini-klub 12-18 
éveseknek szombat kivételével napon-
ta. 06.19.-09.10. között naponta mini-
diszkó, heti 3x tini-diszkó. Külön gyer-
mekmedence. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.15-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.15-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
Min. 14 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény.   y

10%
kedvezmény

 AMARIN ÜDÜLŐTELEP      ROVINJ 

Szálláskód: FESO 01655

1 éj/apartman önellátással

már 56,-€ ártól
(17.920,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.15-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Üdülőközpont idilli helyen, egy 
kedvelt partszakaszon.

Fekvése:   A Golden Rocks üdülőré-
gióban fekszik, közvetlenül a kavicsos 
strandon Pulától kb. 3 km-re.  
Felszereltsége:   Nagy területen elhe-
lyezkedő apartmankomplexum össze-
sen 218 apartmannal sorházakban. A 
vendégek rendelkezésére áll szuper-
market, pénzváltó, teraszos étterem, 
pizzéria, snack-bár, újságos és ingye-

nes WIFI a recepciónál. Terasz tengervi-
zes úszómedencével (kb. 20x10 m) és
kávézóval. Napozószékek és napernyők 
térítés ellenében (kb. 3-3,- €/nap). 
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés:   Az apartmanokban zu-
hanyozó, WC, hajszárító, SAT-TV, széf,
légkondicionálás (térítés ellenében,
kb. 7,- €/nap), konyhasarok (villany-
tűzhely, kávéfőző, hűtőszekrény) és te-
rasz vagy balkon.
F2H/F3H/F4H: Kétszobás apartman
2-4 fő részére (kb. 32 m²). Nappali/há-
lószoba dupla, kihúzható kanapéval és
1 kétágyas szoba.
F2J/F3J/F4J:   Hasonló berendezéssel,
mint az F4H, de a tenger oldalán ta-
lálhatók.
F3F/F4F/F5F:   Kétszobás apartman 3-
5 fő részére (kb. 41 m²). Nappali/há-
lószoba dupla, kihúzható kanapéval, 1
háromágyas szoba.
F3K/F4K/F5K: Hasonló berendezés-
sel, mint az F5F, de a tenger oldalán
találhatók.
F3G/F4G/F5G: Hasonló berendezés-
sel, mint az F5F, de tengerre nézők.
F2L/F3L/F4L/F5L/F6L/F7L: Három-
szobás apartman 2-7 fő részére (kb. 64
m²). Nappali/hálószoba dupla, kihúz-
ható kanapéval. 1 kétágyas és 1 háro-
mágyas szoba.  
Ellátás: Önellátás   vagy  félpanzió  .
Minden étkezés büférendszerben.
Gyermekkedvezmény az ellátás felárá-
ra: (2-5 éves) 100%, (6-11 éves) 50%.
Sport: Sport- és fi tneszprogramok. A

Punta Verudela sportközpontban (kb. 
1 km-re) térítés ellenében: 20 sala-
kos teniszpálya, melyek részben kivi-
lágíthatók (kb. 1 km-re), minigolf és 
kerékpárok.
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Gyerekek:   Játszótér és játszószoba. 
Animációs programok 11.00-12.00 óra 
és 17.00-19.00 óra között.
Szórakozás: Animációs programok 
kicsiknek és nagyoknak kb. júniustól 
szeptemberig. Csoportos foglalkozá-
sok és tánc.
A bérleti díj tartalmazza:
  Ágyneműhuzat és törölköző, áram, víz, 
elutazás utáni takarítás (a konyha kivé-
telével) és üdülőhelyi díj. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás 
az utazási irodában szükséges, fi zetés 
a helyszínen. A max. létszámot így sem 
szabad túllépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 10,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/09.00 óráig.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA               2014.06.21.-07.18.,

08.23.-08.29. / 5 éj
NAPONTA       2014.07.19.-08.22. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-

dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Apartmanonként/stúdiónként 1 fő ré-
szére   kirándulás Velencébe a Prin-
ce of Venice-szel 05.08.-06.29. és
09.04.-09.30. közötti, min. 7 éjszakás
tartózkodás és min. 2 fő részvétele ese-
tén. A jegy a voucher ellenében a helyi
KOMPAS irodában vehető át. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.15-ig történő foglalás és 
min. 7 éjszakás tartózkodás ese-
tén 15% kedvezmény  . Az Árkedvez-y
ménnyel együtt nem érvényes, a ked-
vezmény alapja az önellátásos ár.
Árkedvezmény:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény   a 06.21.-06.28. 
közötti utakra.   

10%
kedvezmény

 APPARTEMENT SPLENDID      PULA 

Szálláskód: HOSO 01710

1 éj önellátással

már 8,-€/fő ártól
(2.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.15-ig

Üdülőhely, mely kiváló választás 
egy aktív pihenéshez az egész csa-
lád számára.

Fekvése:   Pula óvárosától csak kb. 4 
km-re fekszik, a Golden Rocks üdülőré-
gióban. A sziklás/kavicsos strand kb. 
100-400 m-re található, az apartma-
nok fekvésétől függően.
Felszereltsége:   Nagy területen elhe-
lyezkedő apartmankomplexum össze-
sen 223 stúdióval/apartmannal sorhá-

zakban. A vendégek rendelkezésére áll
Golden Rocks étterem, pizzéria, kávé-
zó, snack-bár, ajándéküzlet, újságos,
kis üzlet és a lobby-ban ingyenes WIFI.
A nagy kertben tengervizes úszóme-
dence (kb. 200 m²), napozószékek és
napernyők térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A stúdiókban/apartma-
nokban zuhanyozó, WC, SAT-TV, széf,
légkondicionálás (térítés ellenében,
csak az F2H/F3H/F4H/F2J/F3J/F4J tí-
pusban), étkezősarok/konyhasarok 
(villanytűzhely, hűtőszekrény mélyhű-
tővel, kávéfőző) és balkon vagy terasz.
A földszinten vagy az 1. emeleten ta-
lálhatók.
F1F/F2F/F3F:   Stúdió 1-3 fő részére 
(kb. 25 m²). Nappali/hálószoba 2 ágy-
gyal és kanapéval.
F2G/F3G/F4G: Kétszobás apartman
2-4 fő részére (kb. 30 m²). Nappali/
hálószoba dupla heverővel és 1 két-
ágyas szoba. 
F2H/F3H/F4H: Hasonló berendezés-
sel, mint az F4G, de tágasabbak (kb.
35 m²), felújítottak és a park oldalán
találhatók.
F2J/F3J/F4J:   Hasonló berendezés-
sel, mint az F4G, de tágasabbak (kb.
40 m²), felújítottak és a tenger olda-
lán találhatók.
F2K/F3K/4K/5K/F6K: Háromszobás
apartman 2-6 fő részére (kb. 44 m²).
Nappali/hálószoba dupla heverővel és
2 kétágyas szoba. 2 zuhanyozó, WC.

Ellátás: Önellátás   vagy félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben. 
Gyermekkedvezmény az ellátás felárá-
ra: (2-5 éves) 100%, (6-11 éves) 50%.  
Sport:   Fitneszterem. A Punta Verudela 
sportközpontban térítés ellenében: 20 
salakos teniszpálya, melyek részben ki-
világíthatók (kb. 500 m-re).   
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Gyerekek:   Játszótér és játszószoba. 
Animációs programok 10.00-12.00 óra 
és 17.00-19.00 óra között.
Szórakozás: Animációs progra-
mokkb. júniustól szeptemberig.
A bérleti díj tartalmazza:
  Ágyneműhuzat és törölköző, áram, víz, 
elutazás utáni takarítás (a konyha kivé-
telével) és üdülőhelyi díj. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/9.00 óráig.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA               2014.06.21.-07.18.,

08.23.-08.29. / 5 éj
NAPONTA       2014.07.19.-08.22. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-

dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Apartmanonként/stúdiónként 1 fő ré-
szére   kirándulás Velencébe a Prin-
ce of Venice-szel 05.08.-06.29. és
09.04.-09.30. közötti, min. 7 éjszakás
tartózkodás és min. 2 fő részvétele ese-
tén. A jegy a voucher ellenében a helyi
KOMPAS irodában vehető át. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.15-ig történő foglalás és 
min. 7 éjszakás tartózkodás ese-
tén 15% kedvezmény  . Az Árkedvez-y
ménnyel együtt nem érvényes, a ked-
vezmény alapja az önellátásos ár.
Árkedvezmény:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény   a 06.21.-06.28. 
közötti utakra.   

10%
kedvezmény

 VILLAGGIO HORIZONT      PULA 

Szálláskód: HOSO 01596

1 éj önellátással

már 8,-€/fő ártól
(2.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.15-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Több épületből álló, ismert léte-
sítmény.

Fekvése: Szép környezetben, közvet-
lenül a kavicsos strandon fekszik. Pu-
la éttermekkel, kávézókkal és bárokkal
kb. 6 km-re, vásárlási lehetőségek kb.
500 m-re.
Felszereltsége:   A 3 épületből álló
szállodakomplexumban rendelkezésre 
áll 139 szoba, recepció internetsarok-
kal, klimatizált étterem, bár, újságos/
ajándéküzlet, fodrászat és kerékpártá-
roló és a strandon grillétterem. Nap-
ágyak és napernyők a létesítményben
ingyenesen, a strandon térítés ellené-
ben vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1B/A2A:   Az oldalról
tengerre néző szobákban zuhanyozó,
WC, hajszárító, telefon, SAT-TV, mini-
bár, légkondicionálás és francia balkon
(melyre nem lehet kilépni).

A2B: Balkonos szobák.
A4A - Családi szobák:   Kétágyas szo-
bák kiegészítve dupla, kihúzható kana-
péval vagy 1 fotelággyal, 1 kihúzható 
ággyal és balkonnal.
Ellátás: Félpanzió   vagy   teljes pan-
zió  . Minden étkezés büférendszerben. 
Hetente 1x specialitások a vacsoránál 
kb. 06.15.-09.01. között.
Sport:   Röplabda. Térítés ellenében: 
asztalitenisz (kb. 2,- €/óra) és tenisz 
(kb. 5,- €/óra).
Wellness: Fedett medence (kb. 18x12 
m).  
Gyerekek:   Játszótér.
Szórakozás: Heti 2x animációs prog-
ramok kicsiknek és nagyoknak kb. 
06.15.-09.01. között.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA       2014.05.17.-10.19. / 3 éj

 EXTRA tipp 
 •  Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1B).  
 ITALOK inklusive    Vacsoránál üdítő, 
víz, asztali bor vagy csapolt sör ingye-
nesen. 

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

Árkedvezmény:
7=6*    05.14.-07.12., 08.23.-09.25.
4=3*    04.12.-05.17., 09.20.-10.19.
*a kedvezmény alapja a félpanziós ár  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1B:   1 gyermek (2-11 éves) 100%, 1
gyermek (12-14 éves) szezontól függő-
en 30-50% illetve 1 gyermek (15 éves
kortól) 30% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
100%, 1 gyermek (12-14 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (15 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   
Családi akció:
A4A  : 4 fő részére, melyből max. 2 
gyermek (2-11 éves) 100% illetve max.
2 gyermek (12-14 éves) 50% egy szo-
bában.

4=3
kedvezmény

 HOTEL CENTINERA       PULA-BANJOLE 

Szálláskód: HOSO 01735

1 éj félpanzióval

már 42,-€/fő ártól
(13.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Nagy kiterjedésű, teljesen felújí-
tott létesítmény.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, a
település szélén fekszik, közvetlenül a
sziklás/kavicsos strandon. A központ
számos étteremmel és üzlettel kb. 600
m-re. Pula kb. 10 km-re (buszmegálló
a szállodánál).  
Felszereltsége: A felújított, 429 szo-
bás szállodában a vendégek rendelke-
zésére áll légkondicionált hall ingyenes
WIFI-vel, tengerre néző étterem, aperi-
tifbár, ajándéküzlet, mosoda, fodrá-
szat, lift és kávézó/bár. Napozóterasz,
2 tengervizes medence, napozószékek 
és napernyők térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A felújított
szobákban zuhanyozó, WC, hajszárító,
telefon, WIFI, SAT-TV, minibár (térítés
ellenében), széf és légkondicionálás.
A1B/A2B: Szobák a tenger oldalán.
Ellátás: Reggeli vagy  félpanzió  .
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport:   Térítés ellenében: fi tneszterem,
teniszpálya, asztalitenisz és 6 futballpá-

lya, továbbá a strandon szörf, csóna-
kok, vízisí és vízibiciklik.  
Gyerekek: Animációs programok jú-
nius elejétől szeptember közepéig.  
Szórakozás:   Animációs programok 
június elejétől szeptember közepéig. 
Térítés ellenében: minigolf.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.19.-08.22. / 5 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő. A pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 WELLNESS tipp    Tengervizes, fedett 
úszómedence (júniustól szeptembe-
rig zárva). Térítés ellenében: szauna, 
különböző masszázsok, aromaterá-
pia, kozmetikai kezelések, manikűr és 
pedikűr. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.15-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-13 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.
1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 gyer-
mek (6-13 éves) 50% illetve 1 gyermek 
(14 éves kortól) 25% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.    

 HOTEL BELVEDERE       MEDULIN 

HOSO 01714

1 éj reggelivel

már 44,-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.15-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Üdülőfalu egy pínealiget köze-
pén.

Fekvése: A sziklás strandtól csak 200
m-re fekszik, a közelben éttermek, bá-
rok, kis üzlet és diszkó. Medulin köz-
pontja kb. 800 m-re. Pula kb. 10 km-
re.  
Felszereltsége:   Az üdülőfalu egy 
üdülőkomlpexum része, melyhez a kb.
300 m-re található Hotel Belvedere is
tartozik. A vendégek rendelkezésre áll
64 apartman illetve recepció a Hotel
Belvederében.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A barátságosan beren-
dezett apartmanokban fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, SAT-
TV, széf és konyha-/étkezősarok (fő-
zőlap, hűtőszekrény fagyasztórésszel,
kávéfőző). 

F2F/F3F/F4F:   Kétszobás apartman 2-
4 fő részére (kb. 30 m²). Nappali/háló-
szoba dupla, kihúzható kanapéval és 1 
kétágyas szoba. Az első emeleten ta-
lálható apartmanokhoz balkon, a föld-
szinten találhatókhoz terasz tartozik.
Sport:   Térítés ellenében: asztalite-
nisz, röplabda, tenisz, foci, kézilabda, 
strandröplabda, kajakok/vízibiciklik, lo-
vaglás és búvárkodás. 
Gyerekek:   Játszótér a létesítmény te-
rületén.  
Szórakozás:   Térítés ellenében: mini-
golf és paintball.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Víz, áram, elutazás utáni takarítás, ágy-
neműhuzat és törölköző heti váltással.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni 
(max. 10 kg-ig, kb. 12,- €/nap).  

Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/09.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA               2014.06.21.-07.18., 

08.23.-08.29. / 5 éj
NAPONTA       2014.07.19.-08.22. / 7 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.15-ig történő, min. 7 éj-
szakás foglalás esetén 15% ked-
vezmény a 06.15.-09.28. közötti 
utakra (az Árkedvezménnyel együtt
nem érvényes).
Árkedvezmény:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény 06.21.-06.28. kö-y
zött.   

10%
kedvezmény

 RESORT AI PINI      MEDULIN 

Szálláskód: FESO 01719

1 éj önellátással

már 10,-€/fő ártól
(3.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.15-ig

A sport és a pihenés ideális kom-
binációja gyönyörű strandok és a
kristálytiszta, türkizkék tenger kö-
zelében. 

Fekvése:   Sziklás/kavicsos strand be-
tonozott napozórészekkel kb. 100 m-
re. Rabac központja gyalog könnyedén
elérhető.  
Felszereltsége:   A vendégek ren-
delkezésére áll 110 szoba. A szom-
szédos Marina Hotelben internetsa-
rok (térítés ellenében), étterem, bár,
lift, koktélterasz, pool-bár és tengervi-
zes úszómedence napozószékekkel és
napernyőkkel. A strandon napozószé-
kek és napernyők térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobák-
ban fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és telefon.
A2B: Balkonos szobák.
A2C:   Balkonnal a tenger oldalán.  

Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés 
büférendszerben. Tematikus estek és 
látványkonyha. Az étkezés a Marina 
Hotelben történik.  
Sport:   Térítés ellenében a közelben: 
teniszpályák oktatással, asztalitenisz, 
minigolf, strandröplabda, kerékpár- és 
csónakbérlés, vízibicikli, vízisí stb.
Gyerekek:   „MaroClub” mini-klub 3 
korcsoportban - Mini Maro 4-6 éve-
seknek, Midi-Maro 7-9 éveseknek és 
Maxi Maro 10-12 éveseknek.
Szórakozás: Sport- és animációs 
programok a Hotel Marinában. Estén-
ként élőzene a szomszédos szállodák 
teraszán.
Parkolás:   Ingyenes (nem őrzött).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap, előzetes lekéréssel).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.06.14.-07.04.,

08.23.-08.29. / 4 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 5 éj

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
20% kedvezmény a 08.23.-08.29.y
közötti illetve 10% kedvezmény ay
06.14.-06.20. közötti utakra.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C:   1 gyermek (2-11
éves) 30% 1 felnőttel egy szobában.
A2B:   1 gyermek (2-11 éves) 30% illet-
ve 1 gyermek (12 éves kortól) 15% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

20%
kedvezmény

 HOTEL MEDITERRAN RESIDENCE      RABAC 

Szálláskód: HOSO 01520

1 éj félpanzióval

már 22,-€/fő ártól
(7.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Néhány lépésre a Kék Zászlóval
kitüntetett strandtól.

Fekvése:   Sziklás/kavicsos strand be-
tonozott napozórészekkel kb. 50 m-re,
Rabac központja kb. 2 km-re.  
Felszereltsége:   A 3 épületből álló,
353 szobás szállodában a vendégek 
rendelkezésére áll étterem, bár/kávé-
zó, pénzváltó, a recepción ingyenes
WIFI, internetsarok (térítés ellenében),
kis üzlet és újságos/ajándékbolt. Ten-
gervizes úszómedence, napozószé-
kek és napernyők a medencénél és a
strandon térítés ellenében.
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A2B: A szo-
bákban zuhanyozó, WC, SAT-TV, hűtő-
szekrény és balkon.
A1C/A2C/A2D: Szobák a tenger ol-
dalán.
A2B/A2D:Kizárólag 3 fő részére foglal-
ható szobák, a 3. fő részére pótággyal.
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés
büférendszerben. Heti 2x helyi vagy 
halspecialitások. Látványkonyha.  

Sport: Sportprogramok. Térítés elle-
nében: asztalitenisz, strandröplabda és 
minigolf illetve a közelben kerékpárok, 
teniszpályák oktatással, búvárközpont 
és különböző vízi sportok.  
Szórakozás:   Animációs programok, 
zenés estek, DJ-k. Térítés ellenében: a 
szálloda közelében paintball.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.06.06.-06.27.,

08.23.-08.29. / 4 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.22. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   
elhelyezés kétágyas szobában
(A1C).
 CSALÁDI tipp    „MaroClub” mini-klub 
3 korcsoportban – Mini Maro 4-6 éve-
seknek, Midi Maro 7-9 éveseknek és 
Maxi Maro 10-12 éveseknek. Az ani-
máció keretein belül közös ebéd és 
vacsora. Játszószobák különböző kor-

osztályoknak, „Maro”-diszkó, tiniklub,
játszótér. További animációs prog-
ramok gyerekeknek, pl. kalóznap és
olimpiai nap. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
25% kedvezmény a 06.06.-06.13.
közötti,   10% kedvezmény 05.14.-y
05.28., 06.14.-06.20., 06.28.-07.04.
közötti illetve 5% kedvezmény ay
08.23.-08.29. közötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2C: 1 gyermek (2-11éves) 30%
1 felnőttel egy szobában.
A2B/A2D:   1 gyermek (2-11 éves)
100%, 1 gyermek (12 éves kortól) 15%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.

25%
kedvezmény

 HOTEL GIRANDELLA       RABAC 

HOSO 01535

1 éj félpanzióval

már 25,-€/fő ártól
(8.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Egy félszigeten fekszik, gyönyörű 
kilátással a tengerre.

Fekvése:   A sziklás-kavicsos strand kb.
100 m-re. Rabac kb. 700 m-re.
Felszereltsége: A szállodában 178
szoba, hall, internetsarok (térítés elle-
nében), ingyenes WIFI a hallban és a
recepciónál, lobby-bár, étterem, társal-
gó TV-vel, újságos, fodrászat és liftek 
állnak rendelkezésre. A kertben terasz 
úszómedencével, pool-bárral, ingye-
nes napozószékekel és napernyőkkel.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
(kb. 16-20 m²) fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC, hajszárító, telefon, LCD
SAT-TV, légkondicionálás és balkon.
A2B/A2D: Kizárólag 3 fő részére fog-
lalható szobák, pótággyal kiegészítve.
A1C/A2C/A2D:   A tenger oldalán.  
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés
büférendszerben, a vacsoránál lát-
ványkonyha. 

Wellness:   Térítés ellenében: a szom-
szédos Allegro Hotelben masszázs.  
Szórakozás: Napközbeni és rend-
szeres esti animáció illetve tematikus 
estek. 
Parkolás:   Ingyenes, nem őrzött par-
koló.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni té-
rítés ellenében (előzetes lekéréssel, kb. 
10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.29. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1C).  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence és játszótér.  „MaroClub” mini-
klub 3 korcsoportban – Mini Maro 4-6 
éveseknek, Midi Maro 7-9 éveseknek 
és Maxi Maro 10-12 éveseknek. Külön 
családi rész az étteremben. További 

animációs programok gyerekeknek, pl.
kalóznap és olimpiai nap. Térítés elle-
nében: PlayStation.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
20% kedvezmény a 05.10.-05.16.y
közötti, 15% kedvezmény a 06.06.-y
06.13. közötti, 10% kedvezmény ay
05.17.-05.28., 06.28.-07.04. közötti illet-
ve   5% kedvezmény a 06.14.-06.20.y
közötti utakra.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2C: 1 gyermek (2-13 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.
A2B/A2D:   1 gyermek (2-13 éves)
100% illetve 1 gyermek (14 éves kor-
tól) 15% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

20%
kedvezmény

 MIRAMAR HOTEL   ÚJ    RABAC 

Szálláskód: HOSO 01018

1 éj félpanzióval

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Sajátos bájával és hangulatával 
ideális helyszín egy aktív, családi
nyaraláshoz.

Fekvése: Egy domboldalban fekszik,
csodálatos kilátással az öbölre. A 150
m-re lévő, sziklás/kavicsos strandot
lépcsőkön keresztül lehet elérni. Rabac 
központja kb. 2 km-re található.  
Felszereltsége: A színes épületekből
álló, modern létesítményben összesen
171 apartman található. A vendégek 
rendelkezésére áll recepció széfekkel,
WIFI-vel és internetsarokkal (térítés el-

lenében), étterem, lobby-bár, pool-bár 
és üzlet. Tengervizes úszómedence, 
napozószékek és napernyők a meden-
cénél ingyenesen, a strandon térítés 
ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Szálloda: A2A: Az igé-
nyesen berendezett stúdiókban fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, SAT-TV, te-
lefon, étkező-/ülősarok, konyhasarok 
(kávéfőző, hűtőszekrény).
Residence: Az igényesen berendezett 
stúdiókban/apartmanokban fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, 

konyhasarok (villanytűzhely, kávéfőző,
hűtőszekrény), étkezősarok/ülősarok,
SAT-TV és telefon.
F3F:   Stúdió max. 2 felnőtt és 1 gyer-
mek (14 éves korig) részére (kb. 25
m²). Nappali/hálószoba dupla ággyal
és pótággyal vagy kihúzható kanapé-
val.   Figyelem! 3 felnőtt részére nem 
foglalható!  
F4G: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 26 m²). Nappali/hálószoba dupla,
kihúzható kanapéval és egy kétágyas
szoba.
Ellátás: Félpanzió  . Minden étkezés
büférendszerben. A főszezonban heti
2x speciális büfé a vacsoránál.   A Resi-
dence-ben önellátás.
Sport: Fitneszterem. Térítés elle-
nében: teniszpálya oktatással illet-
ve a létesítmény közelében minigolf,
strandröplabda, kerékpárok, csónakok,
vízibiciklik és búvárkodás.
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés elle-
nében: masszázs és kozmetikai keze-
lések.
Szórakozás: A főszezonban animáci-
ós programok a medencénél (pl. vízi-
gimnasztika, aerobic, sport- és szóra-
koztató programok). Kis, klimatizált
játékterem fl iperrel, biliárddal és vi-
deojátékokkal.  

Parkolás:   Ingyenes (nem őrzött).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni 
(előzetes lekéréssel, kb. 8,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA     2014.06.28.-08.29. / 7 éj  

Residence foglalása esetén:g
A bérleti díj tartalmazza:
 Áram, víz, üdülőhelyi díj, elutazás utá-
ni takarítás, ágyneműhuzat és törölkö-
ző heti váltással.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Fürdőlepedő és konyharuha. 

 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence és játszótér. „MaroClub” júni-
ustól szeptember közepéig 3 korcso-
portban - Mini Maro 4-6 éveseknek, 
Midi Maro 7-9 éveseknek és Maxi Ma-
ro 10-12 éveseknek. Tini-klub és „Ma-
ro”-diszkó a közeli Girandella Tourist 
Village-ben. További animációs prog-
ramok gyerekeknek, pl. kalóznap és 
olimpiai nap.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.y

Árkedvezmény:
Szálloda: 
20% kedvezmény   a 05.10.-05.16.
közötti, 15% kedvezmény a 06.06.-y
06.13., 09.06.-09.11. közötti, 10% 
kedvezmény   a 05.17.-05.28., 06.28.-
07.04. közötti illetve 5% kedvez-
mény   a 06.14.-06.20., 07.05.-07.11. kö-y
zötti utakra.
Residence: 15% kedvezmény ay
06.06.-06.13., 08.16.-08.22. közötti,
10% kedvezmény a 05.17.-05.27.,
07.19.-07.24., 08.09.-08.15., 08.30.-
09.05. közötti illetve 5% kedvez-
mény   a 08.23.-08.29. közötti utakra.  y
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-13 éves) 30% 1 fel-
nőttel egy stúdióban.
1 gyermek (2-13 éves) 100% illetve 1
gyermek (14 éves kortól) 15% 2 felnőt-
tel egy stúdióban, pótágyon. 

20%
kedvezmény

 VALAMAR ALBONA HOTEL & RESIDENCE     RABAC 

Szálláskód: HOSO 01760

1 éj félpanzióval

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

A felújított szálloda a Blumenho-
tels szállodalánc tagja.

Fekvése: Rabac gyönyörű öblében
fekszik a Hotel Hedera és a Hotel Nar-

cis között. Kavicsos strand kb. 100 m-
re, a település központja kb. 1 km-re.
Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll 200 szoba, légkondicionált 
étterem, bár, kávézó, fodrászat, cso-

magszoba és grillétterem a strand kö-
zelében. Úszómedence (kb. 10x20 m),
napozószékek a medencénél ingyene-
sen, napágyak térítés ellenében (kb.
2,- €/nap) állnak rendelkezésre.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   Az élénk sé-
tálóutcára néző szobákban (kb. 15 m²)
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, SAT-TV, széf, légkon-
diconálás, hűtőszekrény és WIFI (térí-
tés ellenében, kb. 3,- €/nap vagy kb.
10,- €/hét).
A1B/A2B:   Tágasabb szobák (kb. 25
m²) balkonnal a tenger oldalán.
A4B - Családi szobák: Hasonlóan
berendezettek, mint az A2B, kiegészít-
ve emeletes ággyal.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy  tel-
jes panzió. Minden étkezés büférend-
szerben.  

Sport: Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: kosárlabda, minigolf és asztali-
tenisz.
Wellness:   Fedett, tengervizes me-
dence (júliusban és augusztusban 
zárva). Térítés ellenében: masszázs, a 
szépségszalonban manikűr, pedikűr és 
kozmetikai kezelések.  
Gyerekek:   Mini-klub kb. 05.28.-09.19. 
között 6-12 éveseknek naponta 1 snack-
étellel és 1 kis üdítővel. Mini-diszkó.  
Szórakozás: Sportanimáció kb. 
05.28.-09.19. között illetve esténként 
élőzene kb. 05.15.-09.15. között.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.19.-08.22. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • 16.00-17.00 óra között 1 csésze   kávé 
  vagy   tea   és  sütemény.y
• Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 ITALOK inklusive    07.04. előtt és 
09.06. után 18.30-21.00 óra között a 
vacsoránál 1 ital (bor, üdítő vagy kóla) 
illetve víz ingyenesen. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 

esetén 15%, 2014.04.15-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
7=6/4=3     03.08.-04.17.,
  05.04.-05.17.,
  10.05.-11.07.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A/A1B: 1 gyermek (2-6 éves) 100%
illetve 1 gyermek (7-11 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2B/A4B:   1-2 gyermek (2-6 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek 50%, 1-2 gyermek (7-11 éves)
50% illetve 1-2 gyermek (12-17 éves)
30% 2 felnőttel egy szobában, A2B 
foglása esetén pótágyon.

4=3
kedvezmény

 HOTEL MIMOSA       RABAC 

Szálláskód: HOSO 01704

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig

Szálláskód: FESO 01760
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132 HORVÁTORSZÁG · ISZTRIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Igényes létesítmény nagy szabad-
idős kínálattal és szép medence-
rendszerrel.

Fekvése:   Sekély, kavicsos strand kb.
300 m-re. Rabac központja vásárlási le-
hetőségekkel, éttermekkel, kávézókkal
és bárokkal kb. 800 m-re.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 245 szoba, étterem, bár,
a’la carte-étterem, 2 lift és grillétterem
a strand közelében. Édesvizű meden-
cerendszer, napozószékek a meden-
cénél ingyenesen, napágyak térítés
ellenében (kb. 2,- €/nap) állnak ren-
delkezésre.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1C/A2C: A tenger ol-
dalán található szobákban fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, tele-
fon, SAT-TV, széf és légkondicionálás
(térítés ellenében, kb. 3,- €/nap).
A1B/A2B: Balkonos szobák.
A4C - Családi szobák:   Kétágyas szo-
bák emeletes ággyal és balkonnal.
A1A/A2A: Az élénk sétálóutcára né-
ző szobák (nem a tenger oldalán ta-
lálhatók).
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy tel-
jes panzió. Minden étkezés büférend-
szerben. 16.00 és 17.00 óra között 1
csésze kávé/tea és 1 sütemény. Heti 2x 
este specialitások (pl. helyi halételek).  
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: kosárlabda, teniszpályák, asztali-
tenisz, nyilvános búváriskola illetve a
strandon kézilabda- és focipálya.

Wellness: Édesvizű, fedett medence 
(júniustól augusztusig zárva). Szauna. 
Térítés ellenében: különböző masszá-
zsok.  
Szórakozás:   Animációs programok. 
Sportanimáció napközben kb. 05.28.-
09.19. között. Esténként élőzene kb. 
05.15.-09.15. között. Térítés ellenében: 
minigolf.   
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.19.-08.22. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B, A1C).  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence, játszótér. Mini-diszkó és mini-
klub kb. 05.28.-09.19. között 6-12 éve-
seknek délután 1 snack-étellel és 1 kis 
üdítővel.
 ITALOK inklusive  A vacsoránál 1 ital 
fogyasztása ingyenes (bor, üdítő, kóla) 
illetve víz korlátlanul.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.15-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes). 

Árkedvezmény:
7=6/4=3     03.08.-04.17.,

 05.04.-05.17.,
 10.05.-11.07.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A/A1B/A1C:   1 gyermek (2-6
éves) 100% illetve 1 gyermek (7-11
éves) 50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2B/A2C:   1 gyermek (2-6 éves)
100%, 1 gyermek (7-11 éves) 50%, 1
gyermek (12-17 éves korig) 30% illetve 
1 gyermek (18 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A4C:   4 fő részére, melyből max. 2 
gyermek (2-6 éves) foglalása esetén
1. gyermek 100%, 2. gyermek 50%,
max. 2 gyermek (7-11 éves) 50% illet-
ve max. 2 gyermek (12-17 éves) 30%
egy szobában.

4=3
kedvezmény

 HOTEL HEDERA       RABAC 

Szálláskód: HOSO 01651

1 éj reggelivel

már 25,-€/fő ártól
(8.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig

Kedvelt szálloda számos törzsven-
déggel.

Fekvése: Egy dombon található, cso-
dálatos kilátással az öbölre. A sziklás/
kavicsos strand kb. 100 m-re. Rabac 
központja kb. 700 m-re.
Felszereltsége:   Az ismert szállodá-
ban a vendégek rendelkezésére áll 180
szoba, étterem, aperitifbár, társalgó,
TV-szoba, újságos/ajándéküzlet, inter-
netsarok (térítés ellenében), ingyenes
WIFI a lobby-ban és 2 lift. Terasz ten-
gervizes úszómedencével, napágyak-
kal és napernyőkkel.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A barátságo-
san berendezett szobákban zuhanyo-
zó, WC, telefon, LCD-SAT-TV, hajszá-
rító, légkondicionálás és balkon (kb.
15,5-17 m²).
A2C/A2D:   Kizárólag 3 fő részére fog-
lalható kétágyas szoba, a 3. fő részére 
pótággyal (kb. 17-20 m²).
A1B/A2B/A2D: Szobák a tenger ol-
dalán.  
Ellátás: Félpanzió (03.30.-05.09.,
09.13.-10.28.) vagy All Inklusive 
(05.10.-09.12.). Minden étkezés büfé-
rendszerben.  
Wellness:   Térítés ellenében: masz-
százs.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.
A főszezonban animáció gyermekek-
nek (5-12 éveseknek, vasárnaptól pén-
tekig, kb. napi 2 órában). „MaroClub” a
szomszédos Valamar szállodában. 

Szórakozás: Tánc és alkalmanként 
élőzene a teraszon.
Parkolás:   Ingyenes, nem őrzött par-
koló, korlátozott számban.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni 
(előzetes lekéréssel, kb. 10,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.28.-09.05. / 5 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 KERÉKPÁR tipp  Zárható kerékpártá-
roló és kerékpáros térkép ingyenesen. 
Lehetőség kerékpármosásra, szerszá-
mok egyszerűbb javításokhoz, ener-
giagazdag ebédcsomag, helyi infor-
mációk (pl. közeli kerékpárszervizek 
telefonszáma, napi időjárás előrejelzés 
stb.), térkép a környékről és a kerék-
párutakról és szervezett kerékpártúrák. 
Térítés ellenében: kerékpárkölcsönzés, 
színvonalas mountainbike-ok és kerék-
páros GPS.  
 ALL inklusive  05.10.-09.12. között 
csak All Inklusive ellátás foglalható.     
Minden étkezés büférendszerben. He-
lyi italok, pl. sör, bor illetve alkohol-
mentes italok és víz 10.00-12.00 és 
16.30.-18.30 között az italautomatából 
illetve ebédnél (12.00-14.00 óra között) 
és vacsoránál (19.00-21.00 óra között) 
az étteremben ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.  y
Árkedvezmény:
25% kedvezmény a 05.10.-05.16.y
közötti, 15% kedvezmény a 06.06.-y
06.13. közötti, 10% kedvezmény ay
05.17.-05.28., 06.28.-07.04., 08.30.-
09.05. közötti utakra. Min. 7 éjszakás
tartózkodás esetén   10% kedvez-
mény a 05.04.-05.28., 09.20.-10.29.
közötti utakra.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-13 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.
A2C/A2D:   1 gyermek (2-13 éves)
100% illetve 1 gyermek (14 éves kor-
tól) 15% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

25%
kedvezmény

 HOTEL ALLEGRO     RABAC 

Szálláskód: HOSO 01742

1 éj félpanzióval

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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133HORVÁTORSZÁG · KVARNER-ÖBÖL

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

Kedvelt szálloda jó ár-érték arány-
nyal nagyon szép helyen.

Fekvése:   A tengertől csak a nyüzsgő
parti sétány választja el. A szálloda alatt
található a sziklás/kavicsos strand be-
tonozott napozórészekkel. Sekély, ka-
vicsos strand kb. 100 m-re. Crikveni-
ca központja bárokkal és üzletekkel kb.
1,8 km-re a parti sétányon haladva.  
Felszereltsége:   A vendégek ren-
delkezésére áll 150 szoba, recepció
bérelhető széfekkel (kb. 1,- €/nap),
lobby-bár TV-sarokkal, étterem télikert-
tel, a strandon bisztróétterem/pizzéra,
2 lift, a lobbyban ingyenes WIFI. Édes-
vizű úszómedence (kb. 8x12 m) na-
pozóterasszal és panorámakilátással.
Napozószékek és napernyők a meden-
cénél és a strandon térítés ellenében
(kb. 4,- €/nap).
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A jól beren-
dezett szobákban zuhanyozó, WC, te-
lefon és SAT-TV. Légkondicionálás térí-
tés ellenében (kb. 6,- €/nap).
A2E: Balkonos szobák dupla, kihúzha-
tó kanapéval.
A2B:   Balkonnal a tenger oldalán.
A2C:   Kis manzárdszobák tetőablakkal,
kiegészítve légkondicionálással.
A2H - Superior-szobák  : Tenger ol-
dalán lévő szobák légkondicionálással
a régi épületrészben.
A2F - Superior-szobák:   Balkonos
szobák az új épületrészben.
Foglalható Joker-szoba   A2S is. 

Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben, heti 
1x gálavacsora.
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok, 
minigolf és vízi sportok a közelben.  
Wellness: Fedett úszómedence (kb. 
14x12m, 06.15.-09.15. között zárva) 
kijárattal/tolóajtóval a napozóterasz-
ra. Térítés ellenében: szauna és masz-
százs.  
Parkolás:   Parkoló (kb. 5,- €/nap) és 
garázs (kb. 10,- €/nap) térítés ellené-
ben, korlátozott számban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.03.22.-04.30. / 1 éj  

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a szállodában 
található pizzériában  .  
 ITALOK inklusive    0,25 l bor vagy egy 
üveg víz a vacsoránál.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás ese-
tén 12% kedvezmény. 2014.04.01. 
után, min. 60 nappal az érkezés 
előtt történő foglalás esetében 
12% kedvezmény.   Az Árkedvez-
ménnyel együtt nem érvényesek.

Árkedvezmény:
21=14/14=12    03.22.-06.01.,
  09.01.-10.25.
7=6    03.22.-05.10., 06.01.-06.07., 
 06.15.-06.30., 09.01.-10.25.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A* 03.22.-06.28., 
  09.06.-10.25.
*min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2C/A2A/A2E/A2B/A2F/A2H/
A2S:     1 gyermek (2-10 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában.
A2B/A2F/A2H: 1 gyermek (2-11 éves)
100%, 1 gyermek (12-15 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (16 éves kortól) 10% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.    

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL MEDITERAN    
JOKER-

SZOBA

   CRIKVENICA 

Szálláskód: HOSO 01409

1 éj reggelivel

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

KVARNER-
ÖBÖL

MOSCENICKA DRAGA A nyugodt

kis halászfalucska idilli környezet-

ben fekszik az opatijai riviérán.

Szép, kavicsos strandjai miatt ide-

ális családok számára. 

OPATIJAA Hagyományos, horvát

tengerparti városka, mely valami-

kor II. Vilmos és Ferenc József ked-

venc nyaralóhelye volt. Ma a nosz-

talgikus hangulat és az elegáns

szállodák kontrasztja kápráztatja

el az idelátogatókat. Találnak itt

jachtkikötőt, gondozott parkokat 

és hangulatos kávézókat is.

CRIKVENICA A Kvarner-öböl köz-

pontjában található. A crikvenicai 

riviérát sokan a «Földközi-tenger 

Kapujaként» is emlegetik. Csodá-

latos, kavicsos tengerpartot talá-

lunk itt, és mindenkit magával ra-

gad a hely eredeti hangulata.

SELCE az egyik legkisebb telepü-

lés a Kvarner-öbölben. Crikveni-

ca, melytől csak 3 km-re fekszik, 

a tengerparti sétányon gyalog, ke-

rékpárral vagy görkorcsolyával is

megközelíthető. A mediterrán vá-

roskában kavicsos strandok, han-

gulatos éttermek és kávézók várják 

az ideutazókat.

KRK-SZIGET A szárazföldről hí-

don keresztül érhetjük el a Kvar-

ner-öböl szívében elhelyezkedő

szigetet, mely az Adria legnagyobb

szigete. Sokan «Arany Szigetnek»

is nevezik, ahol a nyaralóhelyek 

mellett hangulatos, eredeti halász-

falvakat is találunk. A festői szép-

ségű helyekhez tartozik a főváros, 

Krk, Punat, Baska és Njivice.

RAB-SZIGET A hasonló nevű fő-

városával eredeti horvát hangula-

tot sugároz. Suha Puntában szá-

mos szép, kavicsos/sziklás öblöt 

találunk, melyek fürdőzésre is al-

kalmasak. Lopar halászfalu 2 km 

hosszú, homokos strandjáról is-

mert.

LOSINJ-SZIGET egy szigetet al-

kotott Cres-szel, ám a római kor-

ban a hajózás megkönnyítése ér-

dekében kettéválasztották őket.

A két szigetet ma híd köti össze.

Losinj környékén akár delfi nek is

felbukkanhatnak. A sziget üdülő-

központja MALI LOSINJ. A várost

tiszta, tengeri levegőjének köszön-

hetően gyógyüdülőhelyként tart-

ják számon.  

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

133-143_ABBFS14.indd   133133-143_ABBFS14.indd   133 2013.11.26.   21:36:332013.11.26.   21:36:33



134 HORVÁTORSZÁG · KVARNER-ÖBÖL

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Romantikus hangulatú szálloda, 
melyet egy 14. századi, felújított
pálos kolostorból alakítottak ki.

Fekvése: Crikvenica temploma mel-
lett található, közvetlenül a kavicsos
strandon. A központ éttermekkel, bá-
rokkal és kávézókkal kb. 100 m-re.  
Felszereltsége: A műemlékvédelem
alatt álló épületben a vendégek ren-

delkezésére áll 74 szoba 4 emeleten, 
recepció bérelhető széfekkel és ingye-
nes WIFI-vel, internetsarok (térítés el-
lenében), teraszos, klimatizált étterem, 
a’la carte-étterem terasszal a strandon, 
aperitifbár, hangulatos belső udvar, 
TV-szoba és liftek. Napágyak és naper-
nyők a strandon térítés ellenében (kb. 
3-3,- €/nap).  
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
(kb. 12 m²) fürdőszoba, WC, telefon,
ülősarok és SAT-TV.
A2C:   Szuterén szobák.
A2B:   Tágasabb szobák (kb. 14 m²) a
tenger oldalán.  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió  .
Minden étkezés büférendszerben, a
vacsoránál salátabár.
Sport:   Térítés ellenében: sportolási
lehetőségek a strandon helyi szolgál-
tatóknál.  
Szórakozás:   Júliusban és augusztus-
ban naponta élőzene a teraszon.
Parkolás:   Térítés ellenében, korláto-
zott számban (kb. 7,- €/nap).
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,- €/nap, előzetes lekérés szükséges,
csak a földszinten található szobákba
vihető).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA     2014.06.28.-09.05. / 5 éj

Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).  
Árkedvezmény:
7=6     03.28.-06.07., 
  09.13.-11.02.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-11 éves) sze-
zontól függően 20-50% 1 felnőttel egy 

szobában. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.
A2B: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) 50%, 1 gyermek 
(12-17 éves) 30% illetve 1 gyermek (18
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL KASTEL     CRIKVENICA 

Szálláskód: HOSO 01532

1 éj reggelivel

már 24,-€/fő ártól
(7.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Gyönyörű, mediterrán környe-
zetben.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, köz-
vetlenül a sekély, kavicsos strandon. A

település központja kb. 3,5 km-re, vá-
sárlási lehetőségek kb. 200 m-re.
Felszereltsége:   Az érintetlen termé-
szeti környezetben található üdülőköz-
pontban összesen 185 szoba található 

10 db max. 8 szobás pavilonban és 53
bungalóban. A vendégek rendelkezé-
sére áll recepció bérelhető széfekkel és
ingyenes WIFI-vel, klimatizált étterem
terasszal, pizzéria és teraszos bár inter-
netsarokkal (térítés ellenében). Napo-
zószékek és napernyők a strandon térí-
tés ellenében.  
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: A2A: A pavilonokban ta-
lálható szobákban zuhanyozó, WC és
balkon.   
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.
Sport: Térítés ellenében: sportpálya
labdajátékokhoz, asztalitenisz, minigolf 
és teniszhelyi szolgáltatóknál.
Gyerekek:   Játszótér.  
Szórakozás:   Június közepétől szep-
tember közepéig élőzene és tánc a te-
raszon.
A helyszínen fi zetendő:
•   Regisztrációs díj: kb. 1,- €/fő.  
Parkolás:   Ingyenes, közvetlenül a pa-

vilonoknál.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap, előzetes lekéréssel).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA 2014.06.28.-09.05. / 5 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes). 
Árkedvezmény:
7=6     05.31.-06.28.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) szezontól 
függően 20-40% illetve 1 gyermek (6-

11 éves) szezontól függően 20-30% 1
felnőttel egy szobában. A pontos ára-
kat a foglalási rendszer tartalmazza.
1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 gyer-
mek (6-11 éves) 50%, 1 gyermek (12-
17 éves) 30% illetve 1 gyermek (18
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 PAVILIONS KACJAK     DRAMALJ 

Szálláskód: HOSO 01536

1 éj reggelivel

már 24,-€/fő ártól
(7.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Impozáns szálloda közvetlenül a 
jachtkikötőben csodálatos kilátás-
sal az induló és érkező hajókra. 

Fekvése: A festői üdülőfalu központ-
jában fekszik. A tengertől csak a parti
sétány választja el. A közvetlen közelé-
ben számos étterem, bár és üzlet ta-
lálható. Nyilvános, aprókavicsos strand
kb. 100 m-re. 
Felszereltsége:   A szép szállodában a
vendégek rendelkezésére áll 93 szoba,
recepció bérelhető széfekkel (kb. 1,- €/
nap), hall ingyenes WIFI-vel, továbbá
pizzéria, étterem, kávézó, bár, lift és
fodrászat. Napozószékek és napernyők 
a strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 3,5*.  
Elhelyezés: A2A: A jól berendezett
szobákban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, hajszárító, légkondicionálás,
ülősarok, telefon és SAT-TV.
A1A: Egyágyas szobák a tetőtérben.

A2B: Balkonnal a tenger oldalán.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok, 
minigolf és teniszhelyi szolgáltatóknál.  
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap.
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.   
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.06.28.-09.05. / 3 éj  

 ITALOK inklusive  A vacsorához üdí-
tők és ásványvíz ingyenesen.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).   

Árkedvezmény:
7=6    03.29.-04.26., 09.06.-11.01.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S: 1 gyermek (2-15
éves) 50% 1 felnőttel egy szobában.
A2A/A2B:   1 gyermek (2-7 éves)
100%, 1 gyermek (8-15 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (16 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   7=6

kedvezmény

 HOTEL SELCE   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   SELCE 

Szálláskód: HOSO 01575

1 éj reggelivel

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Mediterrán környezetben, csodá-
latos kilátással a kék tengerre és
a Krk-szigetre.

Fekvése: A sekély, kavicsos strandtól,
melytől a parti sétány választja el, kb.
150 m-re fekszik. Nyugodt helyen ta-
lálható, a központ kb. 2 km-re, étter-
mek, bárok és vásárlási lehetőségek 
kb. 100 m-re.  
Felszereltsége: A 6 emeletes szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
115 szoba, recepció bérelhető széfek-
kel, klimatizált étterem, bár, internetsa-
rok (térítés ellenében), ingyenes WIFI
a lobby-ban és 2 lift. Térítés ellenében:
úszómedence a közeli Hotel Ad Turres-
ban (kb. 250 m-re) illetve napozószé-
kek és napernyők a medencénél és a
strandon.
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
(kb. 17 m²) fürdőszoba, WC, SAT-TV,
telefon és tengerre néző balkon.
A2B:   Tágasabb szobák (kb. 20 m²) ol-
dalról tengerre néző balkonnal.
A4B - Családi szobák: Oldalról ten-
gerre néző, kétágyas szobák dupla, ki-
húzható kanapéval kiegészítve.
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzó  . Min-
den étkezés büférendszerben, a vacso-
ránál salátabár.
Sport:   Térítés ellenében: asztalitenisz,
minigolf, 6 teniszpálya (ebből 3 sala-
kos), többfunkciós sportpálya labdajá-
tékokhoz és vízi sportok helyi szolgál-
tatóknál.  

Szórakozás:   Júliusban és augusztus-
ban élőzene és tánc a teraszon. Térítés 
ellenében: kalandpark Crikvenicában.
A helyszínen fi zetendő:
• Regisztrációs díj:   kb. 1,- €/fő.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap, a közös helyiségekbe nem 
vihető). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.28.-09.05. / 5 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ITALOK inklusive  A vacsoránál he-
lyi sörök, borok, víz és gyümölcslé in-
gyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).  
Árkedvezmény:
7=6    04.18.-06.07.,
 09.13.-10.18.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-5 éves) sze-
zontól függően 20-50% illetve 1 gyer-
mek (6-11 éves) szezontól függően
20-40% 1 felnőttel egy szobában. A 
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.
A2B: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) 50%, 1 gyermek 
(12-17 éves) 30% illetve 1 gyermek (18
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.  
Családi akció:
A4B:   2 gyermek (2-5 éves) 75%, 2 
gyermek (6-11 éves) 50%, 2 gyermek 
(12-17 éves) 30% illetve 2 gyermek (18
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szo-
bában.

7=6
kedvezmény

 HOTEL OMORIKA    CRIKVENICA 

Szálláskód: HOSO 01570

1 éj reggelivel

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szálloda a festői Selce település 
határában, a tengerpart közelé-
ben.

Fekvése:   A kavicsos strandtól, melytől
egy út választja el, kb. 100 m-re talál-
ható. A település központja kb. 300 m-
re, Crikvenica kb. 3 km-re. A közelben
kávézók, bárok és üzletek.  
Felszereltsége: A 8 emeletes szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
175 szoba, recepció bérelhető széfek-
kel és ingyenes WIFI-vel, internetsarok 
(térítés ellenében), klimatizált, teraszos
étterem, bár/kávézó a medencéknél,
ajándékbolt és liftek. Két tengervizes,
Kék Zászlóval kitüntetett úszómedence 
(kb. 60 m²), melyeket a szállodától egy 
út választ el. Napozószékek és naper-
nyők a medencéknél és a strandon té-
rítés ellenében.
Helyi besorolás:   2*.

Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban 
(kb. 16 m²) zuhanyozó, WC, telefon, 
SAT-TV, ülősarok és balkon.
A2B: Tágasabb szobák (kb. 21 m²) bal-
konnal a tenger oldalán.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben, a 
vacsoránál salátabár.  
Sport: Térítés ellenében: búvárkodás 
és vízi sportok helyi szolgáltatóknál a 
szálloda közelében.  
Wellness:   Fedett, tengervizes meden-
ce (kb. 18x6 m, kb. 06.01.-09.01. között 
zárva). Térítés ellenében: masszázs.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Regisztrációs díj:   kb. 1,- €/fő.
Parkolás: Ingyenes parkoló és ga-
rázs.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.29.-09.06. / 5 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában 
  (A1A).  
 ITALOK inklusive  A vacsoránál he-
lyi borok, sörök, víz és gyümölcslé in-
gyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
7=6     03.28.-06.07., 
  09.13.-10.28.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-5 éves) sze-
zontól függően 20-50% illetve 1 gyer-
mek (6-11 éves) szezontól függően
20-40% 1 felnőttel egy szobában. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.
A2B: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) 50%, 1 gyermek 
(12-17 éves) 30% illetve 1 gyermek (18
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL VARAZDIN       SELCE 

HOSO 01538

1 éj reggelivel

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szállás példa

133-143_ABBFS14.indd   135133-143_ABBFS14.indd   135 2013.11.26.   21:37:242013.11.26.   21:37:24



136 HORVÁTORSZÁG · KVARNER-ÖBÖL

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

A Habsburg-kor stílusjegyeit hor-
dozó szálloda szép környezetben,
a parti sétánytól pár lépésre.

Fekvése:   A Margarita parknál fekszik,
a központtól kb. 50 m-re. A strand kb.
100 m-re található.  
Felszereltsége: A 200 szobás szállo-
dában hall ingyenes WIFI-vel, tágas ét-

terem és kávézó áll rendelkezésre.  
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban 
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, tele-
fon és SAT-TV.
A2B: Légkondicionálással kiegészítve.
A2C: Szobák a tenger oldalán.
A2D: Szobák a tenger oldalán légkon-
dicionálással.   

Ellátás: Reggeli vagy félpanzió  .
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport:   Térítés ellenében: tenisz.
Wellness: Fedett, tengervizes me-
dence (kb. 14x9 m). Térítés ellenében:
talpmasszázs.
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 4,- €-
tól/nap).  

Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény (az Árkedvezménnyel együtt 
nem érvényes, a kedvezmény alapja 
a reggelis ár).  
Árkedvezmény:
7=6*  06.29.-07.06., 08.24.-08.31.
5=4*  04.01.-04.12., 09.28.-10.26.
*a kedvezmény alapja a reggelis ár  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2D: 1 gyermek (2 
éves) 100% illetve 1 gyermek (3-11
éves) 30% 1 felnőttel egy szobában.
1 gyermek (2 éves) 100%, 1 gyerek 
(3-11 éves) 50% illetve 1 gyermek (12 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

5=4
kedvezmény

 HOTEL OPATIJA    OPATIJA 

Szálláskód: HOSO 01509

1 éj reggelivel

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Wellness-szálloda kaszinóval.

Fekvése: A városközpont közelében
fekszik, a parti sétány mellett. Sziklás
strand kb. 100 m-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 171 szoba, étterem, a’la

carte-étterem, internetsarok, 2 bár és 
2 lift.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A: A szobákban (kb. 
26 m²) zuhanyozó, WC, hajszárító, tele-
fon, SAT-TV, rádió, ingyenes WIFI, széf, 
minibár, ülősarok és légkondicionálás.

A1A: Kisebb alapterületű szobák (kb.
22 m²).
A1B/A2B: Tengerre néző szobák.
A4B - Családi szobák: 2 kétágyas,
tengerre néző szoba összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió  .
Minden étkezés büférendszerben.  
Wellness: Fedett, tengervizes me-
dence (kb. 80 m²). Térítés ellenében:
szauna, gőzfürdő, Kneipp-taposóme-
dence, pihenőrészleg, 2 pezsgőfürdő,
napozóterasz, különböző masszázsok,
hidromasszázs, különböző kényeztető
fürdők, kozmetikai kezelések, manikűr 
és pedikűr.
Szórakozás:   Adriatic kaszinó.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 kis kutyát lehet vinni (kb.
20,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel együtt y
nem érvényesek).  
Árkedvezmény:
7=6  06.02.-07.12., 09.06.-09.13.
4=3     03.29.-04.12.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B*   03.29.-04.20.,
  09.27.-10.25.
*min. 5 éj foglalása estén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S:   1 gyermek (2-11 
éves) 30% illetve 1 gyermek (12-13 
éves) 20% 1 felnőttel egy szobában.

1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 gyer-
mek (7-11 éves) 50% illetve 1 gyermek 
(12 éves kortól) 20% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4B:   2 gyermek (2-13 éves) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában.

4=3
kedvezmény

 GRAND HOTEL ADRIATIC   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   OPATIJA 

Szálláskód: HOSO 01406

1 éj reggelivel

már 39,-€/fő ártól
(12.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Színvonalasan berendezett mobil-
házak Opatija közelében.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, a
kavicsos tengerpart közelében, az Uc-
ka-hegység lábánál. Lovran központja
kb. 5 km-re.
Felszereltsége:   A létesítményben a
vendégek rendelkezésére áll 900 lakó-

egység, recepció bérelhető széfekkel, 
étterem terasszal, a’la carte-étterem, 
internetsarok, WIFI (térítés ellenében), 
kis üzlet, újságos, mosó-/szárítógép 
(térítés ellenében), ATM és csónak-
kikötő. Napozószékek és napágyak a 
strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A színvonalasan beren-

dezett mobilházakban zuhanyozó, WC,
nappali teljesen felszerelt konyhasa-
rokkal, terasz, WIFI (térítés ellenében)
és légkondicionálás.
F4G: Háromhelyiséges mobilházak 4
fő részére (kb. 24 m²). Nappali és 2 
kétágyas helyiség az egyikben francia-
ággyal a másikban különálló ágyakkal.
F4J:   Háromhelyiséges Premium mo-
bilházak 4 fő részére (kb. 32 m²). Kis-
sé tágasabbak, kiegészítve egy további
zuhanyozóval és SAT-TV-vel. A tera-
szon grillfelszerelés.
Sport:   Jóga, pilates, asztalitenisz, röp-
labda, kajak és vízibiciklik. Térítés elle-
nében: futball, tollaslabda és vízi ját-
szótér.
Gyerekek:   Játszótér és animációs
programok (4-12 éveseknek) estén-
ként interaktív programokkal.  
Szórakozás: Sport-, napközbeni és
esti animáció (kb. 07.15.-08.30. között
szombat kivételével naponta). Esti szó-

rakoztató programok és zene heti 3x, 
„Camping Fiesta” júliusban és augusz-
tusban havi 1x. 
A bérleti díj tartalmazza:
  Elutazás utáni takarítás, áram, víz, fűtés 
és üdülőhelyi díj.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, törölköző és konyha-
ruha (a helyszínen bérelhetők is).  
A helyszínen fi zetendő:
  • Regisztrációs díj:   kb. 0,50 €/fő.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
12,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  15.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.06.07.-07.03.,

08.24.-09.06. / 4 éj
NAPONTA               2014.07.04.-07.31., 

08.17.-08.23. / 5 éj
NAPONTA       2014.08.01.-08.16. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
10% kedvezmény a 05.04.-05.16.,y
06.22.-06.27. és a 09.21.-09.28. közöt-
ti utakra.   

10%
kedvezmény

 CAMPING MEDVEJA    MEDVEJA 

Szálláskód: FESO 01572

1 éj/apartman önellátással

már 51,-€ ártól
(16.320,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.12.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Szálloda közvetlenül a strandon 
színvonalas wellness-részleggel 
és váltazatos programokkal az
egész család számára.

Fekvése: Az ismert szálloda, mely 
közvetlenül az 1 km hosszú kavicsos

strandon fekszik ideális választás gyer-
mekes családok számára. Moscenicka 
Draga központja éttermekkel, üzle-
tekkel csak néhány lépésre található a 
gyönyörű parti sétányon haladva (kb. 
150 m-re).  

Felszereltsége: A kedvelt szállodá-
ban a vendégek rendelkezésére áll ösz-
szesen 178 szoba, társalgó TV-vel, in-
ternetsarok, 2 étterem (részben kül-
ső résszel), a’la carte-étterem, pizzé-
ria, bár, kávézó, üzlet és lift. A kertben
napozórész napozószékekkel és nap-
ernyőkkel. Strandbár, napernyők és
napozószékek a strandon térítés elle-
nében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2B: A jól berendezett
szobákban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, telefon, SAT-TV, széf, minibár,
hajszárító, internetcsatlakozás, WIFI,
légkondicionálás és balkon.
A2C:   Szobák a tenger oldalán.
A1A/A2A:   Az átriumra néző szo-
bák zuhanyozóval és franciabalkonnal
(melyre nem lehet kilépni).
A4C - Családi szobák:   2 kétágyas
szoba összekötő ajtóval, franciabalkon-
nal és az átriumra néznek.
A4D - Családi szobák: 2 kétágyas
szoba összekötő ajtóval.  
Ellátás: 06.18. előtt vagy 09.14. után:
félpanzió, 06.19.-09.13. között: teljes 
panzió. Minden étkezés büférendszer-
ben, tematikus vacsorák, pl. helyi vagy 
mediterrán specialitások élőzenével.
Sport: Sportanimáció, aerobic, íjászat,
pilates, tollaslabda, jóga, vízigimnasz-
tika, fi tneszterem, boccia a szálloda
mellett, kölcsönözhető kerékpárok és
nordic walking-botok. Térítés ellené-
ben: tenisz, asztalitenisz, búvárkodás,
kajak és vízibiciklik.  

Szórakozás:   Kb. 06.15.-09.13. között 
animációs programok kicsiknek és 
nagyoknak. Este szórakoztató progra-
mok és hetente többször tánczene a 
teraszon.  
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 18,- 
€/nap).  
Háziállat:   Egy kis háziállatot lehet 
vinni (kb. 16,- €/nap, előzetes lekérés 
szükséges).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.05.23.-06.18., 

09.14.-10.11. / 4 éj 
NAPONTA               2014.06.19.-07.31.,

08.24.-09.13. / 5 éj
NAPONTA      2014.08.01.-08.23. / 7 éj

 WELLNESS tipp    A fi tnesz- és spa-
központban fi nn szauna, törökfürdő, 
infraszauna, 4 személyes pezsdőfürdő, 
masszázszuhanyok és pihenőrész. Té-
rítés ellenében: wellness-rész kozme-
tikai és szépészeti kezelésekkel, masz-
százs és szolárium.  
 CSALÁDI tipp  Mini-klub (4-12 éve-
seknek) és tini-klub (13-17 éveseknek), 
színvonalas gyermekprogramok, pl. 
mini-mozi, csoportos foglalkozások, 
oktatójátékok és jégkrémparti. Gyer-
mekmedencék, játszótér. Gyereksarok 
az étteremben, közös vacsora az ani-
mátorokkal. Kisgyermek-felszerelések, 
pl. bébitelefon, üvegmelegítő, etető-
szék, ingyenes rácsos ágy stb. Térítés 
ellenében: bébiszitter, PlayStation, lég-
hoki és darts.  

 ITALOK inklusive  Az étkezésekhez 
bor, sör és üdítők automatából.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
10% kedvezmény illetve min. 7 éj-y
szakás tartózkodás esetén 15% ked-
vezmény a 05.04.-05.15., 06.22.-y
07.03. és 09.21.-09.27. közötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C: 1 gyermek (2-13
éves) 50% 1 felnőttel egy szobában.
A2B/A2C:   1 gyermek (2-13 éves)
100%, illetve 1 gyermek (14 éves kor-
tól) 15% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   
Családi akció:
A4C/A4D:   4 fő, melyből max. 2 gyer-
mek (2-13 éves) 100% egy szobában.   

15%
kedvezmény

 MARINA REMISENS FAMILY HOTEL    MOSCENICKA DRAGA 

Szálláskód: HOSO 01781

1 éj félpanzióval

már 38-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Központi szálloda közvetlenül a 
tengerparton.

Fekvése:   A központ a parti sétányon
kb. 300 m-re. A szállodához tartozó
sziklás strandon betonozott napozóré-
szek napágyakkal és napernyőkkel.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 168 szoba, lobby, recepció
bérelhető széfekkel, étterem, a’la car-
te étterem, aperitifbár, kávézó, taverna,
pizzéria és 3 lift. Tengervizes úszóme-
dence (kb. 20x11 m) napágyakkal és
napernyőkkel.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, ingyenes WIFI, minibár, széf,
légkondicionálás és balkon.
A2B:   A tenger oldalán lévő szobák. 
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba
A2S   is.
Ellátás: Reggeli   vagy  félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben. Heti
2x specialitások, pl. helyi vagy mediter-
rán különlegességek a vacsoránál.  

Sport:   Sportanimáció, vízigimnaszti-
ka, kerékpárok és nordic walking-bo-
tok. Térítés ellenében: 2 teniszpálya a 
szálloda mellett.  
Wellness: Fedett, tengervizes úszó-
medence (kb. 18x12 m) és szauna. Té-
rítés ellenében: masszázs.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér, mini-klub (4-12 éveseknek) 
és tini-klub (13-17 éveseknek). Gyerek-
sarok az étteremben animátorokkal. 
Kisgyermek-felszerelések, pl. babakád, 
bébitelefon, üvegmelegtő stb. Térítés 
ellenében: PlayStation.
Szórakozás: Szórakoztató programok 
napközben (kb. 06.01.-09.01. között, 
szombat kivételével naponta), estén-
ként élőzene (kb. 06.15.-09.23. között) 
és esti szórakoztató programok (kb. 
06.15.-09.01. között kedden, pénteken 
és vasárnap).
Parkolás:   Térítés ellenében parkoló 
(kb. 10,- €/nap) vagy garázs (kb. 12,- 
€/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
16,- €/nap, külön lekérésre).  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA              2014.05.13.-06.18.,

09.14.-09.27. / 4 éj
NAPONTA       2014.06.19.-09.13. / 5 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény. 
Árkedvezmény:
10% kedvezmény illetve min. 7 éj-y
szakás tartózkodás esetén 15% ked-
vezmény a 05.04.-05.15., 06.22.-y
07.04. és 09.21.-09.28. közötti utakra.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S:   1 gyermek (2-11
éves) 30% 1 felnőttel egy szobában.
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
100% illetve 1 gyermek (12 éves kor-
tól) 15% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

Szállás példa

15%
kedvezmény

 EXCELSIOR REMISENS FAMILY HOTEL    
JOKER-

SZOBA

   LOVRAN 

Szálláskód: HOSO 01567

1 éj reggelivel

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Hangulatosan berendezett mobil-
házak gyönyörű környezetben.

Fekvése: A közvetlenül a sekély, ka-
vicsos strandon fekvő létesítményt
tölgyerdő veszi körül. A halászfalu köz-
pontja kb. 300 m-re.  
Felszereltsége: 3 étterem, a recepci-
ón WIFI térítés ellenében.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A mobilházakban zuha-
nyozó, WC, SAT-TV, légkondicionálás/
fűtés, étkezősarok és nappali konyha-
sarokkal (gáz-/villanytűzhely és hűtő-
szekrény). Bútorozott terasz és napágy 
(a strandra nem vihető). 
F4F/F5F: Háromhelyiséges mobilház 
4-5 fő részére (kb. 32 m²), a nappali-
ban 1 fekhely, 2 helyiség dupla ággyal,
mindkettőhöz 1-1 zuhanyozó és WC.
Sport:   Strandröplabda kb. 2 km-re,
Njivice strandján. Térítés ellenében:

asztalitenisz, minigolf, tenisz és vízi 
sportolási lehetőségek a közvetlen kö-
zelben (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek:   Játszótér, igény esetén 
gyerekágy, mini-klub 4 -12 éveseknek 
kb. 06.01.-08.31. között naponta.
Szórakozás: Animáció és sportani-
máció napközben német és angol 
nyelven illetve kreatív foglalkozások 
felnőtteknek.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, elutazás utáni takarítás, ágy-
neműhuzat, törölköző és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól illetve kb. 0,50 €/fő/nap 
12-17 éveseknek.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  14.00 órától/10.00 óráig  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj 
SZOMBAT       2014.06.20.-09.12. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
7=6     04.12.-06.07., 

06.21.-06.28., 09.06.-11.02.

7=6
kedvezmény

 MOBILHOMES NJIVICE    NJIVICE/KRK-SZIGET 

Szálláskód: FESO 01543

1 éj/apartman önellátással

már 39,-€ ártól
(12.480,- Ft ártól)

Ideális helyszín családi nyaralás-
hoz.

Fekvése:   Nyugodt helyen, közvetle-
nül a tengerparton és a sekély, szép
kavicsos strandon fekszik. Éttermek és
bárok kb. 100 m-re, a település köz-
pontja kb. 300 m-re.  
Felszereltsége:   A 431 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
recepció bérelhető széfekkel, hall in-
gyenes WIFI-vel, internetsarok, 3 étte-
rem, a’la carte-étterem terasszal, bár,
kis üzlet és 6 lift. Úszómedence (kb.
450 m²) térítés ellenében törölközők-
kel és napozószékekkel.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2D:   A szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, légkondicioná-
lás, SAT-TV, széf, ülősarok, telefon és
ingyenes WIFI.
A1A: Kisebb alapterületű szobák (kb.
14 m²).

A2A/A3A:   Balkonos szobák.
A2B - Superior-szobák: Szobák bal-
konnal a tenger oldalán.
A2C - Premium-szobák: Balkonnal 
a park oldalán.
A4A - Családi szobák:   Balkonos szo-
bák (kb. 28 m²) dupla, kihúzható kana-
péval kiegészítve.
A4E - Családi szobák: Tágasabb, 
balkonos szobák (kb. 33 m²). Dupla 
ágy illetve leválasztott hálórész eme-
letes ággyal vagy dupla, kihúzható ka-
napéval.
A4F - Junior-suitek:   Nappali/háló-
szoba dupla, kihúzható kanapéval, 1 
külön kétágyas szoba, külön WC és 
tengerre néző balkon (kb. 38 m²).
Foglalható Joker-szoba A2S   is.   
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy 
teljes panzió. Minden étkezés büfé-
rendszerben.   
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. 
Térítés ellenében: kerékpárok, 4 te-
niszpálya, röplabda, kis futballpálya to-
vábbá a helyi szolgálatóknál vízi spor-
tok és minigolf.
Wellness:   Fedett medence (kb. 150 
m²). Térítés ellenében: különböző sza-
unák, gőzfürdő, pezsgőfürdő, masz-
százs és kozmetikai kezelések.
Gyerekek:   Két külön gyermekme-
dence (fedett és nyitott) csúszdával. 
Játszótér, mini-klub (4-12 éveseknek) 
és mini-diszkó.  
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 2,- 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.  y
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3A: 1 gyermek (2-14 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (15 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában.  
Családi akció:
A4A/A4E/A4F:   Max. 2 gyermek (2-14
éves) 100% illetve max. 2 gyermek (15
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szo-
bában.

 HOTEL CORINTHIA BASKA    
JOKER-

SZOBA

   BASKA/KRK-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 01747

1 éj reggelivel

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt szálloda gyönyörű, medi-
terrán környezetben.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, a
központtól kb. 500 m-re. Lassan mé-
lyülő, kavicsos strand sziklateraszokkal
kb. 100 m-re.   
Felszereltsége:   Az ízlésesen beren-
dezett, 2 épületből álló szállodában a
155 szoba, hall recepcióval, 2 lift, aján-
déküzlet, étterem, aperitifbár, strand-

bár, a’la carte-étterem a strandon és 2 
lift. Internetsarok és WIFI az egész szál-
lodában (térítés ellenében) a szálloda 
teljes területén. Napágyak és naper-
nyők a strandon térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A: Az ízlésesen be-
rendezett szobákban zuhanyozó, WC, 
hajszárító, légkondicionálás, SAT-TV, 
telefon, ülősarok, széf és minibár. Szo-
baszerviz 07.00 és 22.00 óra között. 

Mosodai szolgáltatás.
A2A  : Balkonos szobák (kb. 18 m²).
A2B:   Balkonnal a tenger oldalán (kb.
22 m²). A3A - Családi szobák:   Dup-
la ággyal,kihúzható kanapéval és bal-
konnal. Foglalható Joker-szoba A2S is.   
Ellátás: Reggeli vagy  félpanzió  .
Minden étkezés büférendszerben, di-
étás ételekkel is.  
Sport: Térítés ellenében: minigolf, bú-
várkodás, kenuk és vitorlázás kb. 200
m-re helyi szolgáltatóknál. 
Wellness:   Térítés ellenében: a kis
wellness-központban szauna, szolári-
um és pezsgőfürdő.  
Gyerekek:   Játszótér, gyermekfelügye-
let. Mini-klub kb. 07.01.-08.31. között. 
Szórakozás: Szállodai animáció a
strandon kb. 06.15.-08.31. között. Heti
1x tánczene vagy folklórprogramok.
Parkolás:   Parkoló (kb. 3,50 €/nap),
garázs (kb. 7,- €/nap) térítés ellené-
ben.  

Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
15,- €/nap, előzetes lekéréssel).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  
Hosszabb tartózkodás:   05.29.-09.19. 
között hosszabb tartózkodás (min. 5 
éj) esetén kb. 16% árkedvezmény.  
 ITALOK inklusive    Félpanziós fog-
lalás esetén a vacsoránál bor (kivéve 
06.16.-09.06. között) sör és üdítők. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
7=6    01.03.-05.03., 05.07.-05.24., 
 07.12.-07.19., 09.20.-12.23.
5=4    01.03.-04.17., 05.07.-05.24.,
 09.20.-12.23.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-9 éves) 30% 
1 felnőttel egy szobában.

A2A/A2B: 1 gyermek (2-5 éves)
100%, 1 gyermek (6-12 éves) szezon-
tól függően 50-100% illetve 1 gyermek 
(13 éves kortól) 20% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.
A3A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-12 éves) szezontól függő-
en 50-100% illetve 1 gyermek (13 éves
kortól) 30% 2 felnőttel egy szobában.   5=4

kedvezmény

 HOTEL MALIN    
JOKER-

SZOBA

   MALINSKA/KRK-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 01748

1 éj reggelivel

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kedvelt szálloda közvetlenül a
parti sétánynál.

Fekvése: A mediterrán stílusú szállo-
da nyugodt helyen fekszik. Sziklás/ka-
vicsos öböl kb. 200 m-re, a település 
központja kb. 150 m-re.

Felszereltsége: A 220 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
lobby ingyenes WIFI-vel, széf, TV-szo-
ba, étterem kilátással a tengerre, bár,
kávézó és 3 lift. Napernyők és napozó-
székek a strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1C: A jól berendezett
szobákban zuhanyozó, WC, telefon,
hajszárító, SAT-TV, minibár és légkon-
dicionálás.
A2A: Balkonos szobák.
A2B:   Balkonos szobák a tenger olda-
lán. 
Foglalható Joker-szoba A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben. Heti
1x gyertyafényes vacsora és helyi spe-
cialitások.
Sport: Sportanimáció. Térítés ellené-
ben: fi tneszterem, kerékpárok, mini-
golf, asztalitenisz, szörf, kajak és vízi-
biciklik.

Gyerekek: Animációs programok kb. 
06.15.-08.31. között és játszótér.  
Szórakozás: Animációs programok 
napközben és este.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA               2014.06.07.-07.18., 

08.31.-09.12. / 3 éj
NAPONTA        2014.07.19.-08.30./ 5 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel és az A1C=A2A kedvez-
ménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
5=4    05.23.-05.28., 09.13.-10.11.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1C=A2A*    05.23.-06.07., 
  09.06.-10.11.

*min. 3 éjszakás tartózkodás esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1C: 1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1
gyermek (7-13 éves) 50% 1 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) 100%,
1 gyermek (7-13 éves) 50% illetve 1
gyermek (14 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 

5=4
kedvezmény

 HOTEL JADRAN    
JOKER-

SZOBA

   NJIVICE/KRK-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 01562

1 éj reggelivel

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

A egyetlen wellness-részleggel 
rendelkező kemping Horvátor-
szágban.

Fekvése: Egy álomszép öbölben fek-
szik, sziklás/kavicsos stranddal. A tele-
pülés központja kb. 2 km-re.
Felszereltsége:   Jól gondozott létesít-
ményben a vendégek rendelkezésére áll
recepció, a’la carte-étterem, bár, pékség,
kis szupermarket, újságos, intenetsarok 
és ingyenes WIFI a recepción. Mosoda
szárítógéppel. Tengervizes úszómeden-
ce (kb. 20x19 m). Csónakikötő.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: F6F:   Háromhelyiséges
mobilház 2 felnőtt és 4 gyermek részé-
re (kb. 30 m²). Nappali/hálóhelyiség
kihúzható kanapéval max. 2 gyermek 
részére 11 éves korig, 1 külön hálóhe-
lyiség gyerekeknek emeletes ággyal és
1 kétágyas helyiség. 2 zuhanyozó, WC,
SAT-TV, légkondicionálás, széf, étke-

zősarok, konyhasarok (villanytűzhely, 
mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, ká-
véfőző) és terasz napágyakkal.  
Sport:   Térítés ellenében: kosárlabda, 
asztalitenisz, röplabda, minigolf, te-
niszpálya és többfunkciós sportpálya.
Wellness: Térítés ellenében: szau-
na, pezsgőfürdő, különböző masszá-
zsok, manikűr, pedikűr és kozmetikai 
kezelések.  
Gyerekek:   Játszótér és gyermekme-
dence. „MaroClub” mini-klub 3 korcso-
portban májustól októberig.  
Szórakozás: Kreatív programok fel-
nőtteknek.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés és elutazás utáni ta-
karítás.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha, törölköző és ágynemű.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució:   kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap.  

1 pótágy:   Gyermekágyat 2 éves korig
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni. 
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
  14.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.28.-08.29. / 7 éj   

 CAMPING KRK   ÚJ     KRK/KRK-SZIGET 

Szálláskód: FESO 01551

1 éj/apartman önellátással

már 54,-€ ártól
(17.280,- Ft ártól)

Szállás példa

133-143_ABBFS14.indd   139133-143_ABBFS14.indd   139 2013.11.28.   21:18:572013.11.28.   21:18:57



140 HORVÁTORSZÁG · KVARNER-ÖBÖL

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Családi szálloda közvetlenül a 
tengerparton.

Fekvése:   A sziklás strandon fekszik,
ahol betonozott napozórészek állnak 
rendelkezésre. A romantikus Krk-város
központja vásárlási lehetőségekkel, ét-
termekkel és bárokkal, a parti sétányon
haladva kb. 500 m-re.  
Felszereltsége: A szállodakomple-
xum 3 épületből áll (főépület, Tama-
ris melléképület és Villa Lovorka). A
főépületben recepció bérelhető szé-
fekkel (kb. 1,- €/nap), étterem, a’la
carte-étterem, bár, kávézó, 2 lift és in-
ternetsarok (térítés ellenében). Édesvi-
zű úszómedence csúszdákkal és pool-
bárral. Törölközők, napozószékek és
napernyők térítés ellenében. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A: A szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV,
légkondiconálás és hűtőszekrény.
A2A: Hasonló felszereltséggel, de haj-
szárító nélkül a Tamaris melléképület-
ben.
A2C:   Szobák a főéületben.
A2E: Balkonos szobák a főépületben.
A2D:   Tengerre néző balkonnal a fő-
épületben.
A4A - Családi apartmanok:   A két-
szobás apartmanokban nappali/háló-
szoba, külön kétágyas szoba és tenger-
re néző balkon. Hajszárító nélkül.
Foglalható Joker-szoba  A2S   is.

Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben a fő-
épületben.  
Sport:   Röplabda. Térítés ellenében: 
tenisz, asztalitenisz, minigolf és kerék-
párok.  
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
mini-klub és gyermekfelügyelet (5-12 
éveseknek).
Szórakozás:   Júniustól szeptember 
közepéig animációs programok kicsik-
nek és nagyoknak. Esténként élőzene. 
Térítés ellenében: biliárd.   
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 2,- 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj 
NAPONTA               2014.05.31.-07.18.,

 08.30.-09.12. / 3 éj
NAPONTA       2014.07.19.-08.29. / 5 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény. 2014.06.30-ig történő fog-
lalás esetén 10% kedvezmény a 
09.13. utáni utakra. Az Árkedvezmé-
nyekkel együtt nem érvényesek.  
Árkedvezmény:
7=6    05.27.-07.19., 09.05.-09.26.
5=4    04.05.-04.17., 04.22.-05.31., 
 09.20.-10.31.  

Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*   04.05.-04.26., 09.20.-
10.31.
*min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2E/2S: 1 gyermek (2-7 éves)
100% illetve 1 gyermek (8-12 éves)
50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2A/A2C/A2D/A2E/A2S:   1 gyer-
mek (2-11 éves) 30% 1 felnőttel egy 
szobában.  
Családi akció:
A4A: 4 fő részére, melyből 2 gyer-
mek (2-7 éves) 100%, 2 gyermek (8-12 
éves) 50% illetve 2 gyermek (13 éves
kortól) 20% egy apartmanban.   

5=4
kedvezmény

 HOTEL DRAZICA-TAMARIS    
JOKER-

SZOBA

   KRK/KRK-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 01560

1 éj reggelivel

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Közvetlenül a kavicsos strandon 
fekszik, csodálatos kilátással a 
kristálytiszta tengerre.

Fekvése:   Malinska központja egy kb. 
2 km hosszú parti sétányon érhető el, 
éttermek és bárok kb. 1 km-re.  
Felszereltsége: A mediterrán stílu-
sú, modern szálloda 4 épületében 
összesen 97 szoba található. A ven-
dégek rendelkezésére áll 2 emeleten 

elhelyezkedő, teraszos, panorámás
étterem, lobby-, strand- és pool-bár,
pénzváltó, internetsarok (térítés elle-
nében), ingyenes WIFI és 4 lift. A kert-
ben 2 úszómedence. Napozószékek és
napernyők a medencénél ingyenesen,
a strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, LCD-TV, telefon, széf, légkondi-
cionálás és külön kérésre, térítés elle-
nében minibár (kb. 18 m²).
A2B - Superior-szobák: Kissé tága-
sabbak (kb. 24 m²), tengerre néző bal-
konnal vagy terasszal.
A2C - Családi Junior-suitek:   Nap-
pali/hálószoba dupla, kihúzható ka-
napéval és 1 kétágyas szoba a tenger 
oldalán.
A4D - Családi suitek:   4 felnőtt és 1-
2 gyermek részére. Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval és 2 két-
ágyas szoba (az egyik külön ágyakkal).
Tengerre néző balkon vagy terasz. 
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió  .
Minden étkezés büférendszerben. Kü-
lön kérésre vegetáriánus, gluténmen-
tes és diétás ételek.  
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.
Kb. 06.15.-09.15. között vízigimnaszti-
ka és sportanimáció. Térítés ellenében:
kerékpárok és búvárkodás.
Wellness:   Kis wellness-rész, benne 
fedett medence (kb. 7x3,5 m), pezs-
gőfürdő. Térítés ellenében: szauna és
masszázs.   

Gyerekek: Gyermekmedence, játszó-
tér, mini-klub (kb. 06.15.-09.15. között, 
4-12 éveseknek).   
Szórakozás:   Szórakoztató programok 
német és angol nyelven. Kb. 06.15.-
09.15. között heti 3x élőzene.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 8,-€/nap).
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 3 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.15-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.02.15-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.04.15-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényesek).  
Árkedvezmény:
5=4    09.13.-10.02.
4=3    03.29.-04.15., 04.21.-04.30., 
 05.04.-05.25., 06.01.-06.15.,
 09.27.-10.31.
Min. 21 éjszakás tartózkodás esetén 
25% kedvezmény.  y
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*    03.29.-05.23., 
  09.27.-11.01.

*min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában. 
Családi akció:
A2B/A2C:   1-2 gyermek (2-6 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek szezontól függően 50-100%
illetve 1-2 gyermek (7-11 éves) szezon-
tól függően 50-100% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon. A pontos árakat
a foglalási rendszer tartalmazza.
A4D:   Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 4 felnőtt és 1-2 gyer-
mek (2 éves kortól) foglalása esetén.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

4=3
kedvezmény

 BLUE WAVES RESORT       MALINSKA/KRK-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 01558

1 éj reggelivel

már 45,-€/fő ártól
(14.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Horvátország legnagyobb szige-
tén, egy píneaerdőben fekszik. A 
közeli parti sétány ideális hely-
szín hosszú sétákhoz.

Fekvése: A kb. 150 m-re található, 
felújított, kavicsos strandtól csak egy 
út választja el. A település központ-
ja éttermekkel és bárokkal kb. 500 
m-re.
Felszereltsége:   A 2013-ban telje-
sen felújított, középkategóriájú szál-

lodában összesen 223 szoba található
4 emeleten. A vendégek rendelkezésé-
re áll társalgó internetsarokkal, 2 étte-
rem, 2 bár, ajándéküzlet, 4 lift és in-
gyenes WIFI a szálloda teljes területén. 
Napozószékek és napernyők a saját
strandrészen ingyenesen állnak ren-
delkezésre. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A kényelme-
sen berendezett szobákban (kb. 18
m²) fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC,
SAT-TV, telefon, hajszárító, ülősarok és
légkondicionálás/fűtés (egyénileg sza-
bályozható).
A1B/A2B:   Balkonnal tenger oldalán.
A4C - Családi apartmanok:   Kétszo-
bás apartmanok (kb. 36 m²) 2 felnőtt
és 2 gyermek részére (11 éves korig).
Nappali/hálószoba franciaággyal, 1
kétágyas szoba és balkon a tenger ol-
dalán.
A4D - Családi szobák:   2 egymás
melletti, kétágyas szoba összekötő ajtó
nélkül 2 felnőtt és 2 gyermek részére 

(11 éves korig) balkonnal a tenger ol-
dalán (kb. 36 m²).
Foglalható balkon néküli Joker-szoba 
A2S is.  
Ellátás: Reggeli   vagy y   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben. A 
vacsoránál salátabár nagy választék-
kal. Keddenként gyertyafényes vacso-
ra, heti 1x horvát est.
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárok, 
asztalitenisz, 3 kivilágítható, salakos 
teniszpálya, minigolf, vitorlázás, szörf, 
kajakok és vízibiciklik.
Gyerekek:   Játszószoba.  
Szórakozás:   Animációs és sport-
programok napközben és este kicsik-
nek és nagyoknak, pl. showműsorok, 
bingó stb.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.29. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A, 
A1B).
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12/9=8    05.15.-09.26.
7=6/5=4     04.11.-04.29.,
 05.03.-05.21., 09.20.-10.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A/A1B: 1 gyermek (2-11 éves) 30%
1 felnőttel 1 szobában, pótágyon.
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
100% illetve 1 gyermek (12 éves kor-
tól) 20% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.  
Családi akció: A4C/A4D:   2 gyermek 
(2-11 éves) 30% 2 felnőttel egy családi 
szobában/apartmanban.   

5=4
kedvezmény

 smartline ISLAND KRK   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NJIVICE/KRK-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 01521

1 éj reggelivel

már 22,-€/fő ártól
 (7.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

smartline =
nyaralás,
        okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban

Extra élmények:

• Egyedi colourMe! design
• Megbízható, minőségi 
  szállodák

• WIFI a hallban
• Fagylalt és gyümölcs a 

smartline fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kedvelt, családbarát létesítmény.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik sa-
ját, homokos strandján (kb. 100 m-re).
Vásárlási lehetőségek és bárok kb. 200
m-re. Lopar központja kb. 1,4 km-re,
Rab város központja kb. 13 km-re.
Felszereltsége:   A nagy területen el-
helyezkedő létesítmény 5 épületében

a vendégek rendelkezésére áll össze-
sen 487 szoba, recepció bérelhető szé-
fekkel (kb. 2,- €/nap), étterem kilátás-
sal a tengerre, 3 bár, terasz, kis üzlet, 
ajándékbolt, fodrászat és 3 lift. A Resi-
dence (19 lakóegység) az autós kem-
ping területén található.  
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: Family Hotel Lopar:
A2A: A szobákban zuhanyozó, WC,
telefon, SAT-TV, széf, légkondicionálás
és balkon.
E4C - Kétszobás apartmanok:   4-5
fő részére (kb. 37 m²). Nappali/háló-
szoba dupla, kihúzható kanapéval, 1
kétágyas szoba és 2 balkon.
E4D - Superior-apartmanok:   Ha-
sonló berendezéssel, mint az E4C, de 
tágasabbak (kb. 46 m²).
Haus Sahara/Haus Rab:
B1A/B2A: A modern szobákban zu-
hanyozó, WC, telefon, SAT-TV, légkon-
dicionálás és francia balkon (melyre 
nem lehet kilépni).
Foglalható Joker-szoba  B2S   is.
Haus Veli Mel/Hotel Plaza:
C1A/C2A:   A szobákban fürdőszoba,
WC, telefon, SAT-TV, légkondiconálás
és balkon.
Residence:
D2A:   A modern szobákban zuhanyo-
zó, WC, telefon, széf, minibár, hajszárí-
tó, internetcsatlakozás, légkondicioná-
lás és egy részük balkonos.
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy   tel-
jes panzió. Reggeli és vacsora büfé-
rendszerben, 3 fogásos, menüválasztá-
sos ebéd. A D2A típusban csak reggeli,
az E4C/E4D típusban csak félpanzió
vagy teljes panzió foglalható.
Sport:   Térítés ellenében: 7 salakos
teniszpálya, asztalitenisz, minigolf és
csónakok a strandon.
Gyerekek:   Animációs programok kb.
06.01.-09.15. között.  

Szórakozás: A főszezonben élőzene 
és tánc a teraszon. 
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhely díj: kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól, gyereknek (12-17 éves) 
50% kedvezmény.
• Regisztrációs díj:   kb. 1,- €/fő.
Parkolás: Ingyenes. Saját, zárható 
parkoló térítés ellenében (kb. 2,- nap).  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni 
(csak a Sahara/Rab ill. Haus Veli Mel/
Hotel Plaza épületekbe, kb. 10,- €/nap, 
csak előzetes lekéréssel).   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
D2A:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.28.-08.27. / 7 éj 

 EXTRA tipp 
• D2A: 20% kedvezmény az Au-y
tocamp San Marino   éttermében  .
 ITALOK inklusive  A vacsoránál bor, 
sör és üdítők ingyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (kivéve y
az A2A/B2S/D2A típusokban, az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
A2A/B1A/B2A/C1A/C2A/B2S/
E4C/E4D:
7=6    05.10.-06.07., 09.13.-09.27.
A2A/B1A/B2A/C1A/C2A/B2S:
21=18    05.10.-06.07.

14=12    05.10.-06.07., 09.13.-09.27.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/B2A/B2S/C2A/D2A: 1 gyer-
mek (2-11 éves) 30% 1 felnőttel egy 
szobában.
B2A/C2A:   1 gyermek (2-5 éves) fog-
lalása esetén szezontól függően 50-
100%, 1 gyermek (6-11 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (12 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.
D2A:   1 gyermek (2-11 éves) 50% illet-
ve 1 gyermek (12 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
E4C/E4D:   Kedvezményes gyerekár 
vehető igénybe 4 felnőtt és 1 gyerme-
killetve 4 felnőtt és 2 gyermek (2-11
éves) foglása esetén. A pontos árakat
a foglalási rendszer tartalmazza.

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL SAN MARINO     LOPAR/RAB-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 01513

1 éj reggelivel

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szép szálloda nyugodt környe-
zetben.

Fekvése:   Közvetlenül a sziklás stran-
don fekszik egy öbölben, az óváros és
a jachtkikötő közelében. A történelmi
városközpont kb. 700 m-re. Vízitaxi té-
rítés ellenében. 
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 175 szoba, étterem, bár,
a’la carte-étterem, kávézó, fodrászat
és lift. Térítés ellenében WIFI a lobby-
ban és a recepción. A teraszon édes-
vizű úszómedence napozószékekkel és
napernyőkkel.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobák-
ban fürdőszoba, WC, hajszárító, tele-
fon, SAT-TV, minibár, légkondicionálás
és balkon. 
A2B:   Szobák a tenger oldalán.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  

Sport: Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: csónakok a kikötőben.
Wellness: Fedett, édesvizű úszóme-
dence. Térítés ellenében: masszázs, 
fi nn, török- és bioszauna, szolárium, 
infraszauna és kozmetikai kezelések. 
Gyerekek: Alkalmanként animációs 
programok a főszezonban.  
Szórakozás: A főszezonban élőzene 
és tánc a teraszon.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhely díj: kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól, gyereknek (12-17 éves) 
50% kedvezmény.
• Regisztrációs díj:   kb. 1,- €/fő.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj   
Fontos foglalási információ:   04.18.-
04.21. közötti tartózkodás esetén 3,- €/
fő/éj felár fi zetendő.

 EXTRA tipp 
• Ingyenes csónaktranszfer a Su-
ha Punta strandra kb. 06.01.-09.06.
között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
21=18   05.03.-06.07.
14=12/7=6  05.03.-06.07.,

 09.13.-09.27.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.
1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 gyer-
mek (6-11 éves) 50% illetve 1 gyermek 
(12 éves kortól) 20% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL PADOVA       RAB/RAB-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 01511

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

JOKER-

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

Családi szálloda érintetlen, medi-
terrán környezetben.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik,
közvetlenül a kavicsos strandon. Mali 
Losinj kb. 3 km-re, éttermek és bárok 
kb. 100 m-re.  
Felszereltsége:   A 404 szobás, ki-
emelten gyermekbarát szállodában
a vendégek rendelkezésére áll lobby,
társalgó, étterem, 3 a’la carte-étterem,
lobby-bár, újságos, internetsarok, in-
gyenes WIFI az egész létesítményben
és 3 lift. Tengervizes medencerendszer 
(kb. 3.000 m²) korlátozott számban in-
gyenes napozószékekkel és napágyak-
kal (a strandon csak térítés ellenében,
kb. 3-3,- €/nap).
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1B/A2B:   A szobák-
ban fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC,
hajszárító, telefon, SAT-TV, széf, mini-
bár, ingyenes WIFI, légkondicionálás
és balkon.
A2A:   Szobák a tenger oldalán.
A4B - Családi szobák:   Két kétágyas
szoba összekötő ajtóval.
A4A - Családi szobák: Két kétágyas
szoba összekötő ajtóval a tenger olda-
lán.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés
büférendszerben. Alkalmanként tema-
tikus estek.
Sport: Sportanimáció és aerobic. Térí-
tés ellenében a Hotel Aurorában: röp-
labda, fi tnesz, boccia, kerékpárok, fi t-

neszterem, asztalitenisz, minigolf és 8 
teniszpálya.
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, 
masszázs, szépségszalon és szolárium 
a szomszédos Hotel Aurora wellness-
központjában.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 1,50 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.28.-09.05. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • 1   strandtörölköző  /fő illetve 1 ő
strandtáska  /szoba ingyenes haszná-a
lata (érkezéskor a szobába készítve).
• Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1B).  
 CSALÁDI tipp    2 gyermekmedence 
élményelemekkel. Kb. 06.01.-09.12. 
között szombat kivételével napon-
ta (illetve elő-/és utószezonban hétfő 
kivételével napi 6 órában) bébi-klub 
(2-4 éveseknek), mini-klub (5-12 éve-
seknek) és tini-klub (12 éves kortól). 
Ebédre illetve délutánonként snack-
ételek és üdítők. Gyermekétterem (pl. 
üvegmelegítő, vízforraló), játszótér és 
babakocsik. Térítés ellenében: bébi-
szitter.  
 ITALOK inklusive  Vacsoránál üdítők 
és víz ingyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény 
  (az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
7=6     06.28.-07.04.,
  07.19.-07.25.
5=4     04.22.-05.30.,
  09.06.-10.04.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1B:   1 gyermek (2-6 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában.
A2A/A2B: 1 gyermek (2-6 éves)
100%, 1 gyermek (7-11 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (12 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A/A4B:   4 fő részére, melyből 2 
gyermek (2-11 éves) 100% egy szo-
bában.

5=4
kedvezmény

 FAMILY HOTEL VESPERA    
JOKER-

SZOBA

   MALI LOSINJ 

Szálláskód: HOSO 01105

1 éj félpanzióval

már 47-€/fő ártól
(15.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kis apartmanházak a Kvarner-
öbölben.

Haus Cindric NN - 01024
Krk-Pinezici
Fekvése:   Krk-Pinezici városrészben
fekszik, kavicsos strand és vásárlási le-
hetőségek kb. 400 m-re, Krk város köz-
pontja kb. 8 km-re.
Felszereltsége:   Családi nyaraláshoz 
ideális magánapartmanok. A tulajdo-
nos az apartmanházban lakik.
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés:   Zuhanyozó, WC, SAT-TV,
ingyenes WIFI, étkező-/konyhasarok 
(villanytűzhely, hűtőszekrény fagyasz-
tórésszel, mikrohullámú sütő, kenyér-
pirító), légkondicionálás és tengerre 
néző, bútorozott balkon vagy terasz.
F4G: 4 szobás apartman 4 fő részére 
(kb. 55 m²). Nappali és 3 kétágyas szo-
ba (az egyikben különálló ágyakkal).
F6F:   4 szobás apartman 6 fő részére 
(kb. 56 m²). Hasonló berendezéssel,
mint az F4G.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni
(külön kérésre, térítés ellenében).  

Haus Petric NN - 01516
Opatija

Fekvése:  Szép helyen fekszik, a kavi-
csos strandtól kb. 350 m-re. A központ
éttermekkel, bárokkal, vásárlási és szó-
rakozási lehetőségekkel gyalog kön-
nyen elérhető (kb. 700 m-re).
Felszereltsége: Kert grillezési lehe-

tőséggel. A tulajdonos az emeleten 
lakik.
Helyi besorolás:   3*.  
Elhelyezés: F5F: 3 szobás apartman 
5 fő részére (kb. 63 m²). Zuhanyozó, 
WC, TV (helyi adók) és külön kérésre, 
térítés ellenében WIFI. Étkező kony-
hasarokkal (főzőlap, hűtőszekrény fa-
gyasztórésszel, mikrohullámú sütő) és 
2 kétágyas szoba (az egyikben különál-
ló ágyakkal). Bútorozott terasz.
Háziállat: Nem vihető.

Apartman Jercic NN - 01594
Jadranovo

Fekvése:  Jadranovóban fekszik, köz-
vetlenül a tengerparton, a kavicsos 
strandtól csak kb. 20 m-re, a központ 
kb. 150 m-re található.   
Felszereltsége: 2 apartmannal ren-
delkező ház. A kertben apartmanon-
ként 1 napernyő és 2 napágy, grillezési 
lehetőség. 
Helyi besorolás:   3*.  
Elhelyezés: Nappali SAT-TV-vel, étke-
zősarok és konyhasarok (főzőlap, hű-
tőszekrény, kávéfőző). Légkondicioná-
lás külön kérésre térítés ellenében (kb. 
6,- €/nap). Fürdőszoba, WC és tenger-
re néző terasz.
F4F:   3 szobás apartman 4 fő részé-
re (kb. 48 m²). Nappali és 2 kétágyas 
szoba.
F5G:   3 szobás apartman 5 fő részére 
(kb. 50 m²). Nappali 1 kanapéval és 2 
kétágyas szoba. Külön konyha sütővel.  

Sport: Térítés ellenében: teniszpályák 
kb. 500 m-re.
Háziállat:  Nem vihető.

Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Apartman Jercic:
2014.03.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 07.01.-
08.31. közötti utakra.

 APARTMANOK A KVARNER-ÖBÖLBEN   ÚJ    KVARNER-ÖBÖL 

Szálláskód: FESO 01024

1 éj/apartman önellátással

már 55,-€ ártól
(17.600,- Ft ártól)

Haus Cindric

Szálláskód: FESO 01516

Szálláskód: FESO 01594

Haus Petric

Apartman Jercic

A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarí-
tás, üdülőhelyi díj, ágyneműhuzat és 
törölköző heti váltással.
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap./min.tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT    2014.07.12.-08.22. / 7 éj   

Parkolás:  Ingyenes.

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
7=6 a szezon elejétől 06.20-ig és 
09.01-től a szezon végéig.

Minden apartman esetében: 

7=6
kedvezmény

Opatija

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.30-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!
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MÓKA, VIDÁMSÁG

ÉSZAK-DALMÁCIA

PAG-SZIGETET, mely 63 km hosz-

szú és csak 5 km széles, egy 300

m hosszú híd köti össze a száraz-

földdel. 270 km hosszú, homokos

és kavicsos partszakaszokkal ren-

delkezik. Az északi részt több mint

száz éves olívafák borítják, az antik 

villák pedig az ókori római időkre

emlékeztetnek. A sziget legkedvel-

tebb üdülőhelyei a fi atalok köré-

ben kedvelt, mozgalmas éjszakai

életéről ismert NOVALJA, a rene-

szánsz óvárossal és kiváló stran-

dokkal rendelkező PAG VÁROS,

és LUN falucska, melynek olajfa-

ligetei és kikötője sétákra csábí-

tanak. 

STARIGRAD közelében található a

Paklenica Nemzeti Park, mely nem

csak lenyűgöző természeti szépsé-

geiről ismert, hanem arról is, hogy 

itt forgatták a Winnetou fi lmeket.

Éppen ezért kihagyhatatlan látni-

való a Kaluderovac-tó, vagyis az 

„Ezüst-tó”.

PETRCANE Dalmácia északi részén 

fekszik, kb. 12 km-re Zadartól. A bá-

jos halászfalu egy öbölben talál-

ható, a Punta Radman- és a Punta 

Skala-félszigetek veszik körül.

ZATON Zadartól kb. 16 km-re fek-

szik, a régi császári várostól, Nintől 

pedig kb. 3 km-re. A helység ide-

genforgalmi központja a Holiday 

Village 1,5 km hosszú, fürdőzésre 

kitűnően alkalmas, homokos, szik-

lás és kavicsos strandjával.

ZADAR Dalmácia egykori főváro-R

sa, csodálatos óvárosáról, sétálóut-

cáiról, kávézóiról, bárjairól és étter-

meiről híres.

SVETI FILIP I JAKOV kis üdülőfalu V

Zadar és Vodice között.

BIOGRAD Dalmácia legismertebb 

fürdőhelyeinek egyike. Homokos/

kavicsos strandja fürdőzésre alkal-

mas, ugyanakkor a vitorlázás sze-

relmeseinek is kiváló terület.

KÖZÉP-DALMÁCIA 

VODICE ideális kiindulópont, hogy 

bejárjuk a környékbeli szigeteket.

ROGOZNICA, Sibenik és Split kö-

zött fekvő üdülőhely kifejezetten

ajánlott egy nyugodt nyaralásra. 

SIBENIK felbecsülhetetlen értékűK

kulturális kincseket rejt, érdemes

felkeresni a Szent Jakab katedrálist

illetve a közelben található Szent

Mihály erődöt.

TROGIR az UNESCO által a világ-

örökség részévé nyilvánított, közép-

kori jellegét őrző, szép kisváros.

BASKA VODA, a kis halászfalu, a

búvárok, a szörfösök és a vitorlázók 

körében kedvelt település.

MAKARSKA kis kikötőváros szép

óvárossal, a modernebb városrész-

ben pedig utcai kávézók, éttermek 

és üzletek várják az idelátogatókat.

Kiváló kiindulópont vitorlástúrák-

hoz és hajós körutazásokhoz. 

GRADAC kedvelt, festői üdülőhely 

a Makarska Riviérán a Biokovo-

hegy lábánál.

TUCEPI 3 km hosszú stranddal, kis, 

fürdőzésre alkalmas öblökkel, szép 

óvárossal és kikötővel valamint kü-

lönböző sportolási lehetőségekkel 

várja látogatóit.

PODGORA és ZIVOGOSCE csen-

des halászfalvak a Makarska Ri-

viéra legdélibb részén. Érdemes 

ellátogatni az itt található régi ko-

lostorba, amely egy érdekes könyv-

tárral rendelkezik. A part mentén 

szép sétaút húzódik, kávézókkal és 

éttermekkel.

BRAC-SZIGET legnagyobb te-

lepülése, a csodálatos Supetar,

rengeteg sport- és szórakozási le-

hetőséggel várja az idelátogatókat. 

DÉL-DALMÁCIA 

KORCULA-SZIGET festői szépsége 

mellett kitűnő borairól is híres. A 

főváros, Korcula, középkori város-

magja fallal körülvéve egy pici fél-

szigeten helyezkedik el, gótikus és 

reneszánsz épületekkel.

CAVTAT városka egészen délen, 

egy félszigeten helyezkedik el. Jel-

legzetes délvidéki hangulat ragadja

itt magával a látogatót, amikor vé-

gigsétál a pálmákkal övezett parti

sétányon és a szűk sikátorokon.

DUBROVNIK a középkorban aK

Földközi-tenger kereskedelmi és

kulturális központja volt. Csodás

élmény végigsétálni a teljes egé-

szében megmaradt városfalon. Az 

UNESCO Dubrovnik középkori vá-

rosmagját a  világörökség  részévé

nyilvánította.

MLINI, a mediterrán hangulatú, kis

falu, Dubrovniktől kb. 11 km-re fek-

szik. A nyugodt település gyönyörű

természeti környezetéről és strand-

jairól ismert.

OREBIC a szép Peljesac-félszigeten

fekszik. Déli fekvésének és szélvé-

dett strandjainak köszönhetően

egész szezonban garantált a nyara-

lásra alkalmas időjárás.

NEUM Bosznia-Hercegovina legna-

gyobb tengerparti települése, kb.

70 km-re Dubrovniktól.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

HORVÁTORSZÁG · DALMÁCIA
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145HORVÁTORSZÁG · ÉSZAK-DALMÁCIA

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

Szállodák Horvátország legismer-
tebb kirándulóhelyeinek egyikén.

Fekvése: A területet 1949-ben nyilvá-
nították nemzeti parkká. A dús növény-
zetű hegyen összesen 16 kristálytiszta
vizű, türkizkék tó található, melyek tera-
szos elhelyezkedésüknél fogva vízesé-
sekkel vannak összekötve egymással.
Nem csoda, hogy különleges szépsé-
ge miatt az UNESCO a világörökség ré-
szévé nyilvánította. A Plitvicei Nemzeti
Park Karlovac és a dalmát tengerpart
valamint a Kvarner-öböl között fekszik 
félúton. Az itt található szállodák a ki-
adványunk kínálatában szereplő ösz-
szes horvátországi szálláshellyel kom-
binálhatók. Tópart kb. 300 m-re.  
Felszereltsége: HOTEL BELLEVUE 
NN: A 70 szobás szálloda a Hotel Plit-
vice mellett fekszik. Recepció, reggeli-
ző és társalgó. Nyitva kb. 04.01.-10.21.
között.

HOTEL PLITVICE NNN: A tavak felett 
fekszik, közvetlenül a park bejáratánál. 
A szállodában 51 szoba, lobby-bár és 
étterem. Nyitva kb. 04.01-től.
HOTEL JEZERO NNN+:   A kedvelt 
szállodában 229 szoba, étterem és 
bár.  
Helyi besorolás:   2*/3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: Szobák a Ho-
tel Bellevue-ben, bennük zuhanyozó, 
WC, telefon és SAT-TV.
B1A/B2A:   Szobák a Hotel Plitvicében, 
bennük zuhanyozó, WC, telefon, SAT-
TV és minibár.
C1A/C2A: Szobák a Hotel Jezeróban, 
bennük zuhanyozó, WC, telefon, SAT-
TV, minibár és balkon.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió.   Bü-
féreggeli és menüválasztásos vacsora.  
Wellness:   A Hotel Jezeróban térítés 
ellenében: szauna, pezsgőfürdő és 
masszázs.

Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni 
(csak a Hotel Bellevue-be).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj   
Hosszabb tartózkodás: Hosszabb
tartózkodás esetén (min. 3 éj) kb. 10%
árkedvezmény.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
B1A, C1A). 

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/B2A/C2A:   1 gyermek (2-6 éves)
50%, 1 gyermek (7-11 éves) 30%, 1
gyermek (12 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 2-6
éves korig a kedvezmény alapja a reg-
gelis ár.

 HOTELS BELLEVUE, JEZERO & PLITVICE                                   PLITVICEI-TAVAK 

Szálláskód: HOSO 60985

1 éj reggelivel

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Wellness-szálloda közvetlenül a 
strandon.

Fekvése: Közvetlenül a kavicsos 
strandon fekszik, csodálatos kilátással 
Pag öblére. A település központja kb. 
200 m-re.  
Felszereltsége: A kényelmes szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll 
116 szoba, lobby internetsarokkal és 
ingyenes WIFI-vel, étterem, bár és 2 
lift, kávézó napozóterasszal, napozó-

ágyakkal, napernyőkkel és úszóme-
dence (kb. 60 m²). A strandon bár illet-
ve napozószékek és napernyők térítés
ellenében (kb. 4,- €/nap).  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A tágas és jól
berendezett szobákban fürdőszoba,
WC, telefon (térítés ellenében), haj-
szárító, SAT-TV, széf, WIFI (térítés elle-
nében), minibár (külön kérésre), lég-
kondicionálás, ülősarok és balkon.
A2B:   Tengerre néző szobák ülősarok 
és hajszárító nélkül.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy   tel-
jes panzió. Minden étkezés büférend-
szerben.  
Sport:   Fitneszterem és aerobic. Térítés
ellenében: kerékpárok és vízi sportok.
Wellness:   Térítés ellenében: a nagy 
wellness- és szépségközpontban fe-
dett medence (kb. 90 m²), fi nn sza-
una, bioszauna, török szauna, szo-
lárium, pezsgőfürdő és különböző
kezelések, pl. iszappakolás, masszá-
zsok, manikűr és pedikűr.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap,
gyerekeknek (12-17 éves korig) kb.
0,50 €/nap.  
Parkolás:   Ingyenes, korlátozott szám-
ban.  
Háziállat:   Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj 

PÉNTEK/SZOMBAT/VASÁRNAP 
2014.06.21.-08.29. / 7 éj  

Hosszabb tartózkodás:   Hosszabb 
tartózkodás (min. 3 éj) esetén kb. 15% 
árkedvezmény.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• 06.07. előtt és 09.21. utáni, min. 3 éj-
szakás tartózkodás esetén 1x ingye-
nes belépés a wellness-részlegbe 
  (1 óra/fő).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény. y
2014.06.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 09.13. 
utáni utakra  . Az Árkedvezménnyel 
és az A1A=A2A kedvezménnyel együtt 
nem érvényesek.  
Ajándékkupon: 2013.12.31-ig történő 
foglalás esetén   ajándékkupon 50,- 
€/szoba értékben, melyet a szálloda 
wellness-központjában lehet beváltani 
(készpénzre nem váltható).
Árkedvezmény:
7=5/5=4/4=3  04.12.-06.07.,
  09.13.-10.31.
7=6     06.02.-06.21.  

Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*    04.12.-06.07., 
  09.13.-10.31.
*min. 5 éjszakás tartózkodás esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S: 1 gyermek (2-17 
éves) 50% 1 felnőttel egy szobában.
A2A/A2S:   1 gyermek (2-6 éves) 100%
illetve 1 gyermek (7-11 éves) szezontól
függően 50-100% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon. A pontos árakat a 
foglalási rendszer tartalmazza.
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek foglalása esetén
1. gyermek (2-6 éves) 100% illetve 1.
gyermek (7-11 éves) szezontól függően
50-100%, 2. gyermek (2-11 éves) 25%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL PAGUS    
JOKER-

SZOBA

   PAG-SZIGET/PAG 

Szálláskód: HOSO 01864

1 éj reggelivel

már 26,-€/fő ártól
(8.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Szállás példa
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146 HORVÁTORSZÁG · ÉSZAK-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Csodálatos kilátással a környező
szigetekre.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, köz-
vetlenül a kristálytiszta tenger partján,
saját, sziklás strandján. A központ be-
vásárlási lehetőségekkel kb. 200 m-re.
A sziget központjának számító Novalja
gyönyörű, tiszta strandjaival és szóra-
kozási lehetőségeivel kb. 13 km-re.  
Felszereltsége:   A teljesen kilamtizált,
96 szobás komfortszállodában a ven-
dégek rendelkezésére áll lobby recep-

cióval, társalgó, internetsarok, ingye-
nes WIFI a közös helyiségekben, bár, 
étterem, nemdohányzó étterem, újsá-
gos/ajándékbolt és lift. Nagy napozó-
terasz koktélbárral, úszómedence na-
pozószékekkel és napernyőkkel.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1D/A2D:   Az igényes 
és kényelmes szobákban fürdőszoba, 
WC, ülősarok, szőnyeg, hajszárító, te-
lefon, SAT-TV, széf, minibár és légkon-
dicionálás. 
A1A/A2A:   Balkonnal kiegészítve.

A1C/A2C - Superior-szobák:   Szo-
bák tenger oldalán. 
A1B/A2B – De Luxe-szobák:   Bal-
konnal a tenger oldalán. 
Ellátás: Reggeli vagy  y   félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: mountainbike-ok (kb. 10,- €/
nap), búvárkodás, motorcsónakok.
Gyerekek:   Játszótér, gyermekmeden-
ce és mini-klub.
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 6,- €/nap).  
Háziállat: Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj 
NAPONTA                2014.05.17.-07.11., 

08.30.-09.19. / 3 éj 
NAPONTA       2014.07.12.-08.29. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B, A1C, A1D).
 WELLNESS tipp    Fedett úszómeden-
ce, szauna, gőzfürdő és tepidárium. 
Térítés ellenében: különböző masszá-
zsok és szépségkezelések. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 06.30. 
előtti és 08.25. utáni utakra.
Árkedvezmény:
20% kedvezmény a 05.31.-06.13., y
08.30.-09.05. közötti,   15% kedvez-
mény a 08.16.-08.29. közötti illetve 
10% kedvezmény a 04.19.-04.25., y
07.12.-07.18. közötti utakra. Min. 7 éj-

szakás tartózkodás esetén   10% ked-
vezmény a 04.12.-04.18., 09.28.-10.26.y
közötti utakra. A kedvezmény alapja a
reggelis ár.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2D:   1 gyermek (2-
11 éves) 30% 1 felnőttel egy szobá-
ban. 
1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 gyer-
mek (7-11 éves) 50% illetve 1 gyermek 
(12 éves kortól) 15% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.   

20%
kedvezmény

 LUNA ISLAND HOTEL       PAG-SZIGET/LUN 

Szálláskód: HOSO 01911

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Nyugodt nyaralás Pag-szigeten.

Fekvése: Nyugodt helyen fekszik,
közvetlenül a tengerparton, a nagyka-
vicsos strandon. Vásárlási lehetőségek 

kb. 200 m-re, a település központja kb. 
700 m-re.  
Felszereltsége:   Hangulatos apart-
manház 2 apartmannal.
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A stúdiókban/apartma-
nokban zuhanyozó, WC, légkondici-
onálás (térítés ellenében, kb. 5,- €/
nap), SAT-TV, konyhasarok (hűtőszek-
rény, tűzhely), étkező-/ülősarok és bal-
kon vagy terasz.
F2F:   Stúdió 2 fő részére (kb. 30 m²).
Nappali/hálószoba.
F4G: Háromszobás, tengerre néző
apartman 4 fő részére (kb. 40 m²).
Nappali konyhasarokkal és étkezősa-
rokkal és 2 kétágyas hálószoba.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, ágyneműhuzat, töröl-
közők csere nélkül és elutazás utáni
takarítás.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap 18
éves kortól, 12-17 éves korig kb. 0,50

€/fő/nap, 11 éves korig ingyenes.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.21.-08.22. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • 10% kedvezmény Pag óvárosában y
a „Dubrova”   étteremben  .
• 20% kedvezmény egy az Agentur y
Sunturist Pagus által szervezett   hajó-
kirándulásra  .

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény. 2014.06.30-
ig történő foglalás esetén 10% 

kedvezmény a 08.23. utáni utak-
ra.   Az Árkedvezménnyel együtt nem
érvényesek.
Árkedvezmény:
7=6 04.19.-06.27., 08.30.-09.20.   

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS IVO       PAG-SZIGET/PAG 

Szálláskód: FESO 01868

1 éj/apartman önellátással

már 54,-€ ártól
(17.280,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

talok által nagyon kedvelt, nyüzs-
gő hangulatú üdülőhelyen!

Fekvése: A strandtól és a központtól
kb. 700 m-re fekszik, ahol különböző
vásárlási lehetőségek állnak rendelke-
zésre. Éttermek és bárok kb. 500 m-re.

Felszereltsége:   Hangulatos apart-
manok.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Az apartmanokban zu-
hanyozó, WC, légkondicionálás (térí-
tés ellenében, kb. 5-6,- €/nap), ülősa-
rok, étkezősarok, teljesen berendezett 
konyhasarok (hűtőszekrény, tűzhely), 

SAT-TV, telefon és balkon vagy terasz 
kerti bútorokkal.
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 1 kétágyas
szoba.
F6G: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 54 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval és 2 két-
ágyas szoba.  
Sport: Térítés ellenében: sport- és vízi
sportolási lehetőségek a helyi szolgál-
tatóknál Novalja strandján.  
Szórakozás: Számos étterem, kávézó
és bár a közelben. „Zrce Beach” buli-
strand színvonalas klubokkal és nem-
zetközi DJ-kel.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, ágyneműhuzat és tö-
rölközők (csere nélkül).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  

A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól, 12-17 éves korig kb. 0,50 
€/fő/nap, 11 éves korig ingyenes.
• Kaució: kb. 30,- €/fő.
• Elutazás utáni takarítás: Az apart-
manokat a vendégeknek kell kitakarí-
taniuk, különben 20-50,- €-t levonnak 
a kaucióból.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 7 éj
SZOMBAT       2014.06.28.-08.31. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  •   10% kedvezmény a Thomas Cook y
által szervezett kirándulásokra   (a 
helyszínen történő foglalás esetén). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 7% kedvezmény a 07.19. 
előtti és a 08.29. utáni utakra.

 APPARTEMENTS SILVIJA       PAG-SZIGET/NOVALJA 

FESO 01895

1 éj/apartman önellátással

már 38,-€ ártól
(12.160,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Élvezze a kötetlenséget, és töltse
üdülését egy privátapartmanban! 

Fekvése: Az apartmanok nyugodt
helyen, Novalja központjában találha-
tók. A szórakozóhelyeiről ismert „Zrce     

Beach” kb. 2,5 km-re, tömegközlekedé-
si eszközzel könnyedén elérhető. Busz-
megálló a közelben.
Felszereltsége:   Privátapartmanok 
Novalja területén. Az apartmanok el-
osztása és a pontos cím ismertetése a 
helyszínen, érkezéskor történik.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A stúdiókban és apart-
manokban fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC, konyha (hűtőszekrény), 
ülősarok, légkondicionálás (térítés el-
lenében, kb. 5-8,- €/nap), SAT-TV, te-
lefon és balkon vagy terasz.
F2F: Stúdió 2 fő részére. Nappali/háló-
szoba 2 fekhellyel.
F3G:   Stúdió 3 fő részére. Nappali/há-
lószoba dupla ággyal és kihúzható ka-
napéval.
F4H:   Kétszobás apartman 4 fő részé-
re. Nappali/hálószoba dupla, kihúzha-
tó kanapéval és 1 kétágyas szoba.

F5K/F6L:   Háromszobás apartman 5
illetve 6 fő részére. Nappali/hálószoba
szimpla illetve dupla, kihúzható kana-
péval, 2 kétágyas szoba.
F8N:   Négyszobás apartman 8 fő ré-
szére. Nappali/hálószoba dupla, kihúz-
ható kanapéval, 3 kétágyas szoba.  
Sport:   Térítés ellenében: sport- és vízi
sportolási lehetőségek a helyi szolgál-
tatóknál Novalja strandján.  
Szórakozás: Számos étterem, kávézó
és bár a közelben. „Zrce Beach” buli-
strand színvonalas klubokkal és nem-
zetközi DJ-kel.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, ágyneműhuzat és tö-
rölközők.
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap 18
éves kortól, 12-17 éves korig kb. 0,50

€/fő/nap, 11 éves korig ingyenes.
• Kaució: kb. 30,- €/fő.
•   Elutazás utáni takarítás: Az apart-
manokat a vendégeknek kell kitakarí-
taniuk, különben 20-50,- €-t levonnak 
a kaucióból.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vin-
ni (előzetes lekéréssel, térítés ellené-
ben).
Csoportos foglalás: Figyelem! 12 
főnél nagyobb létszámú csoportok 
foglalása csak előzetes lekéréssel le-
hetséges!  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 7 éj
SZOMBAT       2014.06.28.-08.31. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a Thomas Cook y

által szervezett kirándulásokra   (a
helyszínen történő foglalás esetén).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 7% kedvezmény a 07.19. 
előtti és a 08.29. utáni utakra.

 APPARTEMENTS NOVALJA     PAG-SZIGET/NOVALJA 

Szálláskód: FESO 01022

1 éj/apartman önellátással

már 26,-€ ártól
(8.320,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

és éjszakai életéről ismert tele-
pülésen!

Fekvése:   A központ és a strand gya-
log néhány perc alatt elérhető. Vásárlá-
si lehetőségek és bárok kb. 200 m-re.  

Felszereltsége:   Hangulatos apart-
manok.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Az apartmanokban zu-
hanyozó, WC, légkondicionálás (térí-
tés ellenében, kb. 5-8,- €/nap), ülősa-
rok, étkezősarok, teljesen berendezett 

konyhasarok (mikrohullámú sütő, tűz-
hely), SAT-TV és balkon.
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 1 kétágyas
szoba.
F6G: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba
kihúzható kanapéval, 1 kétágyas szoba
és 1 háromágyas szoba a galérián.
Sport:   Térítés ellenében: sport- és vízi
sportolási lehetőségek a helyi szolgál-
tatóknál Novalja strandján.  
Szórakozás:   Számos étterem, kávé-
zó és bár a közelben. „Zrce Beach” bu-
listrand színvonalas klubokkal és nem-
zetközi DJ-kel.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, ágyneműhuzat és tö-
rölközők.

Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól, 12-17 éves korig kb. 0,50 
€/fő/nap, 11 éves korig ingyenes.
• Kaució: kb. 30,- €/fő.
• Elutazás utáni takarítás: Az apart-
manokat a vendégeknek kell kitakarí-
taniuk, különben 20-50,- €-t levonnak 
a kaucióból.
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 7 éj
SZOMBAT       2014.08.28.-08.31. / 7 éj  
 EXTRA tipp 
  •   10% kedvezmény a Thomas Cook y
által szervezett kirándulásokra   (a 

helyszínen történő foglalás esetén).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 7% kedvezmény a 07.19. 
előtti és a 08.29. utáni utakra.

 APPARTEMENTS TOMMY       PAG-SZIGET/NOVALJA 

FESO 01894

1 éj/apartman önellátással

már 38,-€ ártól
(12.160,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kedvelt szálloda közvetlenül a
strandon.

Fekvése: Közvetlenül a sekély, kavi-
csos strandon fekszik, a központtól kb.
300 m-re. A klubjairól híres Zrce buli-
strandja kb. 3 km-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 120 szoba a fő- és mel-

léképületekben, étterem, bár, inter-
netsarok, lobby, recepció széfekkel és 
WIFI (térítés ellenében). Kert napozó-
résszel.
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A1B/A2B:   A 
főépületben található szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, telefon, 
SAT-TV és hűtőszekrény.

B2A/B2B:   A melléképületben talál-
ható szobák zuhanyozóval és telefon
nélkül.
A1B/A2B/B2B:   Szobák a tenger ol-
dalán.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy  tel-
jes panzió. Reggeli és vacsora büfé-
rendszerben, 3 fogásos, menüválasz-
tásos ebéd.  
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok 
(kb. 12,- €/nap).  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap.
•   Regisztrációs díj: kb. 1,- €/fő.  

Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
6,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZERDA/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.21.-08.29. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
7=6    05.03.-06.28., 08.30.-10.04.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/B2A/B2B:   1 gyermek (2-
11 éves) 30% 1 felnőttel egy szobá-
ban.
A2A/A2B/B2A/B2B/A2S: 1 gyer-
mek (2-6 éves) 50%, 1 gyermek (7-11
éves) 30% illetve 1 gyermek (12 éves
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL LIBURNIJA   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   PAG-SZIGET/NOVALJA 

Szálláskód: HOSO 01733

1 éj reggelivel

már 18,-€/fő ártól
(5.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Többszörösen kitüntetett kem-
ping nagy szabadidős és sportkí-
nálattal.

Fekvése:   Egy széles öbölben fekszik,
közvetlenül a kb. 2 km hosszú, kavi-
csos strandon, árnyékos fákkal egy er-
dőszélen. Novalja kávézókkal, étterek-
kel és bárokkal kb. 2 km-re.
Felszereltsége: A kemping nagyki-
terjedésű, erdős területen található. A
létesítmény egy része nudista övezet.
A vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval (széfek), strandbár, kávézó,
szupermarket, üzletek, újságos, kerék-
pártároló, internetsarok és ingyenes
WIFI. Napozószékek a mobilházaknál.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: F6F: Légkondicionált
mobilházak 4 felnőtt és 2 max. 12 éves
gyermek részére (kb. 24 m²). Zuhanyo-
zó, WC, nappali ülősarokkal, SAT-TV és
konyhasarok (főzőlap, hűtőszekrény,
mikrohullámú sütő), 2 kétágyas háló-
helyiség és kis terasz kerti bútorokkal.
F6G: Tágasabb mobilházak 4 fő részé-

re és 2 max. 12 éves gyermek részére 
(kb. 32 m²). Hasonló berendezéssel, 
fürdőszobával kiegészítve.
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Gyerekek:   Játszótér és animáció a 
mini-klubban (4-14 éves korig).
Szórakozás:   Animációs programok 
napközben és este. Térítés ellenében: 
biliárd.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, elutazás utáni ta-
karítás, ágyneműhuzat és törölköző 
(csere nélkül).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap, 
09.01.-10.12. között kb. 0,75 €/fő/nap, 
04.18.-04.30. között kb. 0,65 €/fő/nap.
• Regisztrációs díj:   kb. 1,- €/fő.
Parkolás:   1 parkolóhely/mobilház in-
gyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,-€/nap, előzetes lekérés az utazási 
irodában).   

Érkezés/Elutazás:
17.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.14.-09.05. / 7 éj
NAPONTA       2014.09.06.-10.12. / 1 éj

 AKTÍV tipp     Sportanimáció, aerobic,
vízigimnasztika, boccia, asztalitenisz,
röplabda, minigolf, tenisz és fi tneszte-
rem. Térítés ellenében: kerékpárok, ví-
zibiciklik, búvákodás és lovaglás. 

 CAMPING STRASKO     PAG-SZIGET/NOVALJA 

Szálláskód: FESO 01912

1 éj/apartman önellátással

már 37,-€ ártól
(11.840,- Ft ártól)

Kedvelt létesítmény felújított
apartmanokkal a tengerparton.

Fekvése: Ugljan-sziget déli részén
fekszik egy píneaerdőben, közvetlenül
a sziklás strandon. Kukljica központja
kb. 200 m-re. Rendszeres kompösz-
szeköttetés Zadarba/Zadarból minden
30 percben.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 132 lakóegység, recepció
ingyenes WIFI-vel, teraszos étterem,
a’la carte-étterem, kávézó és bár. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A teljesen felújított, szín-
vonalas apartmanokban fürdőszoba,
WC, hajszárító, légkondicionálás, te-
lefon (térítés ellenében), SAT-TV, széf,
konyhasarok (villanytűzhely, hűtőszek-
rény, mikrohullámú sütő), étkezősa-
rok, ülősarok és balkon vagy terasz a
tenger oldalán.
F3F:   Kétszobás, manzárdapartmanok 
3 fő részére (kb. 30 m²). Nappali/há-
lószoba kihúzható kanapéval és 1 két-
ágyas szoba.
F4G: Kétszobás, manzárdapartmanok 

4 fő részére (kb. 40 m²). Nappali/háló-
szoba dupla, kihúzható kanapéval és 1 
kétágyas szoba.
F4H: Kétszobás superior man-
zárdapartmanok 4 fő részére (kb. 45 
m²). Hasonló berendezéssel, mint az 
F4G.
F5J: Háromszobás apartmanok 4 fel-
nőtt és 1 gyermek részére (kb. 50 m²). 
Nappali/hálószoba dupla, kihúzható 
kanapéval és 1 kétágyas szoba. Külön 
konyha/étkező 1 fekhellyel a gyermek 
számára.
F5K:   Háromszobás superior-apartma-
nok 4 felnőtt és 1 gyermek részére (kb. 
50 m²). Hasonló berendezéssel, mint 
az F5J.
Sport:   Kosárlabda-/röplabdapálya. Té-
rítés ellenében: 3 teniszpálya, asztali-
tenisz, minigolf, búvárkodás és egyéb 
vízi sportok.
Szórakozás:   Szórakozási lehetőségek 
a település központjában.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, elutazás utáni takarítás, tö-
rölközők és ágyneműhuzat.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól, 12-17 éves korig kb. 0,50 
€/fő/éj, 11 éves korig ingyenes.  
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.

Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni
(max. 7 kg, kb. 10,- €/nap, előzetes le-
kéréssel).  
Érkezés/Elutazás:
14.00 órától/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 5 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.28.-08.29. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény. 
2014.06.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 09.13. 
utáni utakra.   Az Árkedvezménnyel
együtt nem érvényesek.
Árkedvezmény:
7=5    05.17.-06.14., 09.13.-09.27.
7=6    06.09.-06.28., 08.30.-09.18.
5=4 05.17.-06.14., 09.14.-09.27.   

7=5
kedvezmény

 APPARTEMENTS ZELENA PUNTA   ÚJ    KUKLJICA/UGLJAN-SZIGET 

Szálláskód: FESO 01861

1 éj/apartman önellátással

már 51,-€/fő ártól
(16.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Ideális választás egy kellemes csa-
ládi nyaraláshoz.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik,
közvetlenül a nyilvános, kavicsos stran-
don. Vásárlási lehetőségek kb. 200 m-
re, a település központja kb. 2,5 km-
re.  
Felszereltsége:   Egyéni vezetés alatt
álló ház 6 apartmannal. A vendégek 
rendelkezésére áll a’la carte-étterem,

pool-bár, kávézó és ingyenes WIFI. 
Úszómedence (kb. 12x6 m) vízeséssel, 
napozószékekkel és napernyőkkel.
Helyi besorolás:   4*.  
Elhelyezés: F2G/F3G/F4G/F5G/
F6G: Háromszobás apartman 2-6 fő 
részére (kb. 75 m²). Zuhanyozó, WC, 
SAT-TV, telefon, rádió, széf és légkon-
dicionálás. Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval, ebédlőasztal, 
konyhasarok (gáz- vagy villanytűzhely, 
hűtőszekrény fagyasztórésszel, külön 
kérésre mikrohullámú sütő, vízforra-
ló és kávéfőző). 2 kétágyas szoba (az 
egyikben különálló ágyakkal) és ten-
gerre néző balkon.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. 
Gyerekek:   Játszótér és vízi játékok a 
medencénél.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/nap.  
1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap, előzetes lekéréssel).

Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
NAPONTA      2014.07.12.-08.22. / 6 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 07.01.-
08.31. közötti utakra   (a kedvez-
mény alapja a reggelis ár).  
Árkedvezmény:
7=6*  05.01.-06.20., 09.01.-09.30.
*a kedvezmény alapja a reggelis ár   7=6

kedvezmény

 VILLA VRBANC   ÚJ    PAG-SZIGET/PAG 

Szálláskód: HOSO 01893

1 éj reggelivel

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Klubszálloda közvetlenül a stran-
don, a Paklenica Nemzeti Park kö-
zelében.

Fekvése:   A település szélén fekszik, a
központtól kb. 800 m-re, a Paklenica
Nemzeti Parktól kb. 3 km-re. Kavicsos
strand betonozott napozórészekkel kb.
50 m-re.
Felszereltsége: A 139 szobával és
24 apartmannal rendelkező létesít-
ményben a vendégek rendelkezésére 
áll hall, recepció, étterem, 2 a’la carte-
étterem, bár, társalgó, újságos, kis üz-
let, fodrászat és 2 lift. Szép park, terasz 
édesvizű úszómedencével (kb. 12x10
m). Napozószékek és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében állnak rendelkezésre 
(kb. 2,50 €/nap).  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/B3A: A szo-
bákban zuhanyozó, WC, hajszárító, te-
lefon, SAT-TV, légkondicionálás, fűtés,
széf és balkon.

A2B:   Tengerre néző szobák.
A3A/A4A - Családi szobák: Két há-
lóhelyiséggel rendelkező szobák 3-4 fő 
részére.
A4C/A5C - Családi szobák:   Két há-
lóhelyiséggel rendelkező szobák 4-5 fő 
részére, az egyik helyiségben 3 ággyal. 
1 zuhanyozó és 2 WC.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli, félpanzió   (06.08. 
előtt vagy 08.29. után) vagy All Inklu-
sive (05.24.-09.12. között, 06.08.-
08.29. között csak All Inklusive ellátás 
foglalható). Minden étkezés büférend-
szerben.
Sport:   Sportanimáció, asztalitenisz, 
strandröplabda. Térítés ellenében: 4 
teniszpálya, 1 többfunkciós sportpálya 
és csónakok.  
Wellness: Térítés ellenében: a well-
ness-részlegben fedett medence, gőz-
fürdő, élményzuhanyok, pezsgőfürdő, 
szauna, masszázs és különböző keze-
lések. Belépés csak 16 éves kor felett.  
Gyerekek:   Gyermekanimáció. Játszó-

tér és külön gyerekmedence.
Szórakozás:   Szórakoztató programok 
és Winnetou Múzeum. Térítés ellené-
ben: minigolf, boccia.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA              2014.05.31.-06.29., 

08.23.-09.19. / 3 éj
NAPONTA      2014.06.30.-08.22. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalás esetén   elhe-
lyezés kétágyas szobában   (A1A).  
 TÚRA tipp  Min. 5 éjszakás tartózko-
dás esetén: naponta ebédcsomag, há-
tizsák és nordic walking-botok.  
 ALL inklusive    05.24.-09.12. között
foglalható. Minden étkezés büférend-
szerben. Délutánonként kávé, tea és
sütemény. Éjféli snack. 10.00-23.00 óra
között italok (sör, bor, üdítők és helyi
alkoholos italok). Tollaslabda és több-
funkciós sportpálya.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.01.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény. 2014.06.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a 08.31. utáni utakra. Az 
Árkedvezménnyel és az A1A=A2A ked-
vezménnyel együtt nem érvényesek.
Árkedvezmény:
7=6    04.12.-04.26., 05.03.-05.31., 
 06.07.-06.28., 09.20.-11.08.
5=4  04.12.-04.24., 05.03.-05.29.,
 06.07.-06.26., 09.20.-11.08.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A* 04.12.-05.17., 09.13.-11.08.
*min. 5 éjszakás tartózkodás esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-11 éves) 
40% 1 felnőttel egy szobában.
B3A:   1 gyermek (2-13 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (14 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában.  

Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-13 éves) 100% il-
letve 2 gyermek (14 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában.
A5C: 2-3 gyermek (2-13 éves) 100%
illetve 2-3 gyermek (14 éves kortól)
20% 2 felnőttel egy szobában.

5=4
kedvezmény

 BLUESUN HOTEL ALAN   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   STARIGRAD/PAKLENICA 

Szálláskód: HOSO 01853

1 éj reggelivel

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.06.30-ig

Szállás példa
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150 HORVÁTORSZÁG · ÉSZAK-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kedvelt szálloda nyugodt helyen,
egy píneaerdőben, közvetlenül a
tengerparton.

Fekvése: Egy kis félszigeten fekszik, a
sziklás strandon. Központ éttermekkel
és kávézókkal kb. 400 m-re található.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 300 szoba, hall recepcióval
és ülősarkokkal, társalgó, ajándéküzlet,
étterem, aperitifbár és kis üzlet. Édes-
vizű úszómedence (kb. 150 m², nyitva
kb. 05.18.-09.21. között) és napozóte-
rasz. Napozószékek a strandon térítés
ellenében (kb. 3,- €/nap).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A jól és ízlé-
sesen berendezett szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV,
széf, hűtőszekrény, légkondicionálás
és balkon.
A1C/A2C:   Tengerre néző balkonnal
és fürdőszobával vagy zuhanyozóval
(kb. 22 m²).
A1A/A1C/A2C: Telefon elhelyezése 
csak térítés ellenében.

A4A - Családi szobák: Kétágyas szo-
ba fürdőszobával, kiegészítve dupla, ki-
húzható kanapéval (kb. 28 m²).
A4E - Családi szobák: Kéthelyiséges 
szobák (kb. 40 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla, kihúzható kanapéval és 1 
kétágyas szoba illetve fürdőszoba vagy 
zuhanyozó.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba 
A2S is.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy   tel-
jes panzió  . Minden étkezés büférend-
szerben, teljes panzió foglalása esetén 
délben könnyű büféebéd.
Sport:   Röplabda. Térítés ellenében: 
kerékpárok (kb. 7,- €/nap), fi tneszte-
rem (kb. 3,50 €/nap), asztalitenisz (kb. 
3,- €/nap), 3 salakos teniszpálya (kb. 
6,- €/óra) és minigolf (kb. 3,- €).
Wellness:   Fedett medence (kb. 25x23 
m, kb. 06.17.-09.06. között zárva) és 
pezsgőfürdő. Térítés ellenében: szauna 
(kb. 4,- €), szépségszalon, masszázs.
Gyerekek: Külön gyermekmedence, 
játszótér és animációs programok (4-
12 éveseknek).  

Szórakozás: Animációs programok 
kb. 06.14.-09.06. között.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA       2014.07.12.-08.29. / 5 éj
Hosszabb tartózkodás:   07.12. előtt
és 08.15. után hosszabb tartózkodásnál
(min. 3 éj) kb. 15% árkedvezmény.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1C).  
 KERÉKPÁR tipp  Kerékpártúrák a kör-
nyék látnivalóihoz animátorok kísére-
tében (kb. 06.14.-09.06. között). Ke-
rékpártároló, szerszámok egyszerűbb
javításokhoz és kerékpáros térképek.
Térítés ellenében: energiagazdag cso-
mag izotóniás itallal, energiaszelettel
és banánnal (kb. 5,- €/nap, fi zetés a
helyszínen), KTM kerékpárszerviz, bé-
relhető kerékpárok (kb. 12,- €/nap ill.
35,- €/hét) és tisztítószolgálat. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-y
vezménnyel és az A1A=A2A kedvez-
ménnyel együtt nem érvényes).  
Árkedvezmény:
7=5    03.29.-04.19., 09.20.-11.08.
7=6    04.14.-06.21., 09.13.-09.25.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A* 03.29.-06.06., 09.13.-
11.08.
* min. 5 éjszakás tartózkodás esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2C/A2F/A2S:   1 gyermek (3-11 
éves) 30% 1 felnőttel egy szobában.
A2A/A2C/A2F:   1 gyermek (2-6 éves) 
100%, 1 gyermek (7-11 éves) szezontól 
függően 50-100% illetve 1 gyermek (12 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.  

Családi akció:
A4A/A4E:   4 fő részére melyből max.
2 gyermek foglalása esetén 1. gyer-
mek (2-6 éves) 100%, 1. gyermek (7-
11 éves) szezontól függően 50-100%
illetve 2. gyermek (2-11 éves) 50% egy 
szobában. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.   

Szállás példa

 HOTEL PINIJA    
JOKER-

SZOBA

   PETRCANE 

Szálláskód: HOSO 01850

1 éj reggelivel

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

7=5
kedvezmény
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családi apartmanok Petrcane te-
lepülésen.

Fekvése:   Nyugodt helyen, közvetle-
nül a sziklás/kavicsos strandon fekszik.
A település központja kb. 1,5 km-re,
vásárlási lehetőségek kb. 100 m-re.  
Felszereltsége: Színvonalas létesít-
mény 126 apartmannal. A vendégek 
rendelkezésére áll recepció, strand-
bár, pékség és kis üzlet. Úszómeden-
ce (kb. 60 m²) napernyőkkel és napo-
zószékekkel.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: Ízlésesen és színvonala-
san berendezett apartmanok 40 két-
szintes épületben. Fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, légkondi-
cionálás, telefon, internetcsatlakozás,
SAT-TV, széf, teljesen felszerelt kony-
ha (villanytűzhely sütővel, szagelszívó,
hűtőszekrény, kávéfőző) és bútorozott
balkon vagy terasz.
F3F:   Kétszobás apartman 2 felnőtt és 1
gyermek részére (kb. 45 m²). Nappali/

hálószoba ülő-/étkezősarokkal és 1 ka-
napéval. 1 kétágyas szoba.
F4G:   Háromszobás apartman 2 felnőtt 
és 2 gyermek részére (kb. 45 m²) az 
1. emeleten. Nappali/hálószoba ülő-/
étkezősarokkal és 1 kanapéval. 2 két-
ágyas szoba (az egyikben különálló 
ágyakkal). Zuhanyozó.
F4H:   Háromszobás apartman 2 fel-
nőtt és 2 gyermek részére (kb. 55 m²). 
Nappali/hálószoba ülő-/étkezősarok-
kal és 1 kanapéval. 2 kétágyas szoba 
(az egyikben különálló ágyakkal).
F5J:   Háromszobás apartman 2 felnőtt 
és 2-3 gyermek részére (kb. 65 m²) a 
földszinten. Nappali/hálószoba ülő-/
étkezősarokkal és 1 kanapéval. 2 két-
ágyas szoba (az egyikben különálló 
ágyakkal). Fürdőszoba és terasz.
F5K:   Háromszobás maisonette-apart-
man 2 felnőtt és 2-3 gyermek részére 
(kb. 70 m²). Nappali/hálószoba ülő-/
étkezősarokkal és 1 kanapéval. 2 két-
ágyas szoba (az egyikben különálló 
ágyakkal). 2 zuhanyozó.
Sport:   Térítés ellenében: vízi sportok 
a helyi szolgáltatóknál.  
Gyerekek:   Külön gyerekmeden-
ce és játszószoba. Térítés ellenében: 
gyermek-/bébifelszerelésekkel ellátott 
apartmanok (kb. 5,- €, előzetes leké-
rés az utazási irodában, fi zetés a hely-
színen).  
Szórakozás:   Reggel és este 3-3 óra 
animáció (kivéve szombaton).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, elutazás utáni takarítás és 

üdülőhelyi díj.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha, de a helyszí-
nen is bérelhetők (törölközőcsomag 3
kis törölközővel kb. 5,- €, 1 strandtöröl-
köző kb. 3,- €).  
A helyszínen fi zetendő:
  •   Kaució:   kb. 150,- €.
•   Ágyneműhuzat:   kb. 5,- €/fő/tartóz-
kodás (kötelező).
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/11.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.07.-09.05. / 5 éj  

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

 FALKENSTEINER APPARTEMENTS PETRCANE       PETRCANE 

FESO 01910

1 éj/apartman önellátással

már 92,-€ ártól
(29.440,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kedvelt klubszálloda színvonalas 
wellness-részleggel - ideális vá-
lasztás az egész család számára.

Fekvése:   Egy píneaerdőben fekszik,
egy öbölben, közvetlenül egy ho-
mokos és egy kavicsos strandnál. Az 
óváros kb. 3,5 km-re, Zadar repülőte-
re kb. 12 km-re. Buszmegálló a szállo-
da előtt.  

Felszereltsége: A 258 szobás, 2 egy-
mással összeköttetésben lévő épület-
ből álló létesítményben a vendégek 
rendelkezésére áll recepció széfek-
kel, klimatizált étterem, ajándéküzlet, 
lobby-bár, pool-bár és 3 lift. Édesvizű 
úszómedence (kb. 750 m²) élménye-
lemekkel és csúszdával. Napozóterasz 
napozószékekkel, napernyőkkel és tö-
rölközőkkel (napozószékek a strandon 
csak térítés ellenében, kb. 3,- €/nap). 

Színpad az esti show-műsorokhoz.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   Az ízlésesen
berendezett szobákban (kb. 25 m²)
fürdőszoba vagy zuhanyozó, francia-
ágy, WC, hajszárító, telefon, SAT-TV,
széf, hűtőszekrény, WIFI és légkondi-
cionálás.
A1B/A2B:   Szobák a tenger oldalán.
A4C - „Mini Family”:   Családi szobák 
(kb. 28 m²). Kétágyas szobák, bennük 
a gyermekek számára külön hálófülke 
vagy kanapé (160x80 cm).
A4D - „Mini Family”: Hasonló be-
rendezéssel, de a tenger oldalán.
A4A - „Royal Family”: Tágasabb
családi szobák (kb. 40-44 m²). Két-
ágyas szobák, bennük a gyermekek 
számára tolóajtóval leválasztott háló-
fülke emeletes ággyal (160x80 cm).
A4B - „Royal Family”:   Hasonló be-
rendezéssel, de a tenger oldalán.
A5B - „Family Suitek”: Kétágyas
szobák, hálófülke a gyerekeknek eme-
letes ággyal, nappali ülősarokkal és
fekhellyel a 3. gyermek számára (kb.
46 m²) illetve balkon.  
Sport: Fitneszterem cardio-gépekkel,
aerobic, kosárlabda, boccia, strandröp-
labda, tornaterem, vízigimnasztika és
asztalitenisz. Térítés ellenében: 4 sa-
lakos teniszpálya (kivilágításal), tenisz-
oktatás, vitorlázás, szörfoktatás, búvár-
központ, vízibiciklik és vízisí.
Szórakozás:   Animáció sport- és já-
tékprogramokkal kicsiknek és nagyok-
nak illetve esti show-műsorok és élő-

zene a klubszínházban kb. 06.01. és 
09.07. között.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj 
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 5 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 WELLNESS tipp    „Aquapura Thalas-
so & Spa” vízi- és élményközpont: fe-
dett medence (kb. 18x10 m), thalas-
so élményelemek, nagy szaunarészleg 
gőzfürdővel, fi nn szaunával, élmény-
zuhanyokkal és merülőmedencével, 
Kneipp-taposómedence, pezsgőfürdő 
és pihenőszoba. Térítés ellenében: 16 
kezelőszoba különböző masszázsok-
hoz és szépségkezelésekhez illetve szo-
lárium.  
 CSALÁDI tipp  „Falkyland” gyermek-
paradicsom: színvonalas élményvilág 
játszótérrel (3 éves kortól, kb. 04.12.-
09.06. között, szombat kivételével na-
ponta), gyermekfelügyelet, gyermek-
animáció korcsoportonként különböző 
játékokkal, pl. barkácsolás, gyermek-
olimpia, kincskeresés, vízijátékok, ve-
télkedők és mozi. Kültéri gyermekme-
dence nagy csúszdával.  
 CSÚSZDA tipp    Nagy vízicsúszda me-
rülőmedencével - mely kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt jó szórakozás.  

 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. Tematikus büfék és lát-
ványkonyha. 10.00 és 22.00 óra között
sör, bor, tea, kávé, helyi alkoholos ita-
lok (koktélok és forró italok kivételével)
és üdítők az All Inklusive-bárban. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 06.07. 
előtti és 08.23. utáni utakra.
Családi akció:
A4A/A4B/A4C/A4D: 4 fő részére,
melyből max. 2 gyermek (2-6 éves)
100%, max. 2 gyermek (7-17 éves)
50% illetve max. 1 gyermek (18 éves
kortól) 20% egy szobában.
A5B: 5 fő részére, melyből max. 3
gyermek (2-6 éves) 100% illetve max.
3 gyermek (7-17 éves) 50% egy szo-
bában. 

 FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK       ZADAR 

HOSO 01854

1 éj All Inklusive

már 68,-€/fő ártól
(21.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Közvetlenül a strandon.

Fekvése:   Egy homokos/kavicsos
öbölben fekszik egy nagy píneaerdő-
ben, a strandtól a lakóegységek fekvé-
sétől függően kb. 100-300 m-re. Zaton
és Nin kb. 1,5 km-re.
Felszereltsége: Összesen 597 lakó-
egység várja a vendégeket. A létesít-
mény sétálóutcáján 3 a’la carte-étte-
rem, önkiszolgáló étterem, pizzéria,
fagyizó, szupermarket, taverna, aperi-
tifbár, kávézó, butikok, mosoda, fodrá-
szat, ajándéküzletek és orvosi rendelő
áll rendelkezésre. Térítés ellenében WI-
FI (napi 2 óra/lakóegység ingyenesen).
A strandon szórakoztató központ szín-
paddal, táncterasz, snack-bár és kávé-
zó. Nagy, édesvizű medencerendszer 
kb. 970 m² vízfelülettel. Nagy vízicsúsz-
da a kb. 1.500 m hosszú strandon. A
medencénél és a strandon napernyők 
és napozószékek térítés ellenében (kb.
2,70 €/nap illetve 3,50 €/nap). A léte-
sítményhez egy kemping is tartozik.  
Helyi besorolás: 3*/4*.
Elhelyezés:
Apartmanok/stúdiók - NNN: 
Zuhanyozó, WC, konyhasarok (gáztűz-
hely, hűtőszekrény, kávéfőző), étkező-
sarok, hajszárító, széf, telefon (térítés
ellenében), SAT-TV és terasz.
F2F:   Stúdió 2 fő részére (kb. 20 m²).
Nappali/hálószoba dupla kanapéval.
F2G/F3G:   Stúdió 2-3 fő részére (kb.

21 m²). Nappali/hálószoba dupla és 
szimpla kanapéval.
F2H/F3H/F4H:   Kétszobás apartman 
2-4 fő részére (kb. 29 m²). Nappali/há-
lószoba dupla kanapéval és 1 hálószo-
ba 2 ággyal. Balkon vagy terasz.
F2J/F3J/F4J/F5J:   Háromszobás apart-
man 2-5 fő részére (kb. 35 m²). Nap-
pali/hálószoba kanapéval és 2 két-
ágyas szoba.
Superior apartmanok/stúdiók -
NNNN:
Színvonalasabban berendezettek, lég-
kondicionálással és mikrohullámú sü-
tővel kiegészítve. Fürdőszoba vagy zu-
hanyozó.
G2F/G3F: Stúdió 2-3 fő részére (kb. 
25 m²). Nappali/hálószoba dupla ka-
napéval és fotelággyal. 
G2K/G3K/G4K: Kétszobás apartman 
2-4 fő részére (kb. 36 m²). Nappali/há-
lószoba dupla kanapéval és egy két-
ágyas szoba.
G2H/G3H/G4H/G5H:   Háromszobás 
apartman 2-5 fő részére (kb. 48 m²). 
Nappali/hálószoba kanapéval, 2 két-
ágyas szoba. Balkon vagy terasz, 2. WC.
G2J/G3J/G4J/G5J/G6J: Háromszo-
bás apartman 2-6 fő részére (kb. 58 
m²). Nappali/hálószoba dupla kana-
péval, 2 kétágyas szoba, 2. fürdőszoba 
és balkon.
Mobilházak:
H5F:   Háromhelyiséges mobilházak 5 
fő részére (kb. 31 m²). A nappaliban 

SAT-TV, étkező- és konyhasarok (gáz-
tűzhely, mikrohullámú sütő, kávéfőző,
hűtőszekrény) és egy fekhely (70x190
cm). 2 kétágyas helyiség (az egyikben
különálló ágyakkal). 2 zuhanyozó, WC,
légkondicionálás és fedett, bútorozott
terasz.
H5G: Kissé tágasabb mobilházak (kb.
32 m²) hasonló berendezéssel.
Ellátás: Önellátás   vagy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  (A
mobilházakban csak önellátás foglal-
ható). Gyerekkedvezmény az ellátás
felárára: (2 éves korig) 100%, (3-11
éves) szezontól függően 50-100%. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.  
Sport:   Sportprogramok és aerobic.
Térítés ellenében: 12 teniszpálya, ke-
rékpárok, lovaglás, asztalitenisz, mini-
golf és különböző vízi sportok.
Wellness:   Térítés ellenében: masz-
százs és pezsgőfürdő.
Szórakozás: Animációs programok 
napközben és este. Naponta show-
műsorok, kabaré, színház és élőzene.
Diszkó.   
A bérleti díj tartalmazza:
Ágyneműhuzat heti, törölköző heti 2x 
váltással, gáz, áram és víz. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 100,- €. (csak a mobil-
házakban)

• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap, 
12-15 éveseknek kb. 0,50 €/fő/nap, 11 
éves kor alatt ingyenes. (csak a mobil-
házakban)
•   Regisztrációs díj: kb. 1,- €/fő. (csak 
a mobilházakban)
  •  Elutazás utáni takarítás:   kb. 35,- 
€, de a lakóegységeket a vendégek 
maguk is kitakaríthatják.  
1 pótágy:   Gyermekágy 3 éves ko-
rig kb. 6,- €/nap. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7 kg-ig, kb. 10,- €/nap, 06.21. előtt és 
08.30. után ingyenes, előzetes lekérés 
az utazási irodában szükséges).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/9.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
Apartmanok/stúdiók: 
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.07.-09.05. / 5 éj
Mobilházak:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.07.05.-08.29. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  •   Ajándék büféreggeli az étterem-
ben 05.11.-05.24., 06.01.-06.21. és 
09.07.-09.28. között min. 5 éjszakás 
tartózkodás esetén.  

 CSALÁDI tipp    Játszótér és gyermek-
medence. Gyermekfelügyelet (4-12 
éves korig). Mini-klub (4-12 évesek-
nek, 10.00-12.30 óra között). Kalóz-
hajó, zsákbanfutás és tánciskola gye-
rekeknek.  
 ITALOK inklusive  A vacsoránál italok 
(sör, üdítők, víz) ingyenesen.  

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
Apartmanok/stúdiók: 
7=6    06.07.-06.14., 06.21.-06.28.,

08.30.-09.06.
Mobilházak:
7=6    09.06.-09.13.   

 ZATON HOLIDAY RESORT    ZATON 

Szálláskód: HOSO 01852

1 éj önellátással

már 13,-€/fő ártól
(4.160,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FESO 01852

Szállás példa - NNNN

7=6
kedvezmény

Szállás példa - Mobilház
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153HORVÁTORSZÁG · ÉSZAK-DALMÁCIA

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

Kedvelt családi szálloda All Inklu-
sive ellátással.

Fekvése: Nyugodt helyen, közvet-
lenül a kristálytiszta tenger kavicsos 
strandján fekszik, egy píneaerdőben. 
Zadar történelmi központja kb. 3,5 km-
re, vásárlási lehetőségek kb. 300 m-re, 
Zadar repülőtere kb. 12 km-re.  
Felszereltsége:   A 2 épületből álló lé-
tesítményben a vendégek rendelkezé-

sére áll klimatizált hall bárral és ülősa-
rokkal, étterem, újságos, fodrászat és 3
lift. Édesvizű medence, terasz napozó-
székekkel és napernyőkkel. A szálloda
előtt lévő, nyilvános strandszakaszon
napágyak csak térítés ellenében (kb.
3,- €/nap).
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A/A3A: A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, SAT-TV, légkondicionálás és
balkon vagy terasz.
A1A: Egyágyas szobák terasz/balkon
nélkül.
A4A: Kétszobás apartmanok hasonló
felszereltséggel.  
Wellness:   Térítés ellenében (a szom-
szédos Club Funimation Borikban):
masszázs, szauna, pezsgőfürdő és
szépségkezelések.
Gyerekek:   Játszótér. Gyermekfel-
ügyelet különböző korcsoportokban
(3-14 éveseknek, kb. 05.31.-09.06. kö-
zött, szombat kivételével naponta).  
Szórakozás:   Kb. 05.31.-09.06. között
változatos animációs programok ki-
csiknek és nagyoknak.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj 
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.06.14.-09.05. / 7 éj   

 AKTÍV tipp  Boccia, kosárlabda, asz-
talitenisz és röplabda. Továbbá sport-
programok, mint pl. tollaslabda, foci, 
vízigimnasztika és jogging. Térítés el-
lenében: fi tneszterem, 4 teniszpálya, 
vízibiciklik, vitorlázás, szörf, vízisí és 
búvárkodás a szomszédos Club Funi-
mation Borikban.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. 10.00 és 22.00 óra között 
sör, bor, víz, üdítők, tea és kávé ingye-
nes fogyasztása az All Inklusive-bár-
ban és az étkezések ideje alatt az ét-
teremben.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 4 éjszakás tartózkodás és 
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 06.07. 
előtti és 09.13. utáni utakra 10% 
kedvezmény.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A3A:   1 gyermek (2-6 éves)
100%, 1 gyermek (7-11 éves) 50%,
1 gyermek (12-17 éves) 30% illetve 1
gyermek (18 éves kortól) 20% 2 felnőt-
tel egy kétágyas szobában, pótágyon
vagy egy háromágyas szobában.
Családi akció:
A4A:   4 fő részére, melyből max. 2 
gyermek (2-6 éves) 100%, max. 2 
gyermek (7-11 éves) 50%, max. 2 gyer-
mek (12-17 éves) 30% illetve max. 2 
gyermek (18 éves kortól) 20% egy 
apartmanban.

 HOTEL DONAT       ZADAR 

HOSO 49537

1 éj All Inklusive

már 37,-€/fő ártól
(11.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kedvelt létesítmény szállodai szo-
bákkal és apartmanokkal a strand
és a központ közelében. 

Fekvése:   Zadar és Biograd között fek-
szik. A település központja kb. 500 m-re,
sekély, kavicsos strand kb. 100 m-re. 
Felszereltsége:   Az üdülőkomplexum
sorházakból valamint a Hotel Albából
áll. A szállodában rendelkezésre áll ét-
terem, bár terasszal és kis üzlet. Napo-
zószékek és napernyők a strandon térí-
tés ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Hotel Alba:
A1A/A2A:   A szobákban fürdőszoba,
WC, telefon, SAT-TV, széf és balkon.
A2B:   Szobák a tenger oldalán.
A3C:   Stúdiók 3 fő részére, konyhasa-
rokkal és hűtőszekrénnyel kiegészítve,
egyébként hasonló felszereltséggel,
mint az A2A típus.  
Croatia üdülőközpont:
Az apartmanokban/stúdiókban zuha-
nyozó, WC, SAT-TV, telefon, széf, kony-
ha vagy konyhasarok (főzőlap, hűtő-
szekrény). 
F2F:   Stúdió 2 fő részére (kb. 19,5 m²) a
Hotel Albában. Kétágyas szoba előszo-
bával, konyhasarok és balkon. 
F3G: Kétszobás apartman 3 fő részére 
(kb. 27 m²). Nappali/hálószoba 1 he-
verővel, konyha étkezősarokkal, 1 két-
ágyas szoba és balkon vagy terasz.
F4H: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 39 m²). Nappali/hálószoba dup-
la heverővel és 1 kétágyas hálószoba.
Konyha étkezősarokkal és loggia.
F5J:   Háromszobás apartman 5 fő ré-
szére (kb. 35 m²). Nappali/hálószoba
heverővel és 2 kétágyas hálószoba (az 
egyikben különálló ágyak). Konyhasa-
rok étkezősarokkal és loggia.
F6K: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 47 m²). Nappali/hálószoba

dupla heverővel és 2 kétágyas háló-
szoba (az egyikben különálló ágyak). 
Konyha étkezősarokkal és loggia. 
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.   Az
apartmanokban önellátás.
Sport:   2 keményborítású teniszpálya, 
ütők és labdák térítés ellenében (kb. 
3,- €/óra).
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: Hotel Alba:   Nem vihető.
Croatia üdülőközpont: 1 háziállatot 
lehet vinni (kb. 8,- €/nap, a stúdiókba 
nem vihető).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
Hotel Alba:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA              2014.05.26.-06.13.,

09.06.-10.05. / 3 éj
SZERDA/SZOMBAT 

2014.06.14.-09.05. / 3 éj  
Hosszabb tartózkodás: 05.26. előtt 
hosszabb tartózkodás (min. 3 éj) ese-
tén kb. 20% árkedvezmény a reggelis 
árból (kivéve az A3C típusban).  
Croatia üdülőközpont:
   NAPONTA / 3 éj
SZERDA/SZOMBAT 

2014.07.05.-09.06. / 7 éj  

Croatia üdülőközpont foglalásap g
esetén:
A bérleti díj tartalmazza:
  Ágyneműhuzat heti, törölköző heti 2x 
váltással, áram, víz, üdülőhelyi díj és 
elutazás utáni takarítás.   
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
1 pótágy: Gyerekágy 3 éves korig kb. 
4,- €/nap. Előzetes foglalás az utazási 
irodában szükséges, fi zetés a helyszí-
nen. A max. létszámot így sem szabad 
túllépni. 
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig       

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában (A1A). 
 ITALOK inklusive Hotel Alba: A va-
csoránál ¼ liter bor vagy 0,33 liter sör 
vagy 1 üdítő ingyenesen. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény: 
Hotel Alba:
7=5    04.25.-05.31., 09.20.-10.05.
7=6 05.26.-06.14., 09.06.-09.25.
Croatia üdülőközpont:   
7=5*  04.25.-06.14., 09.13.-10.04.
7=6*   06.10.-06.28., 08.30.-09.18.
     *kivéve az F2F típusban 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.
A2A/A2B/A3C: 1 gyermek (2-6 éves)
100%, 1 gyermek (7-11 éves) szezontól
függően 50-100% illetve 1 gyermek (12 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon vagy egy stúdióban. A
pontos árakat a foglalás rendszer tar-
talmazza.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL ALBA & CROATIA ÜDÜLŐKÖZPONT       SVETI FILIP I JAKOV 

Szálláskód: HOSO 01856

1 éj önellátással

már 9,-€/fő ártól
(2.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szálláskód: FESO 01856
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154 HORVÁTORSZÁG · ÉSZAK-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Családbarát üdülőfalu modern 
mobilházakkal, színvonalas szó-
rakoztató programokkal.

Fekvése: Nyugodt helyen, egy píne-
aerdőben fekszik, a tengerpart köze-
lében, egy kis, homokos öbölben. A
település központja illetve vásárlási
lehetőségek, éttermek és bárok kb. 2 
km-re.  
Felszereltsége:   A létesítményben a
vendégek rendelkezésére áll 100 lakó-
egység, recepció, teraszos étterem, ká-
vézó, mosó-/szárítógép és internetsa-
rok (térítés ellenében).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: F6F: Háromhelyiséges
mobilházak 6 fő részére (kb. 32 m²).
2 zuhanyozó, WC, konyhasarok (gáz-/
villanytűzhely, hűtőszekrény), ülősarok 
és bútorozott terasz. Nappali/hálóhe-
lyiség dupla, kihúzható kanapéval és
2 kétágyas hálóhelyiség (az egyikben
különálló ágyak).

Sport:   Aerobic, kosárlabda, röplabda 
és asztalitenisz. Térítés ellenében: ke-
rékpárok és tenisz (helyi szolgáltatók-
nál).  
Gyerekek:   Játszótér és mini-klub (4-
12 éveseknek).  
Szórakozás:   Animációs programok 
kicsiknek és nagyoknak (kb. 06.15.-
09.15. között).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, törölközők és ágyne-
műhuzat.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap, 
12-17 éves korig kb. 0,50 €/fő/nap, 11 
éves korig ingyenes.
•   Elutazás utáni takarítás:   kb. 20,- €.
•   Regisztrációs díj: kb. 1,- €/fő/tar-
tózkodás.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,50 €/nap, előzetes lekéréssel).  

Érkezés/Elutazás:
14.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
7=6/4=3    04.15.-05.30., 08.30.-09.30.   

4=3
kedvezmény

 CAMPING PARK SOLINE    BIOGRAD NA MORU 

Szálláskód: FESO 01750

1 éj/apartman önellátással

már 49,-€ ártól
(15.680,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.01.31-ig

Szép létesítmény, mely ideális vá-
lasztás családok számára.

Fekvése: Nyugodt helyen fekszik egy 
ősfás píneaerdőben, Soline település-
részen. Kavicsos strand kb. 150 m-re,
homokos strand kb. 250 m-re. A köz-
pont, mely a szép parti sétányon gya-
log könnyedén elérhető, kb. 500 m-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 75 sorbungaló, hangula-
tos, nemdohányzó étterem, kis kávézó
és ingyenes WIFI a létesítmény teljes
területén.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A bungalók-
ban (kb. 19 m²) fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC, telefon, SAT-TV, minibár 
és terasz.

A3A/A4A - Családi bungalók:   Két-
szobás bungalók (kb. 35 m²) hűtőszek-
rénnyel kiegészítve. Nappali/hálószoba 
dupla kanapéval és 1 kétágyas szoba. 
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy   tel-
jes panzió  . Büféreggeli és 3 fogásos 
menüválasztásos vacsora salátabárral.
Sport: Asztalitenisz.  
Gyerekek:   Játszótér.
A helyszínen fi zetendő:
Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap 18 
éves kortól, kb. 0,50 €/fő/nap 12-17 
éveseknek. 11 évesd korig ingyenes.  
Parkolás:   Zárható parkoló térítés elle-
nében (kb. 6,- €/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.29. / 5 éj  

 ITALOK inklusive    Vacsoránál 1 ital
ingyenesen (bor, sör, üdítő vagy ás-
ványvíz).

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
7=6  04.26.-06.21.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy bungalóban.
1 gyermek (2-11 éves) 100% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy bungalóban, pótágyon.
Családi akció:
A3A/A4A:   1-2 gyermek (2-11 éves)
50% 2 felnőttel egy bungalóban.

7=6
kedvezmény

 SAN ANTONIO ÜDÜLŐKÖZPONT   ÚJ    BIOGRAD NA MORU 

Szálláskód: HOSO 01884

1 éj reggelivel

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Biograd na Moru strand
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155HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

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

Nagyon kedvelt szálloda a Vodice-
félszigeten.

Fekvése:   Vodice település szélén 
fekszik, a sziklás/homokos/kavicsos 
strandtól csak kb. 50 m-re, a központ-
tól kb. 150 m-re. A Krka Nemzeti Park 
csodálatos ösvényeivel, tóvidékével és 
vízeséseivel kb. 20 km-re.
Felszereltsége: Főépület és villaépü-
let összesen 129 szobával. A vendégek 

rendelkezésére áll társalgó, étterem,
a’la carte-étterem, 2 bár, 2 lift, WIFI és
internetsarok a lobby-ban (térítés el-
lenében). Tengervizes úszómedence 
(kb. 20x20 m), snack-bár, térítés elle-
nében napozószékek és napernyők a
napozóteraszon és a strandon.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A főépüle-
ti szobákban (kb. 22 m²) zuhanyozó,
WC, hajszárító, SAT-TV, légkondicio-
nálás, minibár, széf és balkon a ten-
ger oldalán.
A1B/A2B - Superior szobák:   Ten-
gerre néző szobák a főépületben.
A1A/A2A/A1B/A2B:   WIFI-vel kiegé-
szítve (térítés ellenében).
B1A/B2A: Szobák a melléképületben
(kb. 23 m²), a főépülettől kb. 50 m-re,
közvetlenül a tengerparton.
B1B/B2B - Superior szobák:   Ten-
gerre néző szobák a melléképületben
(kb. 22 m²).
B4A - Családi szobák:   Két kétágyas
szoba, összekötő ajtó nélkül a mellék-
épületben.
Foglalható Joker-szoba   B2S is a mel-
léképületben.  
Ellátás: Reggeli   vagy  félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem, aerobic és vízi-
gimnasztika. Térítés ellenében: mini-
golf, strandröplabda, kerékpárok és ví-
zi sportok helyi szolgáltatóknál.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence,
gyerekklub (4-14 éveseknek) és ani-
mációs programok.  

Szórakozás: Animációs programok 
napközben és este.
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 11,- 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj   
Hosszabb tartózkodás:   06.21.-
08.23. között hosszabb tartózkodás 
esetén (min. 4 éj) kb. 15% árkedvez-
mény.  
Fontos foglalási információ: Fi-
gyelem!   A B1A/B2A/B4A/B2S szoba-
típusok 05.10. előtt és 09.19. után nem 
foglalhatók.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B, B1A, B1B).  
 WELLNESS tipp  A Wellness & Spa 
központban fedett medence. Térítés 
ellenében: fi nn szauna, mediterrán 
szauna, török aromagőzfürdő, masz-
százszuhanyok és pezsgőfürdő. Relax 
& Beauty-központ kozmetikai, arc- és 
testkezelésekkel valamint különböző 
masszázsok.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 12%, 2014.04.15-ig 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény.

Ajándékkupon: Ajándékkupon 
10,- €/teljes árat fi zető fő érték-
ben   (06.21.-08.23. között 5,- €/tel-
jes árat fi zető fő értékben), melyet a
szálloda wellness-részlegében lehet 
beváltani.
Árkedvezmény:
21=17/7=6    03.22.-06.21.,
  09.06.-11.01.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/B2B  : 1 gyermek (2-6 éves)
70% illetve 1 gyermek (7-11 éves) 50%
1 felnőttel egy szobában. 
A2A/A2B/B2A/B2B/B2S:   1 gyer-
mek (2-6 éves) 100%, 1 gyermek (7-11
éves) 70% illetve 1 gyermek (12 éves
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
B4A:   4 fő, melyből 2 gyermek (2-13
éves) 30% 2 felnőttel 2 szobában.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL PUNTA    
JOKER-

SZOBA

   VODICE 

Szálláskód: HOSO 49515

1 éj reggelivel

már 36,-€/fő ártól
(11.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig

Középkategóriájú szálloda köz-
vetlenül a strandon.

Fekvése: A település szélén fekszik, 
közvetlenül a tengerparton, a központ-
tól kb. 1,2 km-re. Nyilvános, kavicsos 
strand (betonozott részekkel) csúsz-
dákkal illetve üzletek és éttermek kb. 
100 m-re. Kisvonat transzfer a város-
központba (térítés ellenében, kb. 2,- 
€/út). 

Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll összesen 430 szoba, recep-
ció ülősarokkal, internetsarok és ingye-
nes WIFI a lobby-ban, 2 étterem, bár 
terasszal, recepció bérelhető széfekkel,
TV-szoba, újságos és 2 lift. Tengervizes
úszómedence (kb. 200 m²), napozó-
székek és napernyők a medencénél il-
letve a strandon térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1C/A2C:   Az ízlésesen
berendezett szobákban fürdőszoba,
zuhanyozó, WC, SAT-TV, rádió, telefon,
ülősarok és balkon. 
A1A/A2A:   Zuhanyozós szobák, kiegé-
szítve haszárítóval, minibárral és lég-
kondicionálással. 
A1B/A2B:   Hasonló berendezéssel
mint az A1A/A2A, de tengerre nézők.
A1D/A2D:   Hasonló berendezéssel
mint az A1C/A2C, de a tenger felő-
li oldalon.
A4B - Családi szobák:   2 egymás
melleti kétágyas szoba összekötő aj-
tó nélkül. Légkondicionálás, hajszárító
és minibár.
A1E/A2E:   Szobák a Flora-Madera
melléképületben. Fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC, telefon, ülősarok, SAT-
TV, rádió és balkon.
A1F/A2F:   Tengerre néző szobák a Flo-
ra-Madera melléképületben.  
Ellátás: Büféreggeli, félpanzió   vagy 
teljes panzió. Reggeli és vacsora bü-
férendszerben. 3 fogásos, menüválasz-
tásos ebéd.  

Sport:   Sportanimáció. Térítés ellené-
ben: fi tneszterem, 4 salakos teniszpá-
lya (kb. 10,- €/óra), kerékpárok (kb. 
10,- €/nap), asztalitenisz illetve a stran-
don katamarán, vitorlázás, szörf és vízi-
sí (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Fedett, tengervizes me-
dence (kb. 50 m², kb. 06.15.-09.15. kö-
zött zárva). Térítés ellenében: szauna, 
szolárium és masszázs.
Gyerekek:   Mini-klub (kb. júniustól 
szeptember közepéig, 4-14 éveseknek) 
és játszótér.   
Szórakozás: Animációs programok 
napközben és este kb. 06.01.-09.15. 
között kicsiknek és nagyoknak.   
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 4,-
€/nap, 06.06.-09.12. között kb. 6,- €/
nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA               2014.06.28.-07.11., 

08.16.-08.29. / 5 éj
NAPONTA       2014.07.12.-08.15. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B, A1C, A1D, A1E, A1F).  
 ITALOK inklusive    A vacsoránál 1 
üveg sör, 1/4 liter bor, 1/2 liter víz vagy 
1 üdítő ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény (az Árkedvez-y
ménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
7=6 03.15.-06.28., 09.06.-11.01.
10% kedvezmény a 06.01.-06.30.y
közötti utakra.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2D/A2E/A2F:   1
gyermek (2-11 éves) 50% 1 felnőttel
egy szobában. 
1 gyermek (2-11 éves) 100% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 20% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A4B:   2 gyermek (2-11 éves) 50% 2 fel-
nőttel 2 szobában.

7=6
kedvezmény

 HOTEL IMPERIAL       VODICE 

Szálláskód: HOSO 01807

1 éj reggelivel

már 21,-€/fő ártól
(6.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.01.31-ig

Szállás példa
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156 HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Felújított szálloda a Solaris Re-
sorts üdülőközponton belül, cso-
dálatos szabadidős kínálattal.

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A - Superior-
szobák:   A felújított szobákban (kb.
20 m²) zuhanyozó, WC, hajszárító, lég-
kondicionálás, SAT-TV, telefon, minibár 
(külön kérésre, térítés ellenében), in-
ternetcsatlakozás (térítés ellenében),
széf és francia balkon (melyre nem le-
het kilépni).
A2B - De Luxe-szobák:   Kissé tága-
sabb szobák (kb. 23 m²), kiegészítve 
fürdőköpennyel.
A4D - Családi szobák:   2 kétágyas
szoba egymás mellett, összekötő ajtó
nélkül (kb. 36 m²).

A4A - Superior-családi szobák:   2 
kétágyas szoba összekötő ajtóval (kb. 
36 m²).
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. 
  Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Strandröplabda és fi tneszte-
rem. Térítés ellenében: kosárlabda, 
asztalitenisz, tenisz, jóga, pilates, foci-
pálya és vízi sportok.  
Wellness:   Wellness-rész 6 fedett me-
dencével. Térítés ellenében: szauna, 
masszázs és különböző kozmetikai ke-
zelések.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj  
Hosszabb tartózkodás: 06.15.-09.06. 
között hosszabb tartózkodás (min. 4 
éj) esetén kb. 10% árkedvezmény.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (07.06.-
08.23. között a kedvezmény alapja a
reggelis ár).  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
40% 1 felnőttel egy szobában. 07.06.-
08.23. között a kedvezmény alapja a
reggelis ár.
Családi akció: A4D/A4A:   2 gyermek 
(2-11 éves) 100% 2 felnőttel két szo-
bában. 07.06.-08.23. között a kedvez-
mény alapja a reggelis ár.   

 SOLARIS HOTEL IVAN       SIBENIK 

Szálláskód: HOSO 49554

1 éj reggelivel

már 52,-€/fő ártól
(16.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Színvonalas, középkategóriájú 
szálloda a Solaris Resorts üdülő-
központ területén belül.

Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, légkondici-
onálás, SAT-TV, telefon és minibár.
A2B:   1 gyermek részére kanapéval ki-
egészítve.
A4A - Családi szobák:   Kétágyas szo-
ba, a gyermekek részére emeletes ágy-
gyal. Max. 2 felnőtt és 2 gyermek (2-11
éves) részére foglalható.
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  

Sport:   Strandröplabda. Térítés ellené-
ben: 4 teniszpálya, fi tneszterem, bú-
várkodás, jetski, vízibiciklik, kajak, ke-
nu és szörf.  
Wellness:   Térítés ellenében (kb. 10,- 
€/nap): wellness-rész 6 fedett meden-
cével, szauna, hamam, masszázs és 
különböző kozmetikai kezelések.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj  
Hosszabb tartózkodás:   05.25.-
09.20. között hosszabb tartózkodás 
(min. 5 éj) esetén kb. 10% árkedvez-
mény.   

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
40% 1 felnőttel egy szobában.
A2B:   1 gyermek (2-11 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (12-17 éves) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A:   2 gyermek (2-11 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában. 

 SOLARIS BEACH HOTEL JAKOV       SIBENIK 

HOSO 49557

1 éj reggelivel

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Fekvése:  Csendes helyen, Sibenik vá-
rostól kb. 6 km-re fekszik. Az üdülőköz-
pont egy kb. 4 km hosszú partszakasz 
mentén helyezkedik el, amelyen több 
kavicsos és a gyönyörű homokos „Bi-
jela plaza” strand is található, mely 
többször is elnyerte az Adria legszebb 
strandja címet.     

Felszereltsége:  Az 5 szállodából ál-
ló, családbarát komplexum (Ivan****,
Jure****, Niko****, Andrija**** és Ja-
kov***) rengeteg szabadidős és szó-
rakozási lehetőséget kínál. A szállo-
dákban a vendégek rendelkezésére áll
ajándékbolt, teraszos étterem, bárok 
és WIFI a hallban (térítés ellenében),

kávézó hangulatos ülősarkokkal. Dal-
mát etno falu (vízimalom, olajsajtoló, 
pékség, borospince, szeszfőzde, fono-
da, halbolt, ökokert, forrás, olajfalige-
tek stb.). Úszómedencék napozószé-
kekkel és napernyőkkel (a strandon 
csak térítés ellenében - 2 napágy + 1 
napernyő kb. 13,- €/nap).

Szórakozás: Animációs programok,
esténként show-műsorok és élőzene 
a „The Legend” kalózhajón. Szabadtéri
mozi, folklórprogramok, night club és
élőzene. Térítés ellenében: minigolf. 
Parkolás:  Térítés ellenében (kb. 4,-
€/nap).
Háziállat:   Nem vihető. 

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

Számtalan szórakozási lehetőség 
kicsiknek és nagyoknak egy ki-
emelten gyermekbarát szállodá-
ban.

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, légkondi-
cionálás, SAT-TV, telefon, minibár (kü-
lön kérésre, térítés ellenében), széf és
balkon. 
A2B: 1 gyermek részére kanapéval ki-
egészítve.
A4A - Családi szobák: Kétágyas
szoba (kb. 24 m²), a gyermekek ré-
szére emeletes ággyal. Max. 2 felnőtt
és 2 gyermek (2-11 éves) részére fog-
lalható.

A4B - Családi szobák:   2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-családi szoba  A4S is.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. 
  Minden étkezés büférendszerben.  
Sport:   Strandröplabda. Térítés ellené-
ben: 4 teniszpálya, fi tneszterem, bú-
várkodás, jetski, vízibiciklik, kajak, ke-
nu és szörf.  
Wellness:   Térítés ellenében (kb. 10,- 
€/nap): wellness-rész 6 fedett meden-
cével, szauna, masszázs és különböző 
kozmetikai kezelések.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj  
Hosszabb tartózkodás:   05.25.-
09.20. között hosszabb tartózkodás 
(min. 5 éj) esetén kb. 10% árkedvez-
mény.

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
40% 1 felnőttel egy szobában.
A2B:   1 gyermek (2-11 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (12-17 éves ) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A:   2 gyermek (2-11 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában.
A4B/A4S: Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 2-3 gyer-
mek (2-11 éves) foglalása esetén. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.   

 SOLARIS KIDS HOTEL ANDRIJA    
JOKER-

SZOBA

   SIBENIK 

Szálláskód: HOSO 49553

1 éj reggelivel

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Szálloda a Solaris Resorts üdülő-
központ területén, az álomszép, 
homokos strandon.

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2B:   A szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, légkondicioná-
lás, SAT-TV, telefon, minibár (külön ké-
résre, térítés ellenében), balkon és egy 
részükben széf.
A1A/A2A:   Franciaágyas szobák (kb.
14 m²).
A4D - Családi szobák:   Kétágyas szo-
bák kiegészítve 2 pótággyal vagy dup-
la, kihúzható kanapéval.
A4E - Családi szobák: 2 kétágyas
szoba (A2B) egymás mellett, összekö-
tő ajtó nélkül.  

Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. 
  Minden étkezés büférendszerben.  
Sport:   Strandröplabda. Térítés ellené-
ben: 4 teniszpálya, fi tneszterem, bú-
várkodás, jetski, vízibiciklik, kajak, ke-
nu és szörf.  
Wellness:   Térítés ellenében (kb. 10,- 
€/nap): wellness-rész 6 fedett meden-
cével, szauna, masszázs és különböző 
kozmetikai kezelések.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj  
Hosszabb tartózkodás:   05.25.-
09.20. között hosszabb tartózkodás 
(min. 5 éj) esetén kb. 10% árkedvez-
mény.  
Fontos foglalási információ: A1A/
A2A:   A max. létszám még egy 2 év 
alatti csecsemővel sem léphető túl.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-11 éves) 40% 1 fel-
nőttel egy szobában.
Családi akció:
A4D/A4E: 2 gyermek (2-11 éves)
100% 2 felnőttel egy családi szobá-
ban. 

 SOLARIS BEACH HOTEL JURE       SIBENIK 

Szálláskód: HOSO 49558

1 éj reggelivel

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj: A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A).
 CSÚSZDA tipp  Térítés ellenében:
aquapark.      

 CSALÁDI tipp  Az animációs csapat-
nak és „Solarko” kabalafi gurának kö-
szönhetően itt a legkisebbek sem unat-
koznak. Mini-klub (kb. 06.15.-09.07. 
között heti 6x, 9.00-17.00 óra között, 
elő- és utószezonban heti 3x), vízicsúsz-
dák, játszóterek, arc- és testfestés, mini-
diszkó, „Dalmati Town” kalandfalu és lo-
vaglás szamárháton.

A fenti szolgáltatások bármely szálláshely foglalása esetén érvényesek. 
A részletes, adott szállodára vonatkozó leírások az alábbiakban külön részletezve. Dalmát etno falu
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Modern szálloda színvonalas me-
dencerendszerrel és számos spor-
tolási lehetőséggel.

Fekvése:   Közvetlenül a kavicsos
strandon fekszik, a település központ-
jától kb. 300 m-re.
Felszereltsége: A 241 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
lobby, étterem, a’la carte-étterem, in-
ternetsarok, WIFI (térítés ellenében),
fodrászat, ajándéküzlet, taverna, bár és
4 lift. A kertben napozórész, édesvizű
úszómedence (kb. 500 m²), napozóte-
rasz napozószékekkel és napernyőkkel.
A strandon kávézó, pizzéria és térítés
ellenében napozószékek, napernyők.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban
zuhanyozó, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, széf, hűtőszekrény, légkondici-
onálás és balkon.
A1B/A2B: Szobák a tenger oldalán.
A4A - Családi szobák:   Nappali/há-
lószoba dupla, kihúzható kanapéval, 1
külön hálószoba és fürdőszoba.

Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem, vízigimnasztika 
és kosárlabda. Térítés ellenében: te-
nisz (kb. 8,- €/óra), kerékpárok, asz-
talitenisz, röplabda, minigolf és bú-
várkodás.  
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, 
gőzfürdő, pezsgőfürdő, masszázs és 
szépészeti kezelések.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér és mini-klub (2-12 évesek-
nek). Térítés ellenében: bébiszitter.  
Szórakozás:   Animációs programok 
kb. június közepétől szeptember kö-
zepéig.  
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 6,- 
€/nap).   
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA               2014.06.14.-07.11.,

08.16.-09.05. / 3 éj
NAPONTA       2014.07.12.-08.15. / 4 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
7=6    03.01.-06.14., 09.07.-11.01.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S:   1 gyermek (2-11
éves) 30% 1 felnőttel egy szobában.
1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 gyer-
mek (6-11 éves) 50% illetve 1 gyermek 
(12 éves kortól) 20% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A: 4 fő, melyből 2 gyermek (2-5
éves) 100%, 2 gyermek (6-11 éves)
50% illetve 2 gyermek (12 éves kortól)
20% 2 felnőttel egy szobában.

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL OLYMPIA    
JOKER-

SZOBA

   VODICE 

Szálláskód: HOSO 49516

1 éj reggelivel

már 40,-€/fő ártól
(12.800- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Családbarát üdülőhely kavicsos 
stranddal.

Fekvése: Nyugodt helyen fekszik,
közvetlenül a tengernél, egy kavicsos
öbölben (betonozott napozórészek-
kel). Omis település kb. 7 km-re.  
Felszereltsége: A szálloda főépü-
letében a vendégek rendelkezésére áll
90 szoba, recepció széfekkel, teraszos
étterem, aperitifbár és ingyenes WIFI.
A melléképületek 40 apartmanból és
38 bungalóból állnak. Édesvizű úszó-
medence (kb. 13x5m) terasszal, snack-
bár, napozószékek és napernyők (a
strandon csak térítés ellenében). 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A főépüle-
ti szobákban zuhanyozó, WC, telefon,
SAT-TV, hűtőszekrény, légkondicioná-
lás és tengerre néző balkon.
A4D - Családi szobák:   Kéthelyisé-
ges, nem tengerre néző szobák (kb. 40
m²) a melléképületben. Nappali/háló-
szoba dupla, kihúzható kanapéval, 1
hálószoba és balkon a tenger oldalán.

A3B - Bungalók: Terasszal és kis 
konyhasarokkal (főzőlap). Nem ten-
gerre nézők.
A4C - Bungalók: Kéthelyiséges bun-
galók (kb. 40 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla, kihúzható kanapéval, 1 kü-
lön hálószoba és egy kis konyhasarok. 
Nem tengerre nézők.
Foglalható nem tengerre néző Joker-
szoba   A2S   is. 
Sport:   Boccia és egy kis, többfunkci-
ós sportpálya. Térítés ellenében: bú-
vároktatás.
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és játszótér. Gyermekfelügyelet a mini-
klubban 3-12 éveseknek.
Szórakozás: Térítés ellenében: bili-
árd.
Parkolás:   Ingyenes. 
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.28. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok fogyasztása kb. 10.00 
és 23.00 óra között ingyenesen. Kávé 
és sütemények kb. 16.00-17.00. óra 
között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15% illetve 2014.04.30-ig 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény.
Árkedvezmény:
7=6    05.09.-05.31., 08.22.-10.03.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-6 éves) 50% illetve 
1 gyermek (7-13 éves) 30% 1 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
A2A/A3B:   1 gyermek (2-6 éves)
100% illetve 1 gyermek (7-13 éves)
50% 2 felőttel egy szobában, pótágyon
illetve egy bungalóban.  
Családi akció:
A4C/A4D: 1-2 gyermek foglalása ese-
tén, 1. gyermek (2-6 éves) 100%, (7-
13 éves) 50% illetve 2. gyermek (2-6
éves) 50%, (7-13 éves) 30% 2 felnőttel
egy szobában/bungalóban.    

7=6
kedvezmény

 HOLIDAY VILLAGE SAGITTA    
JOKER-

SZOBA

   LOKVA-ROGOZNICA 

Szálláskód: HOSO 01805

1 éj All Inklusive

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Szállás példa
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159HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

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

Apartmanok nyugodt helyen, köz-
vetlenül a strandon.

Fekvése: Seget-városrészben, Trogir 
történelmi óvárosától kb. 4 km-re fek-
szik. Kavicsos strand betonozott napo-
zórészekkel az apartmanok elhelyezke-
désétől függően kb. 50-300 m-re. Split
repülőtere kb. 7 km-re.
Felszereltsége: 260 stúdió és apart-
man kétszintes sorházakban. A vendé-
gek rendelkezésére áll recepció, bár,
kávézó, kis üzlet illetve a strandon na-
pozószékek és napernyők (térítés elle-
nében).  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A célszerűen berendezett
stúdiókban/apartmanokban fürdőszo-
ba, WC, telefon, SAT-TV, széf, ülő-/étke-
zősarok, konyhasarok (villanytűzhely,
hűtőszekrény, kávéfőző), internetcsat-
lakozás, légkondicionálás és balkon
vagy terasz a tenger oldalán.
F2A:   Stúdiók 2 fő részére (kb. 40 m²).
Nappali/hálószoba és terasz.

F2F - Superior-stúdiók: Felújított, 
balkonos stúdiók 2 fő részére (kb. 40 
m²).
F5D:   Háromszobás apartmanok 3-5 
fő részére (kb. 46 m²). Nappali/háló-
szoba 1 fekhellyel, 2 kétágyas szoba és 
balkon.
F5E - Superior-apartmanok: Há-
romszobás, felújított apartmanok 3-5 
fő részére (kb. 46 m²).
Foglalható Joker-stúdió   F2S is.  
Sport: Térítés ellenében: tenisz, kerék-
párok és vízi sportok.
Gyerekek:   Mini-klub kb. 06.15.-09.15. 
között.   
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, üdülőhelyi díj, takarítás he-
tente és elutazás után, ágyneműhu-
zat, törölköző és konyharuha heti 2x 
váltással.   
1 pótágy:   Gyerekágy 2 éves korig kb. 
6,- €/nap. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A ma-
ximális létszámot így sem szabad túl-
lépni. 
Parkolás:   Ingyenes.

Háziállat:   1 kutyát lehet vinni (max. 7 
kg-ig, kb. 6,-€/nap).
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA péntek és vasárnap kivéte-
lével              2014.05.24.-06.27. / 3 éj
NAPONTA péntek és vasárnap kivéte-
lével             2014.06.28.-08.29. / 7 éj 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.02.15-ig tör-
ténő foglalás esetén 20% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=18*    03.29.-05.17., 09.13.-10.04.
14=12*    03.29.-05.24., 09.13.-10.11.
7=6*    03.29.-06.07., 09.13.-10.24.
*csak a fenti érkezések esetén

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS MEDENA    
JOKER-

SZOBA

   TROGIR-SEGET 

Szálláskód: FESO 49514

1 éj/apartman önellátással

már 25,-€ ártól
(8.000,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Apartmanházak közvetlenül a
tengerparton, szép, természeti 
környezetben.

Fekvése: Egy domboldalban fekszik,
a sziklás strandon, Seget Donji telepü-
lésrészen. Trogir óvárosa kb. 5 km-re.
Felszereltsége:   A kétemeletes sor-
házakban összesen 66 apartman ta-
lálható. A létesítményhez egy kemping
is tartozik. A vendégek rendelkezésére 
áll recepció, étterem, pizzéria, bár, szu-
permarket és mosoda. Napágyak, nap-
ernyők a strandon térítés ellenében
(kb. 2,- €/nap).   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Az apartmanokban zuha-
nyozó, WC, telefon, SAT-TV, konyhasa-
rok (főzőlap, hűtőszekrény) és étkező-
sarok.
F3F: Kétszobás apartman 3 fő részé-
re (kb. 30 m²). Nappali kanapéval/
pótággyal, 1 kétágyas szoba, terasz. 
F5G:   Háromszobás apartman 5 fő és 1
gyerek (max. 12 éves) részére (kb. 40
m²). Nappali kanapéval/pótággyal, 2 

kétágyas szoba, külön WC és balkon.
Foglalható Joker-apartman   F3S  /S F5S   is.  
Sport:   Többfunkciós sportpálya. Térí-
tés ellenében: 4 teniszpálya (kb. 6,-€/
óra), asztalitenisz (kb. 3,-€) és minigolf 
(kb. 2,- €).  
Gyerekek:   Játszótér.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, üdülőhelyi díj, elutazás utá-
ni takarítás, ágyneműhuzat heti váltás-
sal, konyharuha, törölköző heti 2x vál-
tással. 
1 pótágy:   Gyerekágy 2 éves korig kb. 
5,-€/nap. Előzetes foglalás az utazási 
irodában szükséges, fi zetés a helyszí-
nen. A max. létszámot így sem szabad 
túllépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  14.00 órától/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2014.06.14.-09.05. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
21=18 04.15.-06.21., 08.30.-10.15.
14=12  04.15.-06.14., 09.06.-10.15.
7=6    04.15.-06.07., 09.13.-10.15.   

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS VRANJICA BELVEDERE    
JOKER-

SZOBA

   TROGIR-SEGET 

Szálláskód: FESO 49548

1 éj/apartman önellátással

már 37,-€ ártól
(11.840,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szállás példa - Superior

155-167_ABBFS14.indd   159155-167_ABBFS14.indd   159 2013.11.26.   22:02:162013.11.26.   22:02:16



160 HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kényelmes szálloda széleskörű 
wellness-kínálattal.

Fekvése:   A település szélén fekszik,
a kavicsos strandtól 20 m-re, egy kis-
forgalmú utcában, mégis nyüzsgő kör-
nyéken. A központ csak kb. 150 m-re.
Felszereltsége: A vendégek rendelke-
zésére áll 202 szoba, recepció, társalgó,
ingyenes WIFI a lobby-ban, étterem, 2 
a’la carte-étterem, 2 bár, kávézó, fod-
rászat és 2 lift. Édesvizű úszómedence 
(kb. 16x8 m) napozószékekkel és nap-
ernyőkkel (a strandon csak térítés elle-
nében) és törölközők.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba, WC, hajszárító, telefon,
SAT-TV, térítés ellenében WIFI, mini-
bár, légkondicionálás, széf és balkon.
A1B/A2B: Szobák a tenger oldalán.
A2F - Superior-szobák:   Tágasabb
szobák (kb. 24 m²).
A2G - Superior-szobák:   Tágasabb
szobák a tenger oldalán (kb. 24 m²).

Foglalható balkon nélküli Joker-szoba 
A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió. 
  Minden étkezés büférendszerben. Heti 
1x gálavacsora. 
Sport: Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: keményborítású teniszpálya, ke-
rékpárok és vízi sportok a strandon.  
Gyerekek:   Játszótér.
Szórakozás: Térítés ellenében: bili-
árd.
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.06.14.-06.27.,

09.06.-09.12. / 5 éj
NAPONTA     2014.06.28.-09.05. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 WELLNESS tipp  A tágas wellness-
részlegben (kb. 2.000 m²) fedett me-

dence (kb. 16x8 m) pezsgőfürdővel.
Térítés ellenében: többféle szauna (pl.
orosz, fi nn, bioszauna), hamam, szolá-
rium, különböző kezelések, masszázs,
aromaterápia és szépségszalon fodrá-
szattal.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=11   03.30.-12.19.
10=8/7=6   03.30.-06.13., 09.13.-12.19.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2F/A2G: 1 gyermek (2-7 éves)
100%, 1 gyermek (8-12 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL HORIZONT    
JOKER-

SZOBA

   BASKA VODA 

Szálláskód: HOSO 49511

1 éj reggelivel

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

A kavicsos strandtól csak a parti
sétány választja el.

Fekvése: Kavicsos strand betonozott
napozórészekkel kb. 50 m-re, a telepü-
lés központja kb. 800 m-re. Éttermek 
és bárok kb. 100 m-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 190 szoba, 2 lift, légkon-
dicionált közös helyiségek: étterem, 2 
bár, hall SAT-TV-vel és internetsarok 
(térítés ellenében). Fűtött, tengervizes
medence (kb. 20x12 m) és terasz pool-
bárral. Napozószékek és napernyők a
medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, telefon, SAT-TV, mini-
bár, légkondicionálás és oldalról ten-
gerre néző balkon.
A2B - Családi szobák: Hasonló fel-
szereltséggel, de fürdőszobával és ki-

egészítve dupla kanapéval (kb. 22m²).
A2C - Családi szobák:   Nappali 2 
kanapéval és egy külön kétágyas szo-
ba (kb. 41 m²). 2 WC. Tengerre néző 
balkon.  
Ellátás: Reggeli,   félpanzió vagy   tel-
jes panzió  . Minden étkezés büférend-
szerben. Külön kérésre diétás ételek.  
Sport: Aerobic, boccia és vízigimnasz-
tika. Térítés ellenében: vízi sportok, 
mountainbike-ok és tenisz helyi szol-
gáltatóknál.
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce, animációs programok (kb. 06.01.-
09.30. között) és mini-klub (4-14 
éveseknek, kb. napi 3,5 órában kb. 
06.01.-09.30. között). 
Szórakozás:   Animációs programok 
német, angol és francia nyelven. Térí-
tés ellenében: biliárd.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA      2014.06.07.-09.05. / 7 éj  
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Érkezéskor egy üveg víz és   gyü-
mölcs   a szobában.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-
vezménnyel és az A1A=A2A kedvez-
ménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
14=12/7=6    02.08.-05.18.,

06.28.-07.12., 10.04.-11.14.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   02.09.-05.09., 10.04.-11.14.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2 éves) 100% illetve 
1 gyermek (3-11 éves) 20% 1 felnőttel
egy szobában.
Családi akció:
A2B/A2C: 1-2 gyermek (2 éves)
100%, 1-2 gyermek (3-11 éves) szezon-
tól függően 50-100% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon. A pontos árakat
a foglalási rendszer tartalmazza.

7=6
kedvezmény

 HOTEL DALMACIJA       MAKARSKA 

HOSO 49526

1 éj reggelivel

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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161HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

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

Gyönyörű környezetben, a Ma-
karska riviérán.

Fekvése:   Nyugodt helyen, a település
szélén fekszik. A sekély homokos/kavi-
csos strand kb. 50 m-re, a központ kb.
300 m-re.
Felszereltsége:   Összesen 216 szoba
az ötemeletes főépületben és a két-
emeletes, „dalmát villa” stílusú mellék-
épületekben. A vendégek rendelkezé-
sére áll recepció bérelhető széfekkel,
internetsarok, ingyenes WIFI, étterem
csodálatos kilátással és 3 bár. Édesvi-
zű úszómedence napernyőkkel és na-
pozószékekkel (a strandon csak térítés
ellenében).  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2B/A3B:   A szobák-
ban (kb. 32 m²) fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC, légkondicionálás, SAT-
TV, telefon, WIFI (térítés ellenében)
és balkon.
A2C/A3C:   Szobák a tenger oldalán.
A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:
Kisebb alapterületű szobák (kb. 22 
m²), kiegészítve hajszárítóval, minibár-
ral (térítés ellenében) és oldalról ten-
gerre nézők.
A2E/A3E - Premium-szobák: Tága-
sabb szobák (kb. 35 m²) a melléképü-
letben, a tenger oldalán.
A2D/A3D/A4D/A5D/A6D - Premi-
um-szobák:   Háromhelyiséges szobák 
(kb. 65 m²). Nappali/háló és 2 külön
hálóhelyiség a melléképületben, a ten-
ger oldalán.  

Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy All 
Inklusive  . Minden étkezés büférend-
szerben.
Sport:   Strandröplabda, kézilabda és 
foci.
Wellness:   Fedett medence (nyitva az 
elő- és az utószezonban). Térítés elle-
nében: szauna.  
Gyerekek: Gyermekmedence, játszó-
tér, animáció (4-12 éveseknek) és mi-
ni-diszkó.
Szórakozás: Biliárd, darts, animációs 
programok és heti 4x élőzene.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. 10.00-23.00 óra között 
helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok a bárban ingyenesen. 16.00-17.00 
óra között délutáni sütemény és kávé, 
22.00-22.30. óra között snack-ételek.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 5% kedvez-
mény (az Árkedvezménnyel és az 
A1A=A2A kedvezménnyel együtt nem
érvényes).
Árkedvezmény:
14=12/7=6  03.29.-06.14.,
  09.06.-10.31.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A  03.29.-05.30.,
  09.27.-10.31.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1-2 gyermek (2-11 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 50%, 2. gyermek 
100% 1 felnőttel egy szobában, a 2.
gyermek pótágyon.
A2A/A2B/A2C/A2D/A2E: 1 gyer-
mek (2-11 éves) 100% 2 felnőttel egy 
szobában.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL LABINECA       GRADAC 

Szálláskód: HOSO 49540

1 éj reggelivel

már 28-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Kellemes szálloda a tengerpart 
és a központ közelében. Sekély 
strandja kisgyermekkel érkezők-
nek is ideális.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, a
sekély, kavicsos strandtól kb. 50 m-re,
a központtól kb. 100 m-re.
Felszereltsége:   A 275 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
társalgó, recepció bérelhető széfekkel,
étterem, a’la carte-étterem, 2 bár, újsá-
gos, internetsarok és WIFI a főépület-
ben (térítés ellenében).  
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A fő-
épületben található szobákban fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, légkondi-
cionálás, SAT-TV, telefon és balkon a
tenger oldalán.
Foglalható légkondicionálás nélküli Jo-
ker-szoba A2S/A3S is.  
Ellátás: Reggeli vagy   fépanzió. Min-
den étkezés büférendszerben.  
Sport: Asztalitenisz, zumba és pilates.

Térítés ellenében: tenisz és vízi sportok 
helyi szolgáltatóknál.  
Gyerekek:   Játszótér.
Szórakozás: Tematikus estek.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 3,- /
nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 5% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel és az y
A1A=A2A kedvezménnyel együtt nem 
érvényes).  
Árkedvezmény:
14=12/7=6    05.03.-06.14.,
  09.06.-10.03.  

Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A  05.03.-06.13., 
  09.13.-10.03.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-11 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A1A:   1-2 gyermek (2-11 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 20%, 2. gyermek 
100% 1 felnőttel egy szobában, a 2.
gyermek pótágyon.    

7=6
kedvezmény

 HOTEL LAGUNA   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   GRADAC 

Szálláskód: HOSO 49174

1 éj reggelivel

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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162 HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

 KLUB OÁZIS HOTEL NIMFA    
JOKER-

SZOBA
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163HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

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

Önfeledt és felejthetetlen ten-
gerparti nyaralás magyar animá-
tororokkal, igazi klubhangulattal 
az egész családnak! Gyermek-
barát szálloda nyugodt, csendes 
környezetben, olajfaligetekkel és
fenyőerdőkkel körülvéve. A fő-
épület hangulatos szobáiból cso-
dálatos kilátás nyílik a tengerre
vagy a Biokovo-hegyre. Az euró-
pai konyha fogásai mellett min-
den nap friss halételek várják a
vendégeket nagy választékban.

Fekvése: A sekély, kavicsos strand
kb. 95 lépcsőfokon érhető el. Zivogos-
ce központja kb. 400 m-re található.
Naponta buszjárat több irányba.  

Felszereltsége: A szállodában 277 
szoba található a fő- és a melléképü-
letben (NN   kategória). A vendégek 
rendelkezésére áll hall ülősarokkal, re-
cepció bérelhető széfekkel, TV-szoba, 
internetsarok, étterem, bár és ajándé-
küzet. Tengervizes úszómedence (kb. 
400 m²), napozóterasz pool-bárral, 
napágyakkal és napernyőkkel (korláto-
zott számban, a strandon csak térítés 
ellenében).
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A főépületi szobák-
ban zuhanyozó, WC, telefon, hajszárí-
tó, SAT-TV és légkondicionálás (június 
közepétől szeptember közepéig).
A2B:   Balkonos szobák a főépületben.
A1C/A2C:   Tengerre néző balkonnal a 
főépületben.

B1F: Kisebb alapterületű szobák a
melléképületben (kb. 15 m²,   NN   kate-
gória, kb. 50 m-re).
B5E - Családi szobák:   2 kétágyas
szoba (összesen kb. 38 m²) a mellék-
épületben, összekötő ajtóval és tenger-
re néző balkonnal (NN   kategória).
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Sport: Sportanimáció, kosárlabda,
boccia és asztalitenisz. Térítés ellené-
ben: mountainbike-ok, tenisz és vízi
sportok a helyi szolgáltatóknál.  
Wellness:   Térítés ellenében: masz-
százs.
Szórakozás:   Animációs programok 
napközben és este. Ingyenes felnőtt-,
gyermek- és családi programok kép-
zett animátorokkal magyar nyelven is
(a nyári iskolai szünet ideje alatt) és

esti show-műsorok. Élőzene és disz-
kó (térítés ellenében). Térítés ellené-
ben: biliárd.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.22. / 7 éj
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1C).
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence, heti 6x gyerekdiszkó és ani-
mációs programok a nyári szünetben 
(4-12 éveseknek, kb. 10.00-12.30 és 
15.00.-17.30 óra között).
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Kontintentális reggeli 
a későn kelőknek 11.00 óráig. Délutá-
nonként kávé, tea és sütemények. He-
lyi alkoholos és alkoholmentes italok 
fogyasztása kb. 10.00 és 23.00 óra kö-
zött a pool-bárban illetve a főétkezések 
ideje alatt az étteremben. A gyerekek-
nek snack-ételek a gyerekdiszkó után. 
(A lobby-bár és a beach-bár nem képe-
zik az All Inklusive ellátás részét). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 17%, 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 12% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).  

Árkedvezmény:
21=17/14=11*  04.11.-06.21., 
  09.12.-10.31.
7=5*    04.11.-04.19., 05.03.-05.31.
7=6*    04.20.-05.02., 06.01.-06.21., 
  09.12.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2 éves korig) 100%,
1 gyermek (3-14 éves) 50% illetve 1
gyermek (15 éves kortól) 10% 1 fel-
nőttel egy szobában.
A2A/A2C/A2S: 1 gyermek (2-6
éves) 100% illetve 1 gyermek (7-14
éves) 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
B5E:   1-3 gyermek (2-14 éves) 100%
illetve 1-3 gyermek (15 éves kortól)
60% 2 felnőttel egy szobában.

7=5
kedvezmény

       ZIVOGOSCE 

Szálláskód: HOSO 49510

1 éj All Inklusive

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

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 köz-
vetlenül a tengerparton, All 
Inklusive ellátással!

•

•

•

•

Ingyen programok

Béres Alexandra

Animátoraival

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

Extra szolgáltatások:
Reggeli későn kelőknek•
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164 HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Teljesen felújított létesítmény, 
mely ideális helyszín egy családi 
nyaraláshoz.

Fekvése: A parti sétány mellett fekszik, 
csak kb. 50 m-re a kavicsos strandtól. A 
település központja kb. 1 km-re.
Felszereltsége:   2014-re teljesen fel-
újított szálloda 250 szobával. A vendé-
gek rendelkezésére áll étterem, bár, re-
cepció széfekkel, társalgó, ajándéküzlet 

és lift. A kertben édesvizű medence-
rendszer (kb. 1.600 m²) élményele-
mekkel, pezsgőfürdővel és csúszdá-
val. Nagy napozóterasz napágyakkal és
napernyőkkel (a strandon csak térítés
ellenében).  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: Főépület:
A1A/A2A: A szobákban zuhanyozó,
WC, hajszárító, telefon, SAT-TV, ingye-
nes WIFI, légkondicionálás és balkon.
A1B/A2B:   Oldalról tengerre néző
szobák.
A2D:   Tágasabb, oldalról tengerre né-
ző szobák.
Melléképület:
B2A/B3B: A Maslinik melléképület-
ben találhatók (kb. 100 m-re).
B5E - Családi szobák: Kéthelyisé-
ges szobák.
Foglalható Joker-szoba   B2S   is a mel-
léképületben.  
Sport:   Sportanimáció, aerobic, tol-
laslabda, kosárlabda, strandröplab-
da, boccia, kerékpárok, asztalitenisz,
fi tneszterem, foci, röplabda, vízigim-
nasztika, 2 salakos teniszpálya. Térítés
ellenében: vízi sportok (helyi szolgál-
tatóknál).
Szórakozás: Animációs programok 
napközben és este heti 6x a meden-
cénél, heti 5x élőzene a teraszon. Bi-
liárd és darts.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
NAPONTA      2014.06.21.-09.05. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 CSALÁDI tipp  Gyermekmedence, 
játszótér, mini-klub (4-11 éveseknek), 
tini-klub (12-16 éveseknek), gyermek-
diszkó és gyermekétterem (7 éves ko-
rig).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Reggeli későnkelőknek 
11.30-ig. Snack-ételek, 16.00-17.00 óra 
között fagylalt, 17.00 órakor délutáni 
kávé/tea és éjféli snack. Csapolt sör, 
bor, szódavíz, kóla (az automatából), 
tonik, narancslé és schnaps fogyasztá-
sa kb. 10.00 és 24.00 óra között az étte-
remben és a pool-bárban ingyenesen. 
Heti 1x dalmát grillvacsora.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).  
Árkedvezmény:
21=17*  04.30.-05.06., 09.27.
14=12*    04.30.-05.06.,
 05.24.-05.28.,
 06.07., 10.04.

7=6*   04.30.-05.06.,
05.24.-05.28., 
06.07., 09.20., 10.04.

*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/B2A/B2S/A2D: 1 gyer-
mek (2-13 éves) 30% 1 felnőttel egy 
szobában. 
A2D/B3B:   1 gyermek (2-13 éves)
100% illetve 1 gyermek (14 éves kor-
tól) 70% 2 felnőttel egy szobában, az 
A2D típusban pótágyon. 
Családi akció:
B5E:   5 fő részére, melyből max. 3
gyermek (2-13 éves) 100% illetve max.
3 gyermek (14 éves kortól) foglalása
esetén 1. gyermek 70%, 2-3. gyermek 
50% egy szobában.

7=6
kedvezmény

 BLUESUN HOTEL NEPTUN   
JOKER-

SZOBA

    TUCEPI 

Szálláskód: HOSO 49512

1 éj All Inklusive

már 48,-€/fő ártól
(15.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Ideális választás az aktív pihenést 
kedvelők számára.

Fekvése: Nyugodt helyen, egy pínea-
erdő szélén fekszik, a kavicsos strand-
tól kb. 150 m-re. Éttermek és bárok a
közvetlen közelben, a település köz-
pontja kb. 800 m-re.  
Felszereltsége: A szállodában 236
szoba található több épületben. A
vendégek rendelkezésére áll társalgó
recepcióval, internetsarok (térítés el-
lenében), TV-szoba, 2 étterem, taver-
na, lounge-bár, ajándékbolt. Édesvizű
úszómedence pool-bárral, napágyak-
kal és napernyőkkel (a strandon csak 
térítés ellenében).
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban
zuhanyozó, WC, SAT-TV, telefon, in-
ternetcsatlakozás, légkondicionálás és
balkon a tenger oldalán.
A2B/A3B:  Szobák 2-3 fő részére.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:
Tágasabb szobák.
Foglalható Joker-szoba  A2S is. 
Wellness:   A vendégek igénybe ve-
hetik a szomszédos Bluesun Hotel
Elaphusa wellness-központját (egyes
szolgáltatások csak térítés ellenében).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence,
játszótér és mini-klub.
Szórakozás:   Különböző animáci-
ós programok heti 6x, darts, hetente 
többször élőzene a Bluesun Elaphusá-
ban. Diszkó.  
Parkolás: Ingyenes.  

Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
NAPONTA      2014.05.03.-05.31. / 1 éj
NAPONTA      2014.06.21.-08.29. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában 
  (A1A).  
 AKTÍV tipp  Kosárlabda, boccia, asz-
talitenisz, fi tneszterem és strandröp-
labda. Térítés ellenében: kerékpárok, 
szörf, búvárkodás, tenisz.  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Reggeli a későn kelők-
nek, délben látványkonyha, délutáni 
snack kb. 16.00-17.30 óra között és éj-
féli snack kb. 22.30-24.00 óra között. Az 
étkezéseknél minőségi házi vörös- és 
fehérbor, csapolt sör, víz, szénsavas és 
szénsavmentes üdítőitalok. A bárban 
10.00-24.00 óra között kávé, tea, alko-
holmentes és helyi alkoholos italok in-
gyenesen. A vacsoránál alkalomhoz il-
lő viselet (a férfi aknak hosszúnadrág) 
viselete kötelező. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.01.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-y
vezménnyel és az A1A=A2A kedvez-
ménnyel együtt nem érvényes).  

Árkedvezmény:
14=12  *  05.03.-05.10., 05.17., 05.24., 

08.23.-08.26., 09.13.,
10.04.-10.11.

7=6*    05.03.-05.10., 05.17.-05.20.,
05.24., 06.21., 07.05., 
08.23.-08.26., 09.13.,
10.04.-10.11.

*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A* 05.03.-05.31., 

 10.04.-10.18.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2D:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 BLUESUN BONACA    
JOKER-

SZOBA

   BOL/BRAC-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 49412

1 éj All Inklusive

már 36,-€/fő ártól
 (11.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szállás példa
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165HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

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

A fás területen fekvő létesítmény 
ideális helyszín a természet sze-
relmeseinek. A közelben fekvő
Supetar számos szórakozási lehe-
tőséget kínál.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fek-
szik, kb. 150 m-re a kavicsos strandtól.
Vásárlási lehetőségek kb. 100 m-re, a
település központja kb. 600 m-re, szó-
rakozási lehetőségek, éttermek és bá-
rok kb. 1 km-re. Főszezonban órán-
ként, elő- és utószezonban naponta
többször kompjárat Splitbe.
Felszereltsége:   Az új építésű, 2014-
ben nyíló létesítményben a vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, in-
gyenes WIFI a lobby-ban és étterem
grill-résszel. Úszómedence napozó-
székekkel és napernyőkkel (a strandon
csak térítés ellenében).  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3A/A4A - Két-
szobás apartmanok:   Az új és mo-
dern apartmanokban nappali/hálószo-
ba és külön hálószoba. Konyhasarok 
(hűtőszekrény), fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC, hajszárító, SAT-TV, tele-
fon, bérelhető széf, légkondicionálás

és terasz.
A4B - Háromszobás apartmanok:
4 felnőtt és 1-2 gyermek (max. 11 éves 
korig) részére, egy további hálószobá-
val kiegészítve.  
Ellátás: Önellátás, reggeli   vagy   fél-
panzió.   Minden étkezés büférend-
szerben.
Sport: Asztalitenisz.  
Szórakozás: Asztalifoci és darts.  
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 12% kedvezmény.
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-11 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 2 felnőttel egy apartman-
ban, pótágyon.

A4B:   1-2 gyermek (2-11 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 4 felnőttel egy apartman-
ban, pótágyon.   

 smartline BEACH CAMP   ÚJ     SUPETAR/BRAC-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 49194

1 éj önellátással

már 22,-€/fő ártól
(7.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz•

smartline =
nyaralás,
        okosan!

Pihenés kedvező áron a
smartline szállodákban 

Extra élmények:

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

smartline fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron

Modell

Modell
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166 HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kényelmes létesítmény nagy 
sport- és szabadidős résszel köz-
vetlenül a tengerparton, medi-
terrán környezetben. Kialakítá-
sa minden korosztály számára
lehetővé teszi a felhőtlen kikap-
csolódást. Stílusosan berendezett
szobák, barátságos személyzet, íz-
letes ételek, élvezetes animációs
programok teszik a nyaralást még
kellemesebbé.

Fekvése:   A szálloda a Brac-sziget
északi partján fekszik, közvetlenül a
kavicsos strandon. Supetar központja
kb. 800 m-re, vásárlási lehetőségek 
kb. 50 m-re. Főszezonban óránként,
elő- és utószezonban naponta több-
ször kompjárat Splitbe.
Felszereltsége:   A mediterrán kert-
ben elhelyezkedő, 12 épületből álló
létesítményben 420 szoba található.

A vendégek rendelkezésére áll lobby, 
étterem, a’la carte-étterem (térítés el-
lenében), bár, ajándéküzlet továbbá 
térítés ellenében internetsarok és WI-
FI. A kertben 3 édesvizű úszómeden-
ce pool-bárral, napozószékekkel és 
napernyőkkel (korlátozott számban, a 
strandon csak térítés ellenében). Töröl-
közők térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szo-
bákban fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC, hajszárító, telefon, SAT-TV, bérel-
hető széf, légkondicionálás és balkon 
vagy terasz.
A2B/A3B - Junior-suitek:   Kiegészítve 
kis hűtőszekrénnyel és nappalirésszel, 
ahol 1 kanapé található (kb. 27 m²).
A1E/A2E/A3E:   Tengerre néző szobák.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   2 
egymás melletti szoba összekötő ajtó-
val (kb. 42 m²).
A2C/A3C- Családi szobák:   Nappa-
li/hálószoba és 1 külön hálószoba (kb. 
35 m²).
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.   
Sport:   Fitneszterem, strandröplabda, 
vízigimnasztika, minigolf, asztalitenisz 
és boccia. Térítés ellenében: 6 salakos 
teniszpálya, szörf, búvárkodás és egyéb 
vízi sportok helyi szolgáltatóknál.  

Wellness:   Pezsőfürdő. Térítés ellené-
ben: fedett medence (kb. 06.15.-09.15.
között zárva), masszázs, gőzfürdő és
szauna.
Szórakozás: Animációs programok 
napközben és este. Esti show-műso-
rok a klimatizált, 300 férőhelyes szín-
házteremben.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 4,-
€/nap).
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj   
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj: A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba fogalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1E).
• SunConnect Service:     Connect-
Teen Lounge  ,   ConnectBár  ,   Connect-
Asztal  ,   magyarnyelvű ConnectTanács-
adó és     ConnectFun.
 CSALÁDI tipp    Lagúnamedence gye-
rekeknek, 2 gyermekmedence, játszó-
tér és mini-klub 4-12 éveseknek.  

 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. 10.00 és 23.00 óra között 
helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok. Kb. 16.00 és 17.00 óra között kávé 
és sütemény. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 12% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 7% kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6*    04.12.-05.11., 
  05.24.-06.07.,
  09.20.-10.11.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1E=A2E    04.12.-05.02.,
  10.04.-10.31.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2E:   1 gyermek (2-12 éves) 
100% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
A3C/A3D: 1 gyermek (2-12 éves) 
100% 3 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.

Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-12 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A2C/A2D: 1-2 gyermek (2-12 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A1A/A1E:   1-2 gyermek (2-12 éves)
100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  

7=6
kedvezmény

 SunConnect WATERMAN SUPETRUS RESORT    
JOKER-

SZOBA

   SUPETAR/BRAC-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 49560

1 éj All Inklusive

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

ConnectWLAN – 
a szálloda egész          
területén
ConnectTeen Lounge – 
találkozóhely tinik 
számára

ConnectBár a medencé-
nél dokkoló állomással 

ConnectAsztal - 8 fős
asztalok az étteremben

ConnectTanácsadó –  
helyi programokat szer-
vező helyi tanácsadónk

Családbarát szobák

ConnectFun – animációs 
programok minden 
korosztály számára
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167HORVÁTORSZÁG · KÖZÉP-DALMÁCIA

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

A Brac-sziget egy gyönyörű öb-
lében, a kristálytiszta tenger öle-
lésében, dús növényzetű, nagy 
kiterjedésű területen elhelyezke-
dő létesítmény.

Fekvése: A nyilvános, sekély, kavi-
csos strandtól kb. 70 m-re fekszik.
A település központja gyalog kb. 10
perc alatt elérhető. 
Felszereltsége: A SENTIDO lánchoz 
tartozó szállodát, mely a Waterman
Supetrus Resort önállóan működő
része, 2012-ben teljesen felújították.
A vendégek rendelkezésére áll össze-
sen 102 szoba több épületben, recep-
ció, térítés ellenében internetsarok és
ingyenes WIFI a szálloda teljes terü-
letén, nemdohányzó étterem, bár,
üzlet, 2 lift, színházterem és szabad-
téri színház (nyáron) a show-mű-

sorok számára. Kerti pavilonok na-
pozószékekkel (térítés ellenében). 
Édesvizű úszómedence, napozóterasz-
szal és pool-bárokkal. Napágyak és 
napernyők a medencénél ingyenesen, 
korlátozott számban, a strandon csak 
térítés ellenében. A vendégek Water-
man Supetrus Resort szolgáltatásait is 
igénybe vehetik.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szo-
bákban fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC, hajszárító, kis hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, 
telefon, WIFI és balkon vagy terasz.
A2B/A3B - Junior-suitek: Tágasabb 
szobák ülősarokkal.
A1D/A2D/A3D:   Tengerre néző szo-
bák.
A2C/A3C - Családi szobák: Kéthe-
lyiséges szobák. Nappali/hálószoba és 
1 külön hálószoba, egyébként hason-
ló felszereltséggel, mint az A2A. Min. 
2 felnőtt és 1 gyermek részére foglal-
ható.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport: Fitneszterem, minigolf, asztali-
tenisz, röplabda és vízigimnasztika. Té-
rítés ellenében: 6 salakos teniszpálya 
és vízi sportok helyi szolgáltatóknál.

Wellness:   A wellness-részben fedett
medence, pezsgőfürdő (06.15.-09.15.
között zárva) illetve térítés ellenében:
gőzfürdő, szauna, masszázs és kozme-
tikai kezelések.
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszó-
tér, gyermekmenü a vacsoránál, gye-
rekdiszkó és –show, mini-klub 4-12 
éveseknek és heti 1x gyermekfelügye-
let animátorokkal (08.00 és 20.30 óra
között, előzetes jelentkezéssel).  
Szórakozás:   Animációs programok.  
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 4,-
€/nap).
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj: A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1D).
•   1 óra tenisz/szoba/nap előzetes
jelentkezéssel, a szabad helyek függ-
vényében.  

 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00-23.00 óra 
között. Kávé és sütemény 16.00-17.00 
óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 12% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 7% kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6*    04.12.-05.11., 
 05.24.-06.07., 09.20.-10.11.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1D=A2D  04.12.-05.02.,
  10.04.-10.31.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2D:   1 gyermek (2-12 éves) 
100% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
A3B/A3C:   1 gyermek (2-12 éves) 100% 
3 felnőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A1A/A1D:   1-2 gyermek (2-12 éves) 
100% 1 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.

A2C:   1-2 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2B:   1-2 gyermek (2-12 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 SENTIDO KAKTUS    
JOKER-

SZOBA

   SUPETAR/BRAC-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 49177

1 éj All Inklusive

már 44-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

    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 kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.
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168 HORVÁTORSZÁG · DÉL-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Nagy szálloda közvetlenül a stran-
don, Bosznia-Hercegovinában.

Fekvése:   Neum - Bosznia-Hercego-
vina egyetlen tengerparti üdülőhelye 
- egy védett öbölben fekszik. Dubrov-
nik kb. 60 km-re, Split kb. 160 km-re,
az ismert város, Mostar kb. 55 km-re.
Közvetlenül a település központjában,
a sekély, kavicsos strandon fekszik.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 400 ágy, légkondicionált
hall, újságos/ajándéküzlet, csomagszo-
ba, étterem, pizzéria, fagyizó, bár, 2 lift
és ingyenes WIFI az egész szállodában.
Terasz új, édesvizű úszómedencével
(kb. 250 m²), pool-bár, napozószékek 
és napernyők.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, SAT-TV, légkondicioná-
lás és balkon.
A1B/A2B: Tengerre néző balkonnal.
A4A - Családi szobák:   2 kétágyas
szoba összekötő ajtó nélkül, tengerre 

néző balkonnal.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba   
A2S is.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy teljes 
panzió   (csak 07.05.-08.22. között foglal-
ható). Reggeli és vacsora büférendszer-
ben, 4 fogásos, menüválasztásos ebéd.  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 
kerékpárok.
Wellness:   Szauna, gőzfürdő, pezsgő-
fürdő. Térítés ellenében: masszázs.  
Gyerekek:   Gyermekmedence (kb. 
32 m²).  
Szórakozás: Diszkó.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA              2014.06.07.-07.04.,

08.23.-09.05. / 5 éj
NAPONTA      2014.07.05.-08.22. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.15-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).
Árkedvezmény:
7=6    03.29.-04.25., 06.21.-07.04.,

08.23.-09.05., 10.18.-10.30.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-11 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában.
1 gyermek (2-11 éves) 100%, 1 gyer-
mek (12-17 éves) 30% illetve 1 gyer-
mek (18 éves kortól) 20% kedvez-
mény.
Családi akció:
A4A: 4 fő részére, melyből 2 gyermek 
(2-17 éves) 30% 2 szobában.

7=6
kedvezmény

 HOTEL SUNCE   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NEUM/BOSZNIA-HERCEGOVINA 

Szálláskód: HOSO 46054

1 éj reggelivel

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.15-ig

Szálloda Dubrovnik közelében,
gyönyörű mediterrán környezet-
ben.

Fekvése: Közvetlenül a sekély, kavi-
csos strandon fekszik. Mlini központ-
ja kb. 200 m-re, éttermek és bárok 
kb. 150 m-re. Menetrend szerinti busz 
Dubrovnikba és Cavtatba óránként
közlekedik.
Felszereltsége:   A modern, jól felsze-
relt szállodában összesen 349 szoba a
főépületben és a melléképületekben.
A vendégek rendelkezésére áll recep-
ció széfekkel, nemdohányzó étterem,
bárok, TV-szoba, kis üzletek, fodrászat
és liftek a főépületben. Új medencés
rész (kb. 317 m²) édesvizű úszóme-
dencével és pool-bárral. Strandbár, na-
pozószékek és napernyők a strandon
térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A mel-
léképületben (NNN) található szo-
bákban zuhanyozó, WC, hajszárító,
telefon, SAT-TV, légkondicionálás és
tengerre néző balkon vagy terasz. Kü-
lön kérésre hűtőszekrény.
B1B/B2B/B3B:   Szobák a főépület-
ben (NNN), a tenger oldalán, kiegé-
szítve széffel.
C2A/C3A/C4A - Bungalók: A két-
helyiséges (NNNN) bungalók fürdő-
szobával vagy zuhanyozóval. Nappali
teljesen felszerelt konyhasarokkal, ka-
napéval, egy külön hálószoba és széf.

Foglalható melléképületi, nem tenger-
re néző Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben (elő- 
és utószezonban menüvacsora). Kü-
lön kérésre diétás ételek.  
Sport: Térítés ellenében: asztalitenisz, 
fi tneszterem és helyi szolgáltatóknál ví-
zi sportok.  
Wellness: Tengervizes, fedett me-
dence (kb. 300 m²). Térítés ellenében: 
masszázs és szauna.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás:   Animációs programok 
júniustól szeptember közepéig. Térítés 
ellenében:biliárd.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B)

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény
(az Árkedvezménnyel együtt nem ér-
vényes).  

Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6  *  04.11.-05.03., 

 06.20.-07.12., 
 08.22.-09.06.,
 09.26.-10.31.

*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B
  04.01.-10.31.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S: 1 gyermek (2-13
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1A/A1B:   1-2 gyermek (2-13 éves)
50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
C2A:   1-2 gyermek (2-13 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Senior-kedvezmény: 60 év feletti
vendégeink részére 10% kedvezmény.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL ASTAREA    
JOKER-

SZOBA

   MLINI 

Szálláskód: HOSO 46614

1 éj reggelivel

már 24,-€/fő ártól
(7.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

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

A ciprusligetek között fekvő szál-
lodában garantált a minőségi 
szolgáltatás.

Fekvése:   A település szélén fekszik,
a központ vásárlási lehetőségekkel kb.
800 m-re. Éttermek, bárok és sekély,
kavicsos strand, melytől a szállodát
csak egy út választja el, kb. 50 m-re.  
Felszereltsége: Színvonalas, négy-
emeletes szálloda összesen 306 szo-
bával. Rendelkezésre áll recepció, lif-
tek, internetsarok (térítés ellenében),
ingyenes WIFI, étterem, bár és kis üz-
let. Édesvizű úszómedence (kb. 350
m²), pool-/snack-bár, napozóterasz 
napágyakkal, napernyőkkel (a stran-
don csak térítés ellenében) és kaució
ellenében törölközőkkel.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   A szo-
bákban fürdőszoba, WC, minibár, lég-
kondicionálás (kb. 07.01.-08.31. kö-
zött), bérelhető széf, SAT-TV, telefon,
hajszárító, ingyenes WIFI és tengerre 
néző balkon.
A2D/A3D:   Kertre néző szobák.
A2E/A3E: Oldalról tengerre néző szo-
bák.
A2C/A3C - Suitek: Tágasabb, tengerre 
néző szobák ülősarokkal kiegészítve.
A2F/A3F - Családi szobák:   A kert-
re néznek.
A2G/A3G - Családi szobák:   Oldal-
ról tengerre néző szobák.
Foglalható balkon nélküli, kertre néző
Joker-szoba   A2S   is.

Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben.
Sport: Boccia, kosárlabda, asztalite-
nisz és fi tneszterem. Térítés ellenében 
az Epidaurus sportközpontban: jetski, 
9 teniszpálya, tenisziskola illetve vízisí 
és búvárkodáshelyi szolgálatóknál.  
Wellness: Édesvizű, fedett medence 
(kb. 180 m², kb. 06.01.-08.31. között 
zárva). Térítés ellenében: masszázs, 
szauna és wellness-részleg.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence. 
Játszótér és mini-klub (4-7 éveseknek), 
maxi-klub (8-12 éveseknek) és tini-
klub (13-18 éveseknek).  
Szórakozás: Animációs programok 
és naponta esti show-műsorok.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
NAPONTA              2014.04.18.-05.22.,

09.23.-10.09. / 3 éj
NAPONTA      2014.05.23.-09.22. / 4 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1B).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. 10.00-24.00 óra között 
helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok, kávé és tea ingyenesen. Reggeli 
a későn kelőknek 11.00 óráig. 12.30-
16.00 óra között snack-ételek, 16.00-
17.30 óra között sütemény. Érkezéskor 
a minibárban ásványvíz. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% illet-
ve 2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Árkedvezmény:
  Min. 21 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény.  y
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C/A2D/A2E:   1 gyermek (2-
6 éves) 100% illetve 1 gyermek (7-14
éves) 70% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1B:   1-2 gyermek (2-6 éves) 50% il-
letve 1-2 gyermek (7-14 éves) 30% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2F/A2G:   1-2 gyermek (2-6 éves)
100% illetve 1-2 gyermek (7-14
éves) 70% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

10%
kedvezmény

 HOTEL ALBATROS (EX-IBEROSTAR)    
JOKER-

SZOBA

   CAVTAT 

Szálláskód: HOSO 46612

1 éj félpanzióval

már 24,-€/fő ártól
(7.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Nyugodt légkörű, családi szálloda
közvetlenül a tengerparton.

Fekvése: Közvetlenül a kavicsos stran-
don fekszik, a központtól kb. 1 km-re.
Éttermek és bárok kb. 100 m-re.
Felszereltsége:   Az 5 épületből ál-
ló szállodalétesítményben 312 szoba
várja a vendégeket. Rendelkezésre áll
recepció bérelhető széfekkel, internet-
sarok (térítés ellenében), ingyenes WI-
FI, étterem, pizzéria, bár és kis üzlet.
Édesvizű úszómedence (kb. 144 m²)
pool-bárral és napozóterasszal. Nap-
ágyak és napernyők a strandon és a
medencénél és ingyenesen. A pizzéria
és a pool-bár az időjárás függvényé-
ben tart nyitva.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban zuhanyozó, WC, légkondicio-
nálás (kb. 07.01.-08.31. között), SAT-TV,
telefon és hajszárító.
A2F/A3F:   Balkonos szobák.
A2B/A3B:   Oldalról tengerre néző
szobák, balkon nélkül.
A2E/A3E:   Oldalról tengerre néző bal-
konnal.
A2D/A3D: Tengerre néző szobák, bal-
kon nélkül.
A2C/A3C:   Tengerre néző balkonnal.
A2G/A3G/A4G - Családi szobák: 
Hasonló felszereltséggel, mint az A2A
típus.
A4H - Családi szobák: Két egymás
melletti szoba összekötő ajtóval és ten-
gerre néző balkonnal.

Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben.
Sport: Aerobic, asztalitenisz, röplab-
da, vízigimnasztika és boccia. Térítés 
ellenében: a helyi szolgáltatóknál vízi 
sportok, 9 teniszpálya (ebből 3 kivilá-
gítható) és teniszoktatás.
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce. Játszótér és mini-klub (4-12 éve-
seknek).  
Szórakozás:   Animációs programok. 
Térítés ellenében: biliárd.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj 
NAPONTA       2014.06.27.-09.11. / 3 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában 
  (A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben, helyi bor, sör és üdítők 
étkezéskor. 10.00 és 23.00 óra között 
helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok, kávé és tea a bárban ingyenesen. 
A későn kelőknek kontinentális reggeli 
11.00 óráig. 12.00 és 15.00 óra között 
snack-ételek, délután sütemény. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 10%, 2014.03.31-

ig történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény.
Árkedvezmény:
  Min. 21 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény.  y
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2D/A2E/A2F:   1
gyermek (2-6 éves) 100% illetve 1
gyermek (7-16 éves) 70% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
A3G:   1 gyermek (2-6 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (7-16 éves) 70% 3 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-6 éves) 90% il-
letve 1-2 gyermek (7-16 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2G:   2 gyermek (2-6 éves) 100% illet-
ve 2 gyermek (7-16 éves) 70% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
A3H:   1-2 gyermek (2-6 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (7-16 éves) 70% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

10%
kedvezmény

 HOTEL EPIDAURUS (EX-IBEROSTAR)    
JOKER-

SZOBA

   CAVTAT 

Szálláskód: HOSO 46107

1 éj félpanzióval

már 21,-€/fő ártól
(6.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

168-171_ABBFS14.indd   169168-171_ABBFS14.indd   169 2013.11.28.   21:33:172013.11.28.   21:33:17



170 HORVÁTORSZÁG · DÉL-DALMÁCIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

A felújított szálloda kényelmes,
szépen berendezett szobákkal 
és kitűnő szolgáltatásokkal várja 
vendégeit.

Fekvése:   A sekély, kavicsos strandtól
kb. 10 m-re fekszik. Orebic központja
kb. 1 km-re.
Felszereltsége: A 4 emeletes, 184
szobás szállodában a vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, in-
gyenes WIFI az egész szállodában és
a medencénél, bár, kis üzlet, étterem,
snack-bár a strandon és lift. A teraszon
édesvizű úszómedence napozóágyak-
kal és napernyőkkel (a strandon csak 
térítés ellenében).
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, tele-
fon, SAT-TV, minibár, széf, légkondici-
onálás (május elejétől szeptember vé-
géig), hajszárító és balkon vagy terasz
A2B/A3B - Superior-szobák:   Tága-
sabb szobák balkon nélkül.

A1C/A2C/A3C - Superior-szobák: 
  Tágasabb szobák a tenger oldalán bal-
kon nélkül.
A2D/A3D - Családi szobák:   2 szoba 
összekötő ajtóval és balkonnal vagy te-
rasszal a tenger oldalán.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák:   Tá-
gasabb szobák balkonnal vagy teras-
szal a tenger oldalán.
A2E/A3E/A4E - Családi szobák: Tá-
gasabb szobák balkon nélkül.
Foglalható Joker-szoba A2S is, zuha-
nyozóval és balkon nélkül.  
Sport:   Kosárlabda, strandröplabda, 
boccia és asztalitenisz. Térítés ellené-
ben: kerékpárok és vízi sportok helyi 
szolgáltatóknál.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence. 
Mini-klub (4-12 éveseknek).
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.11.-08.21. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1C).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok illetve kávé, tea és 
fagylalt 10.00-23.00 óra között. 16.00-
17.00 óra között sütemény.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%,2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12/7=6  04.04.-05.22.,

06.13.-07.03., 08.22.-09.04.,
 09.19.-10.27.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C/A2D:   1 gyermek (2-6
éves) 100% illetve 1 gyermek (7-13
éves) 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A1A: 1 gyermek (2-13 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1C:   1-2 gyermek (2-13 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2E/A2F: 1-2 gyermek (2-6 éves)
100% illetve 1-2 gyermek (7-13
éves) 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  

7=6
kedvezmény

 GRAND HOTEL OREBIC    
JOKER-

SZOBA

   OREBIC 

Szálláskód: HOSO 46009

1 éj All Inklusive

már 42,-€/fő ártól
(13.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Kedvelt szálloda közvetlenül a
tengerparton.

Fekvése:   Közvetlenül a sziklás/kavi-
csos strandon fekszik, Korcula óvárosa
gyalog kb. 10 perc alatt érhető el.  
Felszereltsége: A szállodában össze-
sen 83 szoba és 26 suite található. A
vendégek rendelkezésére áll recepció
bérelhető széfekkel, étterem tengerre 
néző terasszal, bár, kis üzlet és lift. Ten-
gervizes medence (kb. 10x5 m), na-
pozóterasz napernyőkkel, napágyak-
kal (a strandon térítés ellenében) és
pool-bárral.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban fürdőszoba, WC, ülősarok, te-
lefon, SAT-TV és minibár.
A2B/A3B: Szobák a tenger oldalán.
A2D/A3D/A4D - Suitek:   Kiegészít-
ve külön hálószobával és tengerre né-
ző balkonnal.

Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés 
büférendszerben.  
Sport: Térítés ellenében: 2 teniszpá-
lya, teniszoktatás, asztalitenisz illetve 
kerékpárok, vízibiciklik és búvárkodás 
helyi szolgálatóknál.  
Szórakozás: Hetente 2x tánc a fősze-
zonban. Térítés ellenében: biliárd.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
KEDD/CSÜTÖRTÖK/PÉNTEK/
VASÁRNAP      2014.06.15.-09.13. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
   • Egyágyas szoba foglása esetén   elhe-
lyezés kétágyas szobában (A1A).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 

esetén 20%, 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-y
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
21=18*     09.28.-10.07.
14=12*    05.04.-05.12., 06.08.-06.16.,

 09.28.-10.31.
14=13*     07.06.-07.14.
7=6*    04.13.-04.28., 05.04.-05.12.,

06.08.-06.16., 07.06.-07.14., 
 09.28.-10.31.

*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-12 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1A:   1-2 gyermek (2-6 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (7-12 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL LIBURNA    
JOKER-

SZOBA

   KORCULA/KORCULA-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 46636

1 éj félpanzióval

már 22,-€/fő ártól
(7.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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171HORVÁTORSZÁG · DÉL-DALMÁCIA

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

Kedvelt létesítmény nagyon jó he-
lyen, Korcula csodaszép öblében.

Fekvése:   A kavicsos strand felett fek-
szik. A település központja kb. 2,5 km-
re (menetrend szerinti buszokkal illet-
ve nyáron vízitaxival elérhető). 
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 258 szoba és 92 apartman,
recepció, étterem, a’la carte-étterem,
bár és kis üzlet. Édesvizű úszómeden-
ce (kb. 8x12 m) napágyakkal és naper-
nyőkkel (a strandon csak térítés ellené-
ben). Taverna és bár a strandon.
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: Stúdiók/Apartmanok:
A2A/A3A:   Stúdió 2-3 fő részére (kb.
38 m²). Zuhanyozó, WC, konyhasarok 
(hűtőszekrény), étkezősarok, telefon,
SAT-TV és balkon vagy terasz.
D2A/D3A/D4A: Hasonlóan beren-
dezett, kissé tágasabb stúdiók (kb. 40
m²).
B2A/B3A/B4A: Kétszobás apartma-
nok 2-4 fő részére (kb. 57 m²). Külön
hálószobával és 2 WC-vel.
Szobák: C1A/C2A/C3A: A szobák-
ban zuhanyozó, WC, hajszárító, tele-
fon, hűtőszekrény, SAT-TV és balkon.
Foglalható Joker-szoba   C2S/C3S is.  
Ellátás: Önellátás, félpanzió   (A2A/
A3A/B2A/B3A/B4A) vagy All Inklusi-
ve   (C1A/C2A/C3A/C2S/C3S/D2A/D3A/
D4A). Minden étkezés büférendszer-
ben.
Sport:   Térítés ellenében: minigolf,
kenuk, 2 keményborítású teniszpálya,

röplabda és vízi sportok helyi szolgál-
tatóknál.
Gyerekek:   Mini-klub (4-14 éveseknek 
júliusban és augusztusban).
Szórakozás:   Napközben és este ani-
mációs programok, családi diszkó, he-
tente 2x élőzene.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 10,- 
HRK/nap).
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni 
(max. 5 kg-ig, a szobákba nem vihető).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
KEDD/CSÜTÖRTÖK/PÉNTEK/
VASÁRNAP      2014.06.15.-09.13. / 7 éj

 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok, kávé és tea 10.00 és 
23.00 óra között ingyenesen a klubbár-
ban és az étkezésekkor. Sütemények 
16.00 és 17.00 óra között. Az egyik te-
niszpálya ingyenes használata. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
A2A/A3A/B2A/B3A/B4A: 
21=17*  05.03.-05.15., 09.07.-09.15.
14=12*   05.03.-05.15., 06.01.-06.18.,
  09.14.-10.31.

7=6*  05.03.-05.29., 06.01.-06.11., 
  09.14.-10.31.
C1A/C2A/C3A/C2S/C3S/D2A/
D3A/D4A:
21=18*    05.03.-05.15., 09.07.-09.18.
14=12*    05.03.-05.15., 06.01.-06.09., 
  09.14.-09.22.
14=13*     07.06.-07.14.
7=6*  05.03.-05.15., 06.01.-06.09., 
 07.06.-07.14., 09.14.-09.22.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
C2A:   1 gyermek (2-6 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (7-14 éves) 70% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
D3A:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy stúdióban, pótágyon.  
Családi akció:
C1A: 1-2 gyermek (2-6 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (7-14 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
D2A:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy stúdióban, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL & APPARTEMENTS BON REPOS    
JOKER-

SZOBA

   KORCULA/KORCULA-SZIGET 

Szálláskód: HOSO 46610

1 éj önellátással

már 12,-€/fő ártól
(3.840,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Egy hatalmas kertben, a Babin 
Kuk-félsziget tengerpartján fek-
szik a szálloda, Dubrovnik város-
központjának közelében.

Fekvése: Dubrovnik kb. 6 km-re ta-
lálható városközpontja a rendszeresen
közlekedő buszjárattal érhető el. Nyil-
vános kavicsos és füves strand a szál-
loda közelében.
Felszereltsége: A szép, 308 szobás
szállodában a vendégek rendelkezé-
sére áll recepció, étterem tengerre né-
ző terasszal, lobby-bár, snack-bár, új-
ságos, ajándéküzlet, fodrászat, liftek,
internetsarok és ingyenes WIFI a lob-
by-ban. Édesvizű úszómedence (kb.
500 m²), pool-bár, ingyenes napozó-
székek és napernyők (a strandon csak 
térítés ellenében).
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés: A1C/A2C:   A kényelme-
sen berendezett szobákban fürdőszo-
ba, WC, hajszárító, légkondicionálás, 
SAT-TV, telefon, WIFI, széf, minibár és 
ülősarok.
A1D/A2D/A3D:   Szobák a tenger ol-
dalán.
A1A/A2A/A3A: Szobák balkonnal 
vagy terasszal.
A2B/A3B:   Balkonnal vagy terasszal a 
tenger oldalán.
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben, lát-
ványkonyha.  
Sport:   Sportanimáció, röplabda, ko-
sárlabda, boccia és aerobic (a Valamar 
Club Dubrovnikban). Térítés ellenében 
a közelben: tenisz (kb. 200 m-re), vízi 
sportok, minigolf, asztalitenisz és foci-
pálya.  
Wellness: A wellness-részlegben fe-
dett medence, különböző szaunák, pi-
henőszoba és kozmetikai kezelések.  
Gyerekek: Gyermekmedence, játszó-
tér, „MaroClub” mini-klub és térítés el-
lenében: bébiszitter.  
Szórakozás: Animációs programok 
és hetente többször élőzene (júliusban 
és augusztusban).   
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
NAPONTA              2014.05.24.-06.27.,

08.30.-09.19. / 5 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.29. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1C, A1D). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
10% kedvezmény a 04.25.-05.09. és y
a 10.15.-10.31. közötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2D:   1 gyermek (2-
11 éves) 50% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.  
Családi akció:
A1A/A1D: 1-2 gyermek (2-11 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában, a 2.
gyermek pótágyon.   

10%
kedvezmény

 HOTEL ARGOSY       DUBROVNIK 

Szálláskód: HOSO 46613

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig
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172 MONTENEGRÓ

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kellemes nyaralás, kényelem, mi-
nőség, igényes kiszolgálás, szá-
mos sportolási és szórakozási le-
hetőség várja Önöket a kedvelt,
„favourite” szállodánkban. 

Fekvése:   Közvetlenül a kavicsos ten-
gerparton fekszik, Budva festői óvá-
rosától kb. 2 km-re. Bárok, üzletek,
éttermek és vásárlási lehetőségek kb.
50 m-re.
Felszereltsége: A 3 épületből ál-
ló létesítményben 578 szoba talál-
ható. Rendelkezésre áll modern hall
recepcióval, liftek, internetsarok és
WIFI (térítés ellenében), 2 klimatizált,
nemdohányzó étterem és több bár. 2 
édesvizű úszómedence pool-bárral,
törölközőkkel (kaució ellenében), nap-
ágyakkal és napernyőkkel (a strandon
csak térítés ellenében).  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A mo-
dern berendezésű szobákban fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, légkondi-
cionálás (az időjárás függvényében kb. 
06.01-től vagy 07.01-től 08.31-ig), bé-
relhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító 
és balkon vagy terasz.
A2B/A3B:   Kilátással a kertre.
A2F/A3F - Superior szobák:   Tenger-
re nézők. 
A4C - Superior-szobák:   2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval 2-4 fő részére. 
A2E/A3E:   Oldalról tengerre nézők. 
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is, 
balkon/terasz nélkül.  
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Asztalitenisz, aerobic, kosárlab-
da, boccia, strandröplabda. Térítés elle-
nében: 2 salakos teniszpálya, a strandon 
vízi sportok (helyi szolgáltatóknál).   
Wellness:   Fedett medence.

Gyerekek:   Külön gyermekmedence,
játszótér és mini-klub (3-9 éveseknek,
10.00-12.00 és 15.00-17.00 óra között)
és gyermekanimáció.  
Szórakozás: Animációs programok 
minden korosztály számára napköz-
ben és este.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj
NAPONTA              2014.04.26.-06.27.,

08.30.-09.15. / 4 éj
NAPONTA      2014.06.28.-08.29. / 7 éj

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

 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. 10.00 és 23.00 óra kö-
zötthelyi alkoholos és alkoholmentes 
italok. Délutánonként kávé, sütemé-
nyek és snack-ételek.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 10% illetve 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 5% kedvez-
mény a 06.30. előtti és a 09.01. 
utáni utakra.
Árkedvezmény:
  Min. 21 éjszakás tartózkodás esetén 
10% kedvezmény.y
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S/A2B/A2E/A2F: 1 gyer-
mek (2-6 éves) 100%, 1 gyermek (7-
14 éves) szezontól függően 60-70% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. A 
pontos árakat a foglalási rendszer tar-

talmazza.  
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A4C:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 4
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

10%
kedvezmény

 HOTEL IBEROSTAR BELLEVUE    
JOKER-

SZOBA

   BUDVA-BECICI 

Szálláskód: HOSO 45222

1 éj félpanzióval

már 24,-€/fő ártól
(7.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

MONTENEGRÓMONTENEGRÓ
Montenegró, a fekete hegy or-

szága, újra és újra elkápráztatja

az idelátogatókat: mély kanyo-

nokban zúgó, tiszta, vad folyók,

évszázados erdőkkel és gyö-

nyörű mezőkkel övezett, nagy 

tavak találhatók itt. Nem szabad

megfeledkeznünk 300 km hosz-

szú tengerpartjáról sem, ahol a

végtelen, kék tenger, fehér szik-

lák, hosszú strandszakaszok és

gyönyörű, rejtett, fürdőzésre

alkalmas, homokos és kavicsos

öblök biztosítják a környezetet

egy felejthetetlen nyaraláshoz.

BUDVA óvárosának szűk utcáiban

a kőből épült házak mellett számos

hangulatos kávézó, étterem, bár és

üzlet várja a vendégeket. 

A hangulatos PETROVAC városkát

olívaligetek és borókaerdők veszik 

körül. A település nagyon népsze-

rű a helyi és a külföldi turisták kö-

rében is.

Montenegró legnyugatibb pontján, 

a horvát határtól alig 10 kmre fek-

szik HERCEG NOVI, egy igazi me-

diterrán kisváros, amelyet természe-

ti környezete tesz egyedivé. Speciális 

szubmediterrán éghajlattal rendel-

kezik, a napsütéses napok száma el-

éri az évi 200-at. Északról 1600-1800 

m magas hegyek, délről pedig a Ko-

tori-öböl partja szegélyezi a telepü-

lést, amelynek belvárosában jelleg-

zetes, szűk utcácskákat, hangulatos 

tereket és teraszos kávézókat talá-

lunk. Tengerparti sétányán tavasz-

tól őszig pezseg az élet, és hagyo-

mányos déli vendégszeretet várja a 

szórakozni vágyókat.

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

A Slovenska Plaza üdülőfalu szé-
lén fekszik, melynek színvonalas
és sokszínű szolgáltatásait a szál-
loda vendégei igénybe vehetik.

Fekvése:    A kavicsos tengerparttól kb.
50 m-re fekszik. Budva óvárosa kb. 1,5
km-re, ahova a parti sétányon juthat-
nak el. A közelben éttermek és bárok.  
Felszereltsége:   A kétemeletes szállo-
dában 209 szoba és apartman találha-
tó. Hall ülősarkokkal, recepció WIFI-vel
(térítés ellenében) és bérelhető széfek-
kel, nemdohányzó étterem és kávézó.
Az üdülőfalu főutcáján bárok, kávézók,
szupermarket, üzletek, éttermek vala-
mint orvosi rendelő. Kis, tengervizes
úszómedence (kb. 18 m²), pool-bár,
napernyők és napágyak a medencé-
nél ingyenesen, a strandon csak térítés
ellenében vehetők igénybe. A vendé-
gek térítés ellenében a Slovenska Plaza
minden szolgáltatását igénybe vehetik.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1B/A2B:   A célszerű-
en berendezett szobákban fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, légkondicioná-
lás, telefon, térítés ellenében WIFI és
balkon vagy terasz.
A1D/A2D - Superior szobák: Felújí-
tott szobák. 
B2A - Stúdiók: A szobáknál tágasab-
bak, kiegészítve konyhasarokkal.
C2A/C4A - Apartmanok:   Kiegészít-
ve 1 külön hálószobával, egyébként
hasonlók, mint a stúdiók. Kizárólag 4
fő részére foglalható.

Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben.
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok, 
boccia, asztalitenisz, minigolf, tenisz és 
vízi sportok helyi szolgáltatóknál.
Gyerekek:   Játszótér.   
Szórakozás: Élőzene júniustól szep-
temberig.
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 4,- 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén az   
elhelyezés kétágyas szobában
(A1B, A1D).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Minden helyi alkoholos 
és alkoholmentes ital 10.00 és 23.00 
óra között. 16.00 és 17.00 óra között 
snack-ételek.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).  

Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6*  04.01.-06.19., 
  09.19.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1B:   1 gyermek (2-6 éves) 50% illetve 
1 gyermek (6-11 éves) 30% 1 felnőttel
egy szobában.
A2B/A2D/A2S/B2A:   1 gyermek (2-
6 éves) 50% illetve 1 gyermek (6-11
éves) 30% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
C2A:   2 gyermek (2-6 éves) 50% illetve 
2 gyermek (7-11 éves) 30% 2 felnőttel
egy apartmanban, pótágyon.  

7=6
kedvezmény

 HOTEL & APPARTEMENTS ALEKSANDAR    
JOKER-

SZOBA

   BUDVA 

Szálláskód: HOSO 45196

1 éj félpanzióval

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Közvetlenül a tengerparton fek-
vő, nyüzsgő hangulatú üdülőfalu 
hangulatos utcácskákkal, számos 
szórakozási és sportolási lehető-
séggel.

Fekvése: A kavicsos tengerparttól kb.
50 m-re fekszik. Budva óvárosa kb. 1,5
km-re, ahova a parti sétányon juthat-
nak el. A közelben éttermek és bárok.  
Felszereltsége: A hatalmas létesít-
mény épületeiben összesen 1016 stú-
dió/apartman és szállodai szoba ta-
lálható. Recepció bérelhető széfekkel,
internetsarok, térítés ellenében WIFI
a recepción, TV-szoba, étterem, 3 a’la
carte-étterem, bárok, kávézó és üz-
letek. 2 tengervizes úszómedence te-
rasszal, pool-bárral napágyakkal és
napernyőkkel (a strandon csak térítés
ellenében).  
Helyi besorolás:   3,5*.
Elhelyezés: NNN:
R1A/R2A/R2H/R3H:   A felújított, cél-
szerűen berendezett szobákban fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, telefon,
hűtőszekrény, hajszárító, SAT-TV, lég-
kondicionálás.
R1C/R2C/R2I/R3I:   Balkonnal vagy 
terasszal.
R2F/R3F/R4F - Családi szobák:
Kéthelyiséges szobák hasonló beren-
dezéssel, mint az R2C.
R2H/R3H/R2I/R3I:   Kizárólag 3 fő ré-
szére foglalható szobák.
Foglalható Joker-szoba   R2S   is.

NNNN:
R2G/R3G - Superior-szobák: Bal-
konnal vagy teraszal. Kijárattal az egyik 
édesvizű, csúszdás úszómedencéhez, 
külön étteremhez és külön recepció-
hoz.
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy   All 
Inklusive.   Minden étkezés büférend-
szerben.
Sport: Térítés ellenében: kerékpárok, 
kosárlabda, boccia, asztalitenisz, mini-
golf, tenisz és vízi sportok helyi szolgál-
tatóknál.
Gyerekek:   Játszótér.   
Szórakozás:   Júniustól szeptemberig 
esténként élőzene.  
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 4,- 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj   
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (R1A, 
R1C).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Minden helyi alkoholos 
és alkoholmentes ital 10.00 és 23.00 
óra között. 16.00 és 17.00 óra között 
snack-ételek.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6*  04.01.-06.19., 
  09.19.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
R1A/R1C:   1 gyermek (2-6 éves) 50%
illetve 1 gyermek (7-11 éves) 30% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
R2H/R2I/R2G: 1 gyermek (2-6 éves)
50% illetve 1 gyermek (7-11 éves) 30% 
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
R2F: 1-2 gyermek (2-6 éves) 50% illet-
ve 1-2 gyermek (7-11 éves) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL SLOVENSKA PLAZA    
JOKER-

SZOBA

   BUDVA 

Szálláskód: HOSO 45559

1 éj reggelivel

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szállás példa

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Nyüzsgő környezetben, a tenger-
parton fekvő szálloda ingyenes 
belépéssel az Aquaparkba.

Fekvése: A szálloda saját, homokos/
kavicsos strandjától kb. 100 m-re talál-
ható, egy öbölben. Éttermek, bárok és
vásárlási lehetőség kb. 100 m-re. Bud-
va központja kb. 3 km-re.   
Felszereltsége:   A kedvelt, igényes
szállodában rendelkezésre áll 230 szo-
ba 5 emeleten, recepció, liftek, ingye-
nes WIFI a közös helyiségekben, ét-
terem, 2 a’la carte-étterem és 2 bár.
Édesvizű úszómedence, pool-bárral
és törölközőkkel. Napágyak és naper-
nyők a medencénél és a strandon in-
gyenesen.  
Helyi besorolás: 4,5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban minibár, légkondicionálás,
széf, SAT-TV, internetcsatlakozás, tele-
fon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuha-

nyozó, WC és balkon. 
A1B/A2B:   Tengerre néző szobák. 
Foglalható Joker-szoba A2S   is, balkon 
nélkül.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: vízi sportok helyi szolgáltatóknál.
Wellness:   Fedett, édesvizű medence 
és pezsgőfürdő. Térítés ellenében: gőz-
fürdő, masszázs, szauna és szolárium.  
Gyerekek:   Játszótér.
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1B). 
 CSÚSZDA tipp    Ingyenes belépő a
közeli Aquaparkba (kb. 06.15.-09.15.
között).
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12/7=6*    04.01.-07.10., 

 08.22.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmény alapja a reggelis ár.
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-12 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmény alapja a reggelis ár.

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL MEDITERAN    
JOKER-

SZOBA

   BUDVA-BECICI 

Szálláskód: HOSO 45226

1 éj reggelivel

már 39,-€/fő ártól
(12.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Kedvelt szálloda Beciciben.

Fekvése: Közvetlenül a szálloda saját,
fi nomhomokos strandján fekszik, egy 
öbölben. Budva óvárosa kb. 2 km-re 
található.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 168 szoba 4 emeleten,
lift, WIFI (térítés ellenében), 2 étterem
és bárok. Édesvizű úszómedence (kb.
250 m²) pool-bárral. Napágyak, nap-
ernyők és törölközők a medencénél és
a strandon ingyenesen.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Az ízlésesen
berendezett szobákban minibár, lég-
kondicionálás (májustól szeptembe-
rig), széf, SAT-TV, telefon, zuhanyozó,
WC, hajszárító és francia balkon (mely-
re nem lehet kilépni).
Foglalható Joker-szoba A2S   is (francia
balkon nélkül).  

Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben.   
Sport:   Fitneszterem, aerobic, asztali-
tenisz. Térítés ellenében: vízi sportok 
helyi szolgáltatóknál.  
Wellness:   Édesvizű, fűtött, fedett me-
dence, szauna és 2 pezsgőfürdő. Térí-
tés ellenében: masszázs és fodrászat.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
gyermekanimáció és játszótér. 
Szórakozás:   Animációs programok. 
Biliárd.  
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.06.-09.29. / 7 éj 
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában 
(A1A).
 ALL inklusive    Minden étkezés büfé-
rendszerben. Az ebédnél és a vacsorá-
nál sör, bor, víz, üdítők és édességek.
20% kedvezmény egyéb italokra. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15% illetve 2014.04.30-ig 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény.
Árkedvezmény:
14=12/7=6  04.01.-06.09., 

 09.26.-10.31.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 MONTENEGRO BEACH RESORT    
JOKER-

SZOBA

   BUDVA-BECICI 

Szálláskód: HOSO 45168

1 éj félpanzióval

már 49,-€/fő ártól
(15.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Szállás példa
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Kedvelt szálloda nyugodt környe-
zetben.

Fekvése: A kavicsos strandtól csak a
parti sétány választja el. Petrovac köz-
pontja bárokkal, éttermekkel és üzle-
tekkel kb. 100 m-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 171 szoba 5 emeleten, hall
recepcióval és ülősarokkal, széfek, ten-
gerre néző terasz, étterem, bár, kávézó,
szalon, TV-szoba, fodrászat, ajándék-
üzlet, liftek és ingyenes WIFI a recepci-
ón. Tengervizes medence (kb. 120 m²)
részben fedett napozóterasszal illetve 
napágyakkal és napernyőkkel (a stran-
don csak térítés ellenében).  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban zuhanyozó, WC, telefon, SAT-
TV, hűtőszekrény, légkondicionálás,
hajszárító és balkon.

A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szo-
bák.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy tel-
jes panzió  . Minden étkezés büférend-
szerben.
Sport: Térítés ellenében: fi tneszterem, 
asztalitenisz és vízi sportok helyi szol-
gáltatóknál.
Wellness:   Fedett, tengervizes me-
dence. Térítés ellenében: a színvona-
las, új spa-részlegben különböző sza-
unák és masszázs. 
Gyerekek:   Játszótér.
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1B).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6    04.01.-06.19., 
  09.19.-10.31.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-6 éves) 50%
illetve 1 gyermek (7-11 éves) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1A/A1B:   1-2 gyermek (2-6 éves)
50% illetve 1-2 gyermek (7-11 éves)
30% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL PALAS    
JOKER-

SZOBA

   PETROVAC 

Szálláskód: HOSO 45738

1 éj reggelivel

már 40,-€/fő ártól
(12.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Modern, igényes szálloda a szép 
strand közelében.

Fekvése:   Becici öblében fekszik, kb.
80 m-re a szállodához tartozó, homo-
kos/kavicsos strandtól. Budva óvárosa
kb. 2 km-re. Bárok és éttermek a közel-
ben. A menetrend szerinti busz megál-
lója a közelben.  
Felszereltsége: Az igényesen kiala-
kított, SENTIDO szállodalánchoz tarto-
zó szállodában 283 szoba található 8

emeleten. A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, liftek, TV-szoba, in-
ternetsarok (térítés ellenében), ingye-
nes WIFI, klimatizált, nemdohányzó 
étterem, a’la carte-étterem, bárok és 
kis üzlet. Édesvizű úszómedence (kb. 
15x10 m) pool-bárral. Napágyak, nap-
ernyők és törölközők a medencénél in-
gyenesen, a strandon csak térítés elle-
nében.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szo-

bákban minibár, légkondicionálás,
széf, SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon,
zuhanyozó, WC, hajszárító és francia
balkon (melyre nem lehet kilépni). 
B2A/B3A - Családi szobák: Hason-
ló berendezéssel, nappalival és külön
hálószobával, 2 zuhanyozóval valamint
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek 
(kb. 60 m²).
C1A/C2A - Villaszobák:   Kétágyas
szobák a melléképületben terasszal
vagy francia balkonnal.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusi-
ve  . Minden étkezés büférendszerben.  
Sport:   Kosárlabda, fi tneszterem, asz-
talitenisz és röplabda. Térítés ellené-
ben: vízi sportok a strandon.  
Wellness: Térítés ellenében: fodrá-
szat és masszázs.  
Gyerekek: Gyermekmedence és ját-
szótér. Térítés ellenében: gyermekfel-
ügyelet 4-12 éveseknek illetve bébi-
szitter.   
Szórakozás: Animációs programok.
Térítés ellenében: biliárd.   
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
C1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. A helyi alkoholos és alko-
holmentes italok fogyasztása 10.00 és 
23.00 óra között. Snack-ételek 16.00 és 
18.00 óra között a pool-bárban.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás ese-
tén 15% illetve 2014.03.31-ig tör-
ténő foglalás esetén 10% kedvez-
mény   (az Árkedvezménnyel együtt y
nem érvényes).  
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6* 04.01.-06.14.,
                 09.16.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/C2A:    1 gyermek (2-6 éves) 75% 
illetve 1 gyermek (7-12 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.

Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-12 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
B2A: 1-2 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 SENTIDO TARA    
JOKER-

SZOBA

   BUDVA-BECICI 

Szálláskód: HOSO 45195

1 éj félpanzióval

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

    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)

•
•

•

•

•

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

Valódi mediterrán hangulatú nya-
ralás Petrovacban.

Fekvése: A település központja étter-
mekkel, bárokkal és vásárlási lehetősé-
gekkel kb. 100 m-re. Homokos strand
kb. 100 m-re.  
Felszereltsége: A 90 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
nemdohányzó étterem, a’la carte-ét-
terem, bárok, internetsarok, ingyenes
WIFI, kávézó, újságos/ajándéküzlet és
liftek. Édesvizű úszómedence pool-
bárral. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők a medencénél ingyenesen, a
strandon térítés ellenében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobák-
ban (kb. 23 m²) fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC, SAT-TV, hajszárító, tele-
fon, minibár, széf, internetcsatlakozás
és balkon.
A1B/A2B/A3B - Superior szobák:
Tágasabb szobák (kb. 33 m²).

A2C/A3C/A4C - Junior-suitek: A 3-
4. fő részére kihúzható kanapéval és 2. 
fürdőszobával kiegészítve (kb. 35 m²).
A2D/A3D - Családi szobák:   2 he-
lyiséges szobák, 2. fürdőszobával, ülő-
sarokkal és ebédlőasztallal kiegészítve 
(kb. 35 m²).
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Reggeli   vagyy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: kosárlabda és tenisz.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér, mini-klub és külön kérésre, 
térítés ellenében: bébiszitter.  
Szórakozás: Animációs programok.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   Foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1B).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (az Árked-
vezménnyel együtt nem érvényes).
Árkedvezmény:
14=12/7=6  04.01.-07.07., 
  09.23.-10.31.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-5 éves) 100%
illetve 1 gyermek (6-11 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2C/A2D:   1-2 gyermek (2-5 éves)
100% illetve 1-2 gyermek (6-11
éves) 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL RIVIJERA   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   PETROVAC 

Szálláskód: HOSO 45904

1 éj reggelivel

már 48,-€/fő ártól
(15.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

A Magyar Brands-díjas Hunguest
szállodalánchoz tartozó, négycsil-
lagos szálloda magyarul beszélő 
személyzettel.

Fekvése:   A szálloda egy kéthektáros
parkban, sűrű mediterrán növényzet-
tel, banánfákkal, pálmákkal és lean-
derekkel övezve, közvetlenül a tenger-
parti sétány mellett fekszik, 5 percnyi
sétára Herceg Novi történelmi óváro-
sától.   
Felszereltsége:   Az 5 szállodaépü-
letből és 20 villaépületből álló létesít-
ményben a vendégek rendelkezésére 
áll 2 étterem, bár és konferenciaterem,
a kertben úszómedence. A recepció
halljában internetsarok ingyenesen. A
szálloda saját stranddal rendelkezik. A
napágyak, napernyők a medencénél
és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A légkondi-
cionált szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, minibár, széf, kábel-
TV, telefon, hajszárító, fürdőköpeny,
strandtörölköző és internetcsatlakozás.
B2B - Családi szobák:   A villaépü-
letben találhatók, bennük nappali/
hálószoba és hálórész (nem ajtóval
leválasztott), kiegészítve balkonnal,
egyébként hasonló berendezéssel.
Ellátás: Félpanzió     vagy  teljes pan-
zió. Reggeli és vacsora büférendszer-
ben.     A foglaltság függvényében dél-
ben menü- vagy büféjellegű ebéd. 

Sport:   Multifunkcionális sportpálya 
(teniszezési, focizási, kosárlabdázási, 
röplabdázási és tollasozási lehetőség-
gel), sporteszközök a recepción kér-
hetők. 
Wellness:   A wellness-központban 
szauna (2 fi nn és 1 infra), szolárium 
és pezsgőfürdők. Térítés ellenében: 
masszázs.
Gyerekek: Gyermekmedence.
Szórakozás: Kirándulás- és program-
szervezési lehetőség a szállodában té-
rítés ellenében. Számos szórakozási le-
hetőség várja a vendégeket a szálloda 
közelében található kávézókban, étter-
mekben és bárokban.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
Fontos foglalási információ: Üdü-
lőhelyi díj:   A foglaláskor extra fi zeten-
dő, a pontos összeget a foglalási rend-
szer tartalmazza. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
  2014.01.15-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény. Min. 60 
nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 10% illetve min. 
30 nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.   A 
kedvezmény alapja a félpanziós ár.

Árkedvezmény:
14=12/10=9/7=6  04.01.-05.31., 
  09.12.-10.31.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-3 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (4-12 éves) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon. A kedvez-
mény alapja a félpanziós ár. 
Családi akció:
B2B: 1-2 gyermek (2-12 éves) foglalá-
sa esetén az 1. gyermek 100% illetve a
2. gyermek 50% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A kedvezmény alapja a 
félpanziós ár.  
Senior-kedvezmény: 55 év feletti
utasaink számára 5% kedvezmény. A
kedvezmény alapja a félpanziós ár.   

7=6
kedvezmény

 HUNGUEST HOTEL SUN RESORT    HERCEG NOVI 

Szálláskód: HOSO 45198

1 éj félpanzióval

már 57,-€/fő ártól
(18.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

Szállás példa

172-177_ABBFS14.indd   177172-177_ABBFS14.indd   177 2013.11.28.   8:56:022013.11.28.   8:56:02



178 ROMÁNIA · ROMÁN-TENGERPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kedvező fekvésű, jól felszerelt
szálloda változatos sportolási és 
kikapcsolódási lehetőségekkel. 

Fekvése: Nyugodt helyen, a fi nomho-
mokos strandtól kb. 150 m-re fekszik.
Vásárlási lehetőségek, éttermek és bá-
rok kb. 300 m-re.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 3 emeleten 219 szoba, hall
recepcióval, internetsarok, 2 étterem
és bár. Szabadtéri úszómedence pool-
bárral. Napernyők és napágyak a me-
dencénél ingyenesen, a strandon térí-
tés ellenében. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A jól
felszerelt szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, minibár,
légkondicionálás, széf, kábel-TV, inter-
netcsatlakozás, telefon és tengerre né-
ző balkon vagy terasz.

A2B/A3B/A4B - Családi szobák:
Nappali/hálószoba és egy külön háló-
szoba, min. 3 fő részére.
Foglalható nem tengerre néző Joker-
szoba   A2S/A3S   is.   
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. Bü-
féreggeli és menüválasztásos vagy bü-
févacsora (a létszámtól függően).   
Sport: Kosárlabda, fi tneszterem, röp-
labda és asztalitenisz. Térítés ellené-
ben: biliárd, tenisz és különböző vízi 
sportok.   
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, 
spa-központ és pezsgőfürdő. 
Gyerekek:   Gyermekmedence.   
Parkolás: Térítés ellenében, korláto-
zott számban.
Háziállat:   Nem vihető.   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Figyelem! Romániai lakóhellyel 
rendelkező vendégek a szálláshe-
lyet a meghirdetett áron nem fog-
lalhatják.

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás ese-
tén 25%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=14/14=10/7=5*    05.01.-05.28., 

 08.27.-09.30.
21=18/14=12/7=6*  05.29.-06.11.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A3B:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1A:   1-2 gyermek (2-14 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A2B:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti
vendégeink részére 10% kedvezmény.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL BRAN BRAD BEGA    
JOKER-

SZOBA

   EFORIE NORD 

Szálláskód: HOSO 41004

1 éj reggelivel

már 15,-€/fő ártól
(4.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

ROMÁN-
TENGERPART

ROMÁN-TENGERPART

MAMAIA, a legismertebb üdü-

lőváros, közvetlenül Constanza 

mellett, egy keskeny, kb. 10 km-

es homokpadon fekszik a Fekete-

tenger és a Siutghiol-tó között. Kb. 

7 km-es, fi nomhomokos, sekély 

strandja 60-100 m széles. EFORIE 

NORD a 2. legnagyobb üdülőköz-

pont, Constanzától kb. 15 km-re 

található. Finomhomokos strandja 

kb. 5 km hosszú és 20-100 m szé-

les. Nyugatról a Techirghiol-tó ha-

tárolja, melynek gyógyiszapja is

vonzza a látogatókat. NEPTUN és

SATURN falvak közigazgatásilag

Mangaliához tartoznak. A kb. 2 km-

es Adras-strand az északi partsza-

kaszt foglalja magába, szélessége

100-150 méter. A Diana-strand déli

irányban halad, egészen a manga-

liai kikötőig, több mesterségesen

kialakított öböllel.

178-182_ABBFS14.indd   178178-182_ABBFS14.indd   178 2013.11.26.   22:13:172013.11.26.   22:13:17



179ROMÁNIA · ROMÁN-TENGERPART

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

2013-ban teljesen felújított szállo-
da a strand közelében.

Fekvése: Kb. 200 m-re fekszik a fi -
nomhomokos strandtól. A központ ét-
termekkel és bárokkal kb. 100 m-re.
Felszereltsége:   A felújított szállodá-
ban 221 szoba, internetsarok, étterem
és bár áll a vendégek rendelkezésére. A
kertben édesvizű úszómedence, pool-
bár, strandbár. Napágyak, matracok,
napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban (kb. 20 m²) minibár, légkon-
dicionálás, széf, SAT-TV, telefon, in-
ternetcsatlakozás (térítés ellenében),
fürdőszoba, WC, hajszárító, tengerre 
néző balkon.
Foglalható nem tengerre néző Joker-
szoba A2S/A3S is.  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Bü-
féreggeli és büfé- vagy menüválasztá-
sos vacsora (a létszámtól függően).

Sport:   Röplabda. Térítés ellenében: 
fi tneszterem, minigolf, vízisí.
Wellness:   Fedett medence. Térítés el-
lenében: Ana Aslan Egészségcentrum: 
iszappakolás, elektroterápia, gyógy-
kezelések, gőzfürdő, test- és arckeze-
lések, masszázs, szauna, szolárium, 
pezsgőfürdő.
Gyerekek: Gyermekmedence, gyer-
mekfelügyelet, játszótér.  
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Figyelem! Romániai lakóhellyel 
rendelkező vendégek a szálláshe-
lyet a meghirdetett áron nem fog-
lalhatják.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=17/14=12/7=6    05.01.-07.09.,
  08.21.-09.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL EUROPA   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   EFORIE NORD 

Szálláskód: HOSO 41311

1 éj reggelivel

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Színvonalas szálloda a fi nomho-
mokos strand közelében.

Fekvése:   A központban fekszik, kb.
100 m-re a fi nomhomokos strand-
tól. Üzletek, éttermek és bárok a kö-
zelben.
Felszereltsége:   A szállodában 68
szoba, recepció bérelhető széfekkel,
lift, ingyenes WIFI a lobbyban, étte-
rem, bárok. A kertben úszómedence,
pool-bár, napágyak, napernyők és tö-
rölközők a medencénél ingyenesen.
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
(kb. 20 m²) minibár, légkondicionálás,
széf, SAT-TV, internetcsatlakozás, tele-
fon, zuhanyozó, WC, hajszárító, me-
dencére néző balkon.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:
Két kétágyas szoba összekötő ajtóval
(kb. 40 m²), nem medencére néző
balkonnal.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy   All 
Inklusive. Minden étkezés büférend-

szerben. Diétás étkezés külön kérésre.
Sport: Fitneszterem, asztalitenisz. Té-
rítés ellenében: bowling, vízisí.  
Wellness:   Térítés ellenében: gőzfür-
dő, fodrászat, masszázs, szauna, szo-
lárium, pezsgőfürdő illetve különböző 
szépészeti és testkezelések a Hotel Ho-
ra gyógyközpontjában (kb. 100 m-re).
Gyerekek:   Animáció, játszótér, mini-
klub (4-14 éves korig).
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Figyelem! Romániai lakóhellyel 
rendelkező vendégek a szálláshe-
lyet a meghirdetett áron nem fog-
lalhatják.

 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Kisebb létszám esetén 
menüebéd illetve menüvacsora. Reg-
geli későn kelőknek, 15.00 és 17.00 óra 
között kávé, tea, sütemény és gyümöl-
csök. Helyi alkoholos és alkoholmen-
tes italok 10.00 és 23.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=17/14=12/7=6*  04.15.-07.08., 
  08.24.-10.15.
*csak a fenti érkezések esetén 

7=6
kedvezmény

 HOTEL SATURN   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   SATURN 

Szálláskód: HOSO 41201

1 éj reggelivel

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

T
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Nagyon jó fekvésű szállodák 
sport- és wellness-programok 
széles választékával. 

Fekvése:   Központi fekvésű, közvetle-
nül a fi nomhomokos tengerparton ta-
lálható szállodák. Saturn központja bá-
rokkal, éttermekkel és üzletekkel kb. 50
m-re található.   
Felszereltsége:   A komplexum Sire-
na, Hora és Balada épületeiben ösz-
szesen 566 szoba található. A vendé-
gek rendelkezésére áll mindhárom
szállodában recepció széfekkel, liftek,
éttermek, bár. A közös kertben úszó-
medence (kb. 12x25 m) és pool-bár.
Napágyak és napernyők a medencénél
ingyenesen, a strandon térítés ellené-
ben. Törölközők térítés ellenében. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A szobák a Hora 
(41426), a Balada (41009) vagy a
Sirena (41901) épületben találhatók.
A1A/A2A/A3A:   A szobákban (kb.
16 m²) zuhanyozó, WC, hűtőszek-
rény, légkondicionálás, telefon, kábel-
TV, hajszárító és oldalról tengerre né-
ző balkon. 
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:
Tágasabbak, min. 3 fő részére.
Foglalható nem tengerre néző Joker-
szoba A2S   is.   
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Térítés ellenében: bowling-
pálya és vízi sportok a helyi szolgál-
tatóknál, Balada Aquapark a szálloda
mellett.   

Gyerekek: Gyermekmedence, mini-
klub (2-12 éveseknek), játszótér.   
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.   
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Figyelem! Romániai lakóhellyel 
rendelkező vendégek a szálláshe-
lyet a meghirdetett áron nem fog-
lalhatják.
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 WELLNESS tipp  Pezsgőfürdő. Térítés 
ellenében: masszázsok, hidroterápia, 
fi zio- és elektroterápia, iszappakolás, 
török- és kénesfürdő.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás ese-
tén 25%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
Hotel Sirena, Hora:
21=14/14=10/7=5*    05.01.-05.28.,
  08.27.-09.30.
21=18/14=12/7=6*    05.29.-06.11.
*csak a fenti érkezések esetén 
Hotel Balada:
21=14/14=10/7=5*    05.01.-06.05.,
  08.27.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 

felnőttel egy szobában, pótágyon. 
A3B:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1A:   1-2 gyermek (2-14 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A2B:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Senior-kedvezmény: Hotel Hora, 
Sirena: 55 év feletti vendégeink részé-
re 10% kedvezmény.

7=5
kedvezmény

HOTEL SIRENA & HORA & BALADA     
JOKER-

SZOBA

   SATURN 

Szálláskód: HOSO 41901

Szálláskód: HOSO 41426

Szálláskód: HOSO 41009

1 éj reggelivel

már 12,-€/fő ártól
(3.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A komplexum kiváló sportolá-
si lehetőséget kínál, kikapcsoló-
dásra, feltöltődésre és pihenésre-
egyaránt nagyon jó választás.

Fekvése:   Közvetlenül a fi nomhomo-
kos strandon, csendes helyen fekszik.
Mamaia központja vásárlási lehetősé-
gekkel kb. 1,5 km-re található. Bárok,
éttermek és a buszmegálló kb. 100
m-re.   
Felszereltsége:   A szállodában 5 eme-
leten 120 szoba található. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, bé-
relhető széf, liftek, éttermek, a’la car-
te-étterem és bár. A kertben úszóme-
dence pool-/snack-bárral. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen,
a strandon is térítés ellenében. Töröl-
közők a medencénél ingyenesen.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: Orfeu:
B2A:   A jól felszerelt szobákban ülő-
sarok, hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, széf, kábel-TV, telefon, fürdőszoba,
WC, hajszárító és balkon. 
Amiral & Comandor:
A1A/A2A:   Tengerre nézők, zuhanyo-
zóval és internetcsatlakozással.
A2C/A3C - Családi szobák: Hasonló
berendezéssel, min. 3 fő részére. 
Foglalható Joker-szoba   A2S is. 
Sport:   Térítés ellenében: strandröp-
labda, fi tneszterem és vízi sportok a
strandon.   
Wellness:   Térítés ellenében: szépség-
szalon, fodrász, masszázs, szauna és
pezsgőfürdő. 

Gyerekek:   Játszótér és külön gyer-
mekmedence.  
Szórakozás: Térítés ellenében: bili-
árd.
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  18.00 órától/12.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
Figyelem! Romániai lakóhellyel 
rendelkező vendégek a szálláshe-
lyet a meghirdetett áron nem fog-
lalhatják.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).   
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben, amelyet az Amiral Étte-
remben szolgálnak fel. Elő- és utósze-
zonban menüvacsora. Helyi alkoholos 
és alkoholmentes italok 10.00 és 23.00 
óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 20% kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=14/14=10/7=5*    06.01.-06.18.,
  09.03.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén   
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A    06.01.-06.18.,
  08.28.-09.30.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A2C:   2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   
Senior-kedvezmény:   55 év feletti
vendégeink részére 10% kedvezmény.   

7=5
kedvezmény

 HOTELKOMPLEX AMIRAL & COMANDOR & ORFEU    
JOKER-

SZOBA

   MAMAIA 

Szálláskód: HOSO 41430

1 éj All Inklusive

már 41,-€/fő ártól
(13.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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182 ROMÁNIA · ROMÁN-TENGERPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Egyszerű szálloda közvetlenül a 
tengerparton.

Fekvése: Közvetlenül a homokos ten-
gerparton fekszik, kb. 800 m-re a köz-
ponttól. Éttermek, bárok és vásárlási
lehetőségek a közelben.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll hall recepcióval és bérel-
hető széfekkel, étterem, a’la carte-étte-
rem, bár, liftek. A kertben terngervizes
úszómedence (kb. 10x20 m), napozó-
székek és napernyők.  
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
padlószőnyeg, fürdőszoba/zuhanyozó,
WC, kábel-TV, hűtőszekrény, tengerre 
néző balkon.
A1B/A2B - Superior-szobák:   Ki-
egészítve légkondicionálással.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Sport:   Térítés ellenében: minigolf.  
Parkolás:   Térítés ellenében, korláto-
zott számban.  
Háziállat: Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Figyelem! Romániai lakóhellyel 
rendelkező vendégek a szálláshe-
lyet a meghirdetett áron nem fog-
lalhatják.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 ALL inklusive  Büféreggeli, 2 fogá-
sos, menüválasztásos ebéd és vacsora. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok 10.00 és 23.00 óra között. 16.00 és 
17.00 óra között fagylalt, sütemény és 
snack-ételek.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás ese-
tén 20%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.05.31-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=17*     06.01.-06.22.,

07.31.-08.07., 08.28.-09.30.
14=10/7=5*    06.01.-06.29.,

07.31.-08.07., 08.31.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B    09.20.-09.30.

7=5
kedvezmény

 HOTEL AMFITEATRU   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NEPTUN 

Szálláskód: HOSO 41412

1 éj All Inklusive

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Kedvelt, színvonalas szálloda szép 
wellness-részleggel.

Fekvése: A település központjában 
fekszik, csak a parti sétány választja el a 
homokos strandtól. Üzletek, éttermek 
és bárok kb. 100 m-re találhatók.  
Felszereltsége:   A 122 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll 
hall, recepció, internetsarok, ingyenes 
WIFI a közös helyiségekben, étterem, 
bár, kis üzlet. A kertben úszómedence, 
napozóterasz és pool-bár.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban 
minibár, légkondicionálás, széf, kábel-
TV, telefon, internetcsatlakozás, fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, 
balkon.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba 
A2S is.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben. 

Sport:   Térítés ellenében: fi tneszterem.
Wellness:   Térítés ellenében: szépség-
szalon, gőzfürdő, fodrász, masszázs,
szauna, pezsgőfürdő.
Gyerekek: Gyermekmedence, ját-
szótér.
Parkolás:   Térítés ellenében, korláto-
zott számban. 
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj  
Figyelem! Romániai lakóhellyel 
rendelkező vendégek a szálláshe-
lyet a meghirdetett áron nem fog-
lalhatják.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
•   30% kedvezmény a wellness-keze-y
lések árából. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezmény.   A ked-
vezmény alapja a reggelis ár.
Árkedvezmény:
21=17/14=12/7=6*    05.02.-07.11.,
  08.20.-09.10.
*csak a fenti érkezések esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S: 1 gyermek (2-11 éves) 
100% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
A kedvezmény alapja a reggelis ár.  
Családi akció:
A1A:   1-2 gyermek (2-11 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 1 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
A kedvezmény alapja a reggelis ár.  

Senior-kedvezmény:   55 év feletti
vendégeink részére 5% kedvezmény 
(kivéve 06.20.-08.31. között). A ked-
vezmény alapja a reggelis ár.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL IAKI    
JOKER-

SZOBA

   MAMAIA 

Szálláskód: HOSO 41003

1 éj reggelivel

már 25,-€/fő ártól
(8.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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183BULGÁRIA · NAPOSPART

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

NAPOSPART

 
A bolgár szállodák népszerűsége miatt előfordulhat, hogy ameny-
nyiben autóval érkeznek, nem biztos, hogy az adott szálloda 
parkolójában vagy a szálloda közelében tudják leparkolni autójukat.
A nyilványos parkolók (Blue Area - kék színnel felfestett parkolóhe-
lyek) térítés ellenében állnak az Önök rendelkezésére. Az au-
tomatából megváltott parkolójegyet a vezető ülés felőli oldalon 
kell a szélvédőre helyezni. A parkolás díja kb. 2,- Leva/óra illetve 
kb. 20,- Leva/nap.
A parkolási díjak összegénél a kiadvány nyomtatásának időpontjában érvényes 
adatokat vettük fi gyelembe, további információk a helyszínen.  

PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK

LUB
ZIS

KLUB OÁZIS

   Aparthotel Sunset Resort
   Hotel Nessebar Beach

184-185. oldal
196-197. oldal

               Játék,

MÓKA, VIDÁMSÁG

Bulgária elsősorban változatos 

természeti szépségeivel, kellemes 

klímájával vonzza a nyaralókat. 

A Fekete-tenger fi nomhomokos 

strandjai mentén lágy dombok 

húzódnak, mögötte pedig a Bal-

kán-hegység magasodik. A Bol-

gár Riviéra folyamatosan fejlődik, 

változik, új éttermek nyílnak bol-

gár és nemzetközi ízekkel. Régi és 

modern bárok, szabadtéri disz-

ók várják a szórakozni vágyókat. 

Mindenképpen érdemes megem-

teni az újonnan épített vagy fris-

sen felújított szállodákat, melyek 

legtöbbje számos wellness-szol-

gáltatást is kínál. Egyedül utazók,

családok és fi atalok egyaránt meg-

találják itt a számukra legmegfele-

lőbb kikapcsolódási lehetőséget.

Délen széles szántók és szőlőül-

tetvények fekszenek. A festői, kis

POMORIE  egy félszigeten fekszik,

gyümölcsösökkel és szőlős domb-

oldalakkal körülvéve. A közelben

található egy tó gyógyhatású Li-

man-iszappal, amit a környéken

sok gyógykezelésnél használnak.

NESZEBÁR Az ismert üdülőhely 

egy félszigeten fekszik, melyet egy 

400 m hosszú földnyelv köt össze 

a szárazfölddel. A település 2 rész-

re oszlik: Régi- és Új-Neszebárra. 

A városban többszáz éves temp-

lomok emlékeztetnek a régi ko-

rokra, ezeket mindenképpen ér-

demes megtekinteni. Az óváros 

szűk sikátoraival és fával borított 

épületeivel messze földről vonzza 

ide a turistákat. A szórakozni vá-

gyókat éttermek, tavernák és bá-

rok várják.

A NAPOSPART 7 km hosszú és

150 m széles, homokos stranddal

rendelkezik. A kellemes nyaralás-

hoz hozzájárulnak még a szépen

felújított szállodák, a változatos

sportolási lehetőségek és a sokszí-

nű, esti szórakozási lehetőségek.

SOZOPOL igen kiépült, szórako-

zási lehetőségek hosszú sorát kí-

nálja. A legnagyobb strand az óvá-

ros tőszomszédságában található.

A közeli park és az ódon épületek 

kombinációja, háttérben a türkiz-

kék tengerrel, már már egzotikus

látványt nyújt. 

SVETI VLAS  egykori kis halászfa-

lu, ahonnan kiváló panoráma nyí-

lik a Napospartra és a szemközti

félszigeten található Neszebárra.

A település sajátos mikroklímával

rendelkezik a hegyvidék, a síkság

és a tenger találkozása miatt.

Neszebár

UTAZÁS AUTÓBUSSZAL

 Buszárak Bulgária
Indulási nap: péntek
2014.06.13.-08.29.
Burgasz - Napospart - Szozopol
 26.900 Ft/fő
Vidéki gyűjtőjárat felára: 
            3.500 Ft – 5.000 Ft Ft/fő
További fontos információk és felté-
telek a buszutazásra vonatkozóan a

11. oldalon találhatók! 
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184 BULGÁRIA · NAPOSPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

 KLUB OÁZIS SUNSET RESORT    
JOKER-

SZOBA

   

183-200_ABBFS14.indd   184183-200_ABBFS14.indd   184 2013.11.26.   22:31:312013.11.26.   22:31:31



185BULGÁRIA · NAPOSPART

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

A minden igényt kielégítő, öt 
épületrészből álló Sunset Resort 
szállodakomplexum a Fekete-
tenger partjának legexkluzívabb
szállodái közé tartozik. Pomorie 
új, déli részén épült, közvetlenül 
a tengerparton. A hatalmas, gon-
dozott területen pálmafák, virá-
gok, medencék járulnak hozzá
a színvonalas elhelyezéshez. Az
álomszerű hotel tágas apartman-
jaival várja a Bulgáriába utazó-
kat. Családoknak és fi ataloknak 
ideális választás a Neckermann 
magyar nyelvű klubszállodája!

Fekvése:   A szálloda közvetlenül
Pomorie sekély, homokos strandjánál
fekszik. A város központja számos be-
vásárlási és szórakozási lehetőséggel

kb. 3 km-re.
Felszereltsége:   A létesítmény 6 szál-
lodaépületből áll, melyben összesen 
770 lakóegység áll a vendégek ren-
delkezésére. Hall recepcióval, liftek, 
több étterem és 4 a’la carte-étterem, 
bárok, kávézó, fodrászat, üzletek, in-
ternetsarok (térítés ellenében) és in-
gyenes WIFI a hallban. A kertben 4 
édesvizű úszómedence (az elő- és utó-
szezonban nem mindegyik tart nyit-
va) és pool-bár. Napágyak, napernyők 
(korlátozott számban) és törölközők a 
medencénél és a strandon is ingyene-
sen. Vízicsúszda (időszakos üzemelte-
téssel).  
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az íz-
léses apartmanokban kombinált nap-
pali/hálószoba heverővel, 1 külön 

hálószoba, konyhasarok, minibár (le-
kérésre, térítés ellenében), bérelhető
széf, légkondicionálás, SAT-TV, telefon,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító és balkon vagy terasz.
A1C/A2C/A3C:   Tengerre néző apart-
manok.
A2D/A3D/A4D:   2 hálószobával ren-
delkeznek. 
A2F/A3F/A4F:   2 hálószobával ren-
delkeznek és tengerre nézők.
A3G/A4G:   3 hálószobával rendelkez-
nek és a Sigma épületben helyezked-
nek el.
Foglalható a szervizút túloldalán talál-
ható, új Family-épületben elhelyezke-
dő Joker-apartman   A2S   is. 
Sport: Strandröplabda, boccia, vízi-
gimnasztika, vízilabda, asztalitenisz 
és aerobic. Térítés ellenében: fi tnesz-
terem, bowling, biliárd, kerékpárköl-
csönzés és különböző vízi sportolási
lehetőségek a strandon (helyi szolgál-
tatóknál). 
Szórakozás:   Animációs programok 
napközben és este. Ingyenes felnőtt-,
gyermek- és családi programok kép-
zett animátorokkal magyar nyelven is
(a nyári iskolai szünet ideje alatt) és es-
ti show-műsorok.  
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 5,-
Leva/nap), garázs térítés ellenében
(kb. 6,- Leva/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1C). 
 WELLNESS tipp    Fedett medence. Té-
rítés ellenében a 2000 m²-es wellness-
részlegben: jégkút, élményzuhanyok, 
gyógynövényes fürdő, thalasso-szau-
na, „vitalis”-szauna hamammal, Kne-
ipp-taposómedence, fi nn szauna, inf-
raszauna, melegített ágyak, szolárium, 
laconium, szépségszalon, kozmetika, 
manikűr és pedikűr.
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence, mini-diszkó és mini-klub (4-12 
éveseknek), játszótér és gyermekbüfé 
az étteremben.
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Reggeli későn kelőknek. 
Kávé, tea és sütemény 15.00 és 17.00 
óra között. Fagylalt 10.00 és 17.00 óra 
között. Helyi alkoholos és alkoholmen-
tes italok 09.00 és 23.45 óra között a 
különböző bárokban. Éjfélkor snack-
ételek. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=17*   05.01.-06.08.,
  08.31.-10.31.

14=10*/7=5*   05.01.-05.23.,
  09.13.-10.31.
14=12*/7=6* 05.24.-06.25.,
  08.31.-09.12.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2C/A2S:   1 gyermek (2-14
éves) 100% 2 felnőttel egy apartman-
ban, pótágyon.  
Családi akció:
A1A/A1C:   1-2 gyermek (2-14 éves)
100% 1 felnőttel egy apartmanban,
pótágyon. 
A2F/A2D: 1-2 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy apartmanban,
pótágyon.
A3G:   1-3 gyermek (2-14 éves)
100% 3 felnőttel egy apartmanban,
pótágyon.
A4G:   1-2 gyermek (2-14 éves)
100% 4 felnőttel egy apartmanban,
pótágyon.   

7=5
kedvezmény

       POMORIE 

Szálláskód: HOSO 42512

1 éj All Inklusive

már 50,-€/fő ártól
(16.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.04.30-ig

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 köz-
vetlenül a tengerparton, All 
Inklusive ellátással!

•

•

•

•

Ingyen programok

Béres Alexandra

Animátoraival
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186 BULGÁRIA · NAPOSPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

A modern szállodából csodála-
tos kilátás nyílik Napospart öblé-
re. Családosoknak és fi ataloknak 
egyaránt ajánljuk.

Fekvése: Új-Neszebár parti sétá-
nya mellett fekszik. A fi nomhomokos
strand kb. 150 m-re. Az óváros kb. 1
km (júniustól szeptemberig kisvonat). 
Felszereltsége:   A modern, teljesen
klimatizált szállodában 6 emeleten
238 szoba várja a vendégeket. Ren-
delkezésre áll elegáns hall recepcióval
és bérelhető széfekkel, ingyenes WIFI
a közös helyiségekben, liftek, kávézó,
bár, étterem, fodrászat és internetsa-
rok (térítés ellenében). A gondozott
kertben édesvizű úszómedence napo-
zóterasszal és pool-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen,

a strandon térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A mo-
dern szobákban szőnyegpadló, hűtő-
szekrény, telefon, SAT-TV, ingyenes WI-
FI, légkondicionálás, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon.
A1B/A2B/A3B:   Oldalról tengerre né-
ző szobák. 
A2C - Superior-szobák: Kiegészít-
ve fürdőköpennyel és oldalról tenger-
re nézők.
A2D/A3D - Suitek:   Nappali, háló-
szoba, fürdőszoba, WC, fürdőköpeny 
és oldalról tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S is.   
Sport: Aerobic, strandröplabda, boc-
cia, fi tneszterem, darts és asztalitenisz. 
Térítés ellenében: gyógytorna, pilates 
és különböző vízi sportok a strandon.

Wellness:   Fedett medence és pezs-
gőfürdő. Térítés ellenében a wellness-
részben: szauna, gőzfürdő, manikűr,
pedikűr, szolárium és masszázs. 
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszó-
tér és mini-klub 4-12 éveseknek.  
Szórakozás: Animációs programok 
kicsiknek és nagyoknak egész nap va-
lamint éjszakai bár.   
Parkolás:   Térítés ellenében, korláto-
zott számban (kb. 10,- Leva/nap).
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1B). 
 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 22.30
óra között. Szendvicsek 10.00 és 11.00
óra között. Snack-ételek (hamburger,
pizza, hot dog) a pool-bárban 11.00-

12.00 és 15.00-16.00 óra között. Dél-
után kávé és sütemény 16.00 és 17.00 
óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5*  05.01.-05.31.,
  09.19.-10.31.
14=12/7=6*    06.01.-06.18.,
  09.11.-09.18.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B*   05.01.-07.01., 
  09.06.-10.24.
*csak a fenti érkezések és min. 7 éj fog-
lalása esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S: 1 gyermek (2-12 
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon. 

Családi akció:
A1A/A1B:   1-2 gyermek (2-12 éves)
50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2D:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (6-12 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2C:   2 gyermek (2-12 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  

7=5
kedvezmény

 HOTEL FESTA PANORAMA    
JOKER-

SZOBA

   NESZEBÁR 

Szálláskód: HOSO 42451

1 éj All Inklusive

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Lazító nyaralás egy nagy terüle-
ten fekvő szállodában.

Fekvése:   A fi nomhomokos strandot
lépcsőkön keresztül érhetjük el. Ne-
szebár óvárosa kb. 2 km-re. 
Felszereltsége: Az igényes és ked-
velt, 7 emeletes, 338 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval, liftek, bárok, étterem
nemdohányzó-résszel, internetsarok 
(térítés ellenében) és kis üzlet. A kert-
ben édesvizű úszómedencés rész, na-
pozóterasz napozószékekkel és naper-
nyőkkel ingyenesen (a strandon térítés
ellenében) valamint pool-bár.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízlé-
sesen berendezett szobákban légkon-
dicionálás, SAT-TV, telefon, bérelhető
széf, hajszárító, padlószőnyeg, fürdő-
szoba, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B:   Tengerre nézők.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák: 2 
kétágyas szoba összekötő ajtóval, ten-
gerre nézők.

Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. 
Térítés ellenében: kerékpárok, tenisz 
és a strandon vízibiciklik, vitorlázás va-
lamint szörf. 
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce várral és csúszdával. Gyermekfel-
ügyelet és animáció, gyerekdiszkó, 
játszótér. 
Szórakozás:   Animációs programok 
napközben és este. Térítés ellenében: 
biliárd.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 10,- 
Leva/nap).   
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni 
(max. 5 kg).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 23.00 
óra között. Kávé, tea, sütemények és 
snack-ételek 11.00 és 17.00 óra között.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=17/14=12/7=6*  05.01.-06.06., 

 09.15.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A* 05.01.-05.12.,

 09.29.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S: 1 gyermek (2-12 
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1A/A1B:   1-2 gyermek (2-12 éves)
50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2C: 2-4 gyermek (2-12 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 100%, 2., 3., 4.
gyermek 50% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.  
Senior-kedvezmény: 60 év feletti
vendégeink részére 10% kedvezmény.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL SOL NESSEBAR MARE    
JOKER-

SZOBA

   NESZEBÁR 

Szálláskód: HOSO 42683

1 éj All Inklusive

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Törzsvendégeink körében kedvelt,
stílusosan berendezett szálloda.

Fekvése: A kedvelt szálloda közpon-
ti helyen fekszik, a sekély, homokos
strandtól kb. 250 m-re. A közelben
éttermek, bárok és vásárlási lehető-
ségek.  
Felszereltsége:   Az igényes, fő- és
melléképületekből álló szállodában
összesen 435 szoba található. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepci-
óval és bérelhető széfekkel, liftek, bü-
fééttermek, este a’la carte-éttermek 
(hal, pizza és csirke, előzetes foglalás
1 nappal korábban szükséges), kávé-
zó, bárok és kis üzlet. A kertben nagy,
édesvizű úszómedence, napozóterasz 
és pool-bár. Napágyak és napernyők 
a medencénél ingyenesen, a strandon

térítés ellenében.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A mo-
dern berendezésű szobákban ülősa-
rok, zuhanyozó, WC, hajszárító, lég-
kondicionálás, SAT-TV, hűtőszekrény 
és balkon.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   2 
hálószobával, 1 fürdőszobával és ösz-
szekötő ajtóval rendelkeznek, 4 fő ré-
szére.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport: Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: biliárd, asztalitenisz és tenisz.  
Wellness:   Térítés ellenében: pezsgő-
fürdő, szauna és masszázs.  
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce, játszótér és mini-klub (4-12 éve-
seknek).   

Szórakozás:   Napközben sport-, es-
ténként animációs programok vala-
mint számos szórakozási lehetőség a
környéken. Kaszinó a szállodában.   
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 5,50
€/nap vagy kb. 10,- Leva/nap), korláto-
zott számban.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 24.00 óra
között. Snack-ételek és a’la carte-éte-
lek 11.00 és 15.00 óra között a pizzé-
riában. Sütemény és fagylalt 15.00 és
18.00 óra között. Vacsorázni előzetes
foglalással az a’la carte hal- és pizza-
étteremben is lehet. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
21=17*    05.01.-05.23., 09.14.-10.10.
14=11*   05.01.-06.10., 09.02.-09.30.
7=5*    05.01.-06.10., 09.07.-09.30.
7=6*    06.11.-06.15.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*   05.01.-06.10., 09.07.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3D: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 3 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A1A:   1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 100% 1 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.

A2A: 1-2 gyermek (2-14 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek szezontól függően 60-100% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
A2D:   2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

7=5
kedvezmény

 HOTEL HRIZANTEMA    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42166

1 éj All Inklusive

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Kedvelt szálloda családok számá-
ra a Napospart dűnéinél. 

Fekvése: Közvetlenül a hosszú, se-
kély, homokos strandnál fekszik. A kö-
zelben számos étterem, bár és üzlet. A 
központ kb. 1 km-re, Burgasz repülőte-
re kb. 35 km-re található. 
Felszereltsége:   A 2013/2014 telén 
részben felújított (homlokzat, recep-
ció, étterem, liftek és közös helyisé-
gek), ízlésesen berendezett, 19 emele-
tes szállodában 252 szoba és több lift 
található. Hall recepcióval és bérelhe-
tő széfekkel, bárok, étterem, ingyenes 
WIFI a hallban. A kertben nagy, édes-
vizű úszómedence csúszdákkal, na-
pozóterasz és pool-bár. Napernyők és 
napágyak a medencénél ingyenesen, 
a strandon térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2B/A3B:   A barátságo-
san berendezett szobákban szőnyeg-
padló, telefon, SAT-TV, hűtőszekrény, 

légkondicionálás, hajszárító, zuhanyo-
zó, WC és balkon.
A1C/A2C/A3C:   Oldalról tengerre né-
zők.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:   2 
kétágyas szoba összekötő ajtóval 4 fő
részére. Oldalról tengerre nézők.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusi-
ve  . Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Aerobic, íjászat, darts és asztali-
tenisz. Térítés ellenében: vízi sportok a
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Szórakozás:   Animációs programok 
napközben és este. Térítés ellenében:
biliárd.  
Parkolás: Parkolási lehetőség korláto-
zott számban az utcán.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1C).  

 CSALÁDI tipp  Gyermekmedence, 
játszótér, mini-klub (3-16 éves korig), 
esténként gyerekdiszkó. Gyermekágy 
külön lekérésre, térítés ellenében.
 ITALOK inklusive    Félpanziós fogla-
lás esetén a vacsorához 1 pohár bor a 
felnőtteknek és 1 pohár víz vagy gyü-
mölcslé a gyerekeknek ingyenesen.  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. 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 történő foglaláskor 
20%, 2014.04.30-ig történő fogla-
lás esetén 15% kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=17*    05.01.-05.23., 09.14.-10.10. 
14=11*    05.01.-06.10., 09.02.-09.13.
7=5* 05.01.-06.10., 09.07.-09.14.

7=6*  06.11.-06.15.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1C=A2C*  05.01.-06.10., 09.07.-10.31.
*csak a fenti érkezések és min. 7 éj
foglalása esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C:   1 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A3D:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1C: 1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2D:   2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL BURGAS BEACH       NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42141

1 éj félpanzióval

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek 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 10. oldalon!

Kedvelt szálloda Napospart dű-
néinél.

Fekvése:   A hosszú, sekély, fi nomho-
mokos strandtól kb. 100 m-re fekszik. 
A közelben vásárlási és szórakozási le-
hetőségek.
Felszereltsége: A modern, klimati-
zált szállodában 324 szoba található 6 
emeleten. A vendégek rendelkezésére 
áll hall, recepció, ingyenes WIFI a hall-
ban, 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
napernyők a medencénél ingyenesen,
a strandon térítés ellenében. Törölkö-
zők kaució ellenében.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Az ele-
gánsan berendezett szobákban tele-
fon, SAT-TV, légkondicionálás, hűtő-
szekrény, bérelhető széf, hajszárító,
zuhanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Tenger oldalán lévő
szobák.
A2D/A3D - Junior-suitek: Tága-
sabbak, ülősarokkal. 2 felnőtt és 1-2 
gyermek részére foglalható. Figyelem!
Nem alkalmas 3 felnőtt és 1 gyermek 
elhelyezésére.
A2E/A3E - Junior-suitek: Tenger ol-
dalán lévő Junior-suitek. 2 felnőtt és
1-2 gyermek részére foglalható. Figye-
lem! Nem alkalmas 3 felnőtt és 1 gyer-
mek elhelyezésére.
A2F/A3F - Családi szobák:   Nappa-
li/hálószoba heverővel, optikailag le-
választott hálórész, zuhanyozó és für-
dőszoba, kis balkon a tenger oldalán.
2 felnőtt és 1-2 gyermek vagy 3 felnőtt
és 1 gyermek részére foglalható.
Foglalható Joker-szoba  A2S/A3S   is.
Sport:   Fitneszterem, aerobic és aszta-
litenisz. Térítés ellenében: biliárd, asz-
talifoci, kerékpárkölcsönző a közelben
valamint vízi sportok a strandon (helyi
szolgáltatóknál).  
Wellness:   Fedett medence. Térítés
ellenében: spa-központ és szépség-

szalon.
Szórakozás:   Napközben animációs 
programok, este show-műsorok.
Parkolás: Térítés ellenében, korláto-
zott számban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 CSALÁDI tipp  Gyermekmedence, 
mini-aquapark, mini-diszkó, mini-klub 
(4-12 éveseknek) továbbá maxi- és ti-
ni-klub.  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Vacsora két turnusban. 
Vacsoránál alkalomhoz illő viselet aján-
lott (férfi aknak hosszúnadrág). Reggeli 
későn kelőknek. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 24.00 óra 
között. Snack-ételek 14.30 és 17.00 óra 
között. Kávé, tea és sütemény 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 történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
21=17*   05.01.-06.09., 09.06.-10.10.
14=12*   05.01.-06.09., 09.06.-10.17.

7=6* 05.01.-06.09., 09.06.-10.24.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B*

05.01.-06.12., 09.06.-10.31. 
*csak a fenti érkezések és min. 7 éj
foglalása esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S:   1 gyermek (2-14
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A3F:   1 gyermek (2-14 éves) szezontól
függően 75-100% 3 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon.  
Családi akció: A2D/A2E/A2F:   1-2 
gyermek (2-14 éves) szezontól függő-
en 75-100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.      

7=6
kedvezmény

 HOTEL TIARA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42195

1 éj All Inklusive

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

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

•
•
•
•

angulatos szálloda a hosszú, üz-
letekkel, éttermekkel és bárokkal 
beépített parti sétányon.

Fekvése:   Központi fekvésű szálloda. A
sekély, fi nomhomokos strandtól csak a
parti sétány választja el.
Felszereltsége:   A kedvelt, 7 emeletes
szállodában 226 szoba és liftek talál-
hatók. A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval és bérelhető széfek-
kel, pénzváltó, internetsarok (térítés
ellenében), ingyenes WIFI a hallban,
étterem, a’la carte-éttermek, bárok és
üzletek. A kertben 2 édesvizű úszóme-
dence napozóterasszal és pool-bárral.
Napozószékek és napernyők a meden-
cénél ingyenesen, a strandon térítés
ellenében.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A/A3A: A szobákban
ülősarok, telefon, SAT-TV, WIFI (térítés
ellenében), zuhanyozó, WC, hajszárí-
tó, légkondicionálás, kis hűtőszekrény 
és balkon.
A2B/A3B: Tengerre nézők.
A1A:   Egyágyas szobák.
A1B:   Egyágyas, tengerre néző szobák.
A2E/A3E:   A melléképületben találha-
tók, 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 étkezés büférendszerben.  

Sport:   Térítés ellenében: fi tneszterem 
és különböző vízi sportolási lehetősé-
gek a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs és gőzfürdő.
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: Térítés ellenében: bili-
árd, darts. A közeli éttermekben, bá-
rokban és klubokban számtalan szóra-
kozási lehetőség.  
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 8,- 
Leva/nap), korlátozott számban.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(max. 10 kg, kb. 6,- Leva/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=14*  05.10.-06.12., 09.07.-10.05.
21=18/14=12/7=6*    07.11.-08.14.
14=7*     09.30.-10.05.
14=10*    05.10.-06.12., 09.07.-09.29.
7=5*  05.10.-06.12., 09.07.-10.05.
*csak a fenti érkezések esetén

R=FP*  05.10.-05.22., 10.01.-10.05.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B

05.10.-06.19., 09.05.-10.05.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A/A1B:   1 gyermek (2-14 éves)
50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2A/A2B/A2S/A2E:   1 gyermek (2-
14 éves) 100% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
A3D:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2D:   2-3 gyermek (2-14 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.

  Helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok fogyasztása 14.00 és 21.00 
óra között.
A csomag ára:
S42803A                   6,- €/fő/éj
Gyerekkedvezmény/gyerekár 
(16 éves korig):
S42803B 3,- €/fő/éj

 ALL YOU CAN DRINK 
CSOMAG

14=7
kedvezmény

 HOTEL GLARUS BEACH    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

HOSO 42143

1 éj reggelivel

már 14,-€/fő ártól
(4.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek 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!

A klimatizált szálloda nem messze 
fekszik az aquaparktól.

Fekvése: A fürdőhely északi részén 
található, az aquaparktól kb. 10 percre 
gyalog. A széles, hosszú, sekély, homo-
kos strand kb. 350 m-re található.   
Felszereltsége: A teljesen klimatizált 
szállodában 3 illetve 4 emeletes épü-
letekben összesen 105 lakóegység vár-
ja a vendégeket. Rendelkezésre áll kis 
hall recepcióval és bérelhető széfekkel 

(kb. 5,- Leva/nap), internetsarok (térí-
tés ellenében), ingyenes WIFI, teraszos
étterem és bár. A kertben édesvizű
úszómedence napozóterasszal, pool-
bárral, napágyakkal, napernyőkkel és
matracokkal. A strandon napágyak és
napernyők térítés ellenében.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A ké-
nyelmesen berendezett szobákban zu-
hanyozó, WC, SAT-TV, telefon, légkon-
dicionálás, kis hűtőszekrény és terasz 
vagy balkon.
A4D - Apartmanok:   Nappali dup-
la ággyal, 1 kétágyas szoba, balkon,
egyébként hasonló felszereltséggel.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusi-
ve  . Minden étkezés büférendszerben. 
Sport: Térítés ellenében: asztalitenisz 
valamint a strandon vízi sportok.
Wellness:   Térítés ellenében: masz-
százs.

Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér.
Szórakozás: Térítés ellenében: biliárd.
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban. Nyilvános parkoló kb. 50 m-re, té-
rítés ellenében (kb. 10,- Leva/nap).
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(5 kg-ig, kb. 10,- Leva/nap). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 24.00 óra 
között a bárokban, azok nyitvatartási 
ideje szerint. Snack-ételek, szendvicsek, 
fagylalt, kávé, tea és sütemények 15.00 
és 17.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.05.31-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5*    05.20.-06.20.,
  09.05.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*  05.20.-06.08.,
  09.05.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S: 1 gyermek (2-13 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-13 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.    
A4D:   1-2 gyermek (2-13 éves) 100% 4 
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.

7=5
kedvezmény

 HOTEL SUN CITY    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

HOSO 42198

1 éj félpanzióval

már 20,-€/fő ártól
(6.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

A fi atalok körében népszerű szál-
loda a nyüzsgő központban talál-
ható.

Fekvése:   A nyüzsgő központban fek-
szik, kb. 300 m-re a lassan mélyülő,
homokos strandtól. A közelben szá-
mos étterem, bár és diszkó. 
Felszereltsége: A szállodában 304
szoba 5 emeleten, liftek, recepció bé-
relhető széfekkel, hall, büféétterem,
a’la carte-étterem, kávézó és kis üzlet
áll a vendégek rendelkezésére. A kert-
ben édesvizű úszómedence, napágyak 
és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   A szo-
bákban hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, SAT-TV, telefon, zuhanyozó, WC 
és balkon. 
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusi-
ve  . Minden étkezés büférendszerben.
Az elő- és utószezonban menüválasz-
tásos vacsora desszertbüfével.

Sport: Térítés ellenében: fi tneszterem. 
Minigolf és teniszpálya a közelben.
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs, gőzfürdő, szépségszalon, fod-
rászat.  
Gyerekek:   Gyerekmedence és ját-
szótér.  
Szórakozás:   Kaszinó, esténként élő-
zene. Térítés ellenében: biliárd.  
Parkolás: Térítés ellenében, korláto-
zott számban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   
elhelyezés kétágyas szobában
(A1B).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 11.00 és 23.00 óra 
között. Kávé, tea, fagylalt és sütemé-
nyek 16.00 és 17.30 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 30%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 25%, 2014.05.31-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=16/14=10/7=5*  05.01.-06.10.,
  09.05.-10.15.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1B=A2B*
 05.01.-06.10., 09.05.-10.15.
*min. 7 éj foglalása esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2S: 1 gyermek (2-13 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1B:   1-2 gyermek (2-13 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL DIAMOND   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42323

1 éj félpanzióval

már 17,-€/fő ártól
(5.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Szálloda fi atal nyaralóknak Na-
pospart nyüzsgő központjában.

Fekvése:   A központi fekvésű szállo-
da a hosszú, fi nomhomokos strand-
tól és a Lazur diszkótól kb. 200 m-re 
található.
Felszereltsége: A szálloda három
(4, 5 illetve 7 emeletes) épületből áll
és 298 szobával rendelkezik. Felújított
hall recepcióval és bérelhető széfekkel,
felújított büféétterem, bár, internetsa-
rok (térítés ellenében), kis üzlet, fod-
rászat és lift a főépületben. A kertben
édesvizű úszómedence, pool-bár, na-
pozóterasz napágyakkal és napernyők-
kel (a strandon térítés ellenében).  
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés: 
A1A/A2A/A3A-Főépület illetve 
B1A/B2A - Melléképület: Az ízlése-
sen berendezett szobákban SAT-TV, te-
lefon, légkondicionálás, hűtőszekrény, 
zuhanyozó, hajszárító, WC és balkon.
A2B/A3B/A4B - Junior-suitek:   Tá-
gasabb szobák, kizárólag 4 fő részére 
foglalhatók.
B2B/B3B - Suitek a melléképület-
ben:   Nappali ülősarokkal és külön há-
lószoba.
Foglalható melléképületi Joker-szoba 
B2S   is.
Sport: Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: minigolf és különböző vízi spor-
tolási lehetőségek a strandon.  

Wellness:   Térítés ellenében: kozmeti-
ka, masszázs és szolárium.
Gyerekek: Gyermekmedence és ját-
szótér.   
Szórakozás:   Térítés ellenében: bili-
árd.  
Parkolás: Parkolási lehetőség a kö-
zelben, térítés ellenében (kb. 8,- Le-
va/nap).
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni té-
rítés ellenében (12 kg-ig kb. 5,- Leva/
nap, 12 kg fölött kb. 10,- Leva/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
B1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 11.00 és 23.00 óra
között, sütemény, kávé, tea és fagylalt
10.00 és 18.00 óra között. Barbecue 
18.00 és 20.00 óra között.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.05.15-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5*  05.24.-06.07.,  
 06.13.-06.20.,  
 09.12.-10.15.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/B1A=B2A*    05.24.-06.10.,
  09.12.-10.15.
*csak a fenti érkezések és min. 7 éj fog-
lalása esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/B2B/B2S: 1 gyermek (2-14 
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
A3B: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 3 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A1A:   1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-

lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 75% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2B:   2 gyermek (2-14 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 75%, 2. gyer-
mek 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Senior-kedvezmény: 60 év feletti
vendégeink részére 10% kedvezmény.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL BAIKAL    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

HOSO 42152

1 éj All Inklusive

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.15-ig

Kiváló fekvésű, kedvelt szálloda.

Fekvése: Csak a parti sétány választ-
ja el a széles, sekély, fi nomhomokos 
strandtól. Számos étterem, bár és üz-
let a közelben.
Felszereltsége: A szállodában 277 
szoba található 12 emeleten. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall recepcióval 
és bérelhető széfekkel, liftek, ingyenes 
WIFI a szálloda egész területén, bár, 
a’la carte-étterem, büféétterem terasz-
szal, kávézó, kis üzlet és fodrászat. A 
gondozott kertben édesvizű úszóme-
dence, napozóterasz, pool-bár (térítés 
ellenében, más szálloda vendégei is 
használhatják), strandbár. Napernyők 
és napágyak a medencénél és a stran-
don is ingyenesen (korlátozott szám-
ban). Törölközők a medencénél kaució 
ellenében.  
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízlé-
sesen berendezett szobákban légkon-
dicionálás, telefon, síkképernyős SAT-
TV, minibár, hajszárító, zuhanyozó, WC 
és oldalról tengerre néző balkon. 
A2D/A3D/A4D - Családi szobák:
Tágasabbak, nappali/hálószoba és kü-
lön hálószoba összekötő ajtóval. Min.
4 fő részére foglalhatók.
Foglalható nem oldalról tengerre néző,
balkon nélküli Joker-szoba   A2S is.  
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.
Térítés ellenében: minigolf, kerékpár-
kölcsönzés és számos vízi sportolási
lehetőség a strandon (helyi szolgálta-
tóknál).  
Wellness:   Térítés ellenében: masz-
százs.
Gyerekek:   Gyermekmedence, ani-
mációs programok, teddy-klub (3-5
éveseknek), mini-klub (6-8 évesek-
nek) és maxi-klub (9-12 éveseknek).  

Szórakozás:   Sportanimáció. Változa-
tos szórakozási lehetőségek a közel-
ben. Térítés ellenében: biliárd.
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 5,- €/
nap), korlátozott számban. 
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni 
(csak kutyát 5 kg-ig, kb. 3,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes 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-
étteremben (előzetes foglalás szüksé-
ges). Snack-ételek a strandbárban 11.00 
és 12.00 óra valamint 15.00 és 16.00 óra 
között. Édességek, gyümölcsök és fagy-
lalt 15.00 és 16.00 óra között. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.02.15-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.03.31-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=15*  05.01.-05.31., 09.10.-09.24. 
14=11/7=6*  06.07.-06.16.,
  09.10.-09.16.
14=10*  05.01.-06.06., 09.17.-10.01.

7=5*    05.01.-06.06., 09.17.-10.08.
*csak a fenti érkezések esetén 
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*   05.01.-06.06.,

 09.10.-10.15.
*csak a fenti érkezések és min. 7 éj
foglalása esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-14 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2D:   2-3 gyermek (2-5 éves) 100%
illetve 2-3 gyermek (6-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A3D:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100%
illetve 1-2 gyermek (6-14 éves) 50% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL BELLEVUE BEACH    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42265

1 éj All Inklusive

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

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

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

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

Fekvése:   A hosszú, sekély, fi nomho-
mokos strand kb. 200 m-re. A közel-
ben üzletek, kellemes éttermek, disz-
kók és bárok.
Felszereltsége: A két 4 és egy 6 eme-
letes épületből álló szállodában össze-
sen 249 szoba található. A vendégek 
rendelkezésére áll hall, recepció bé-
relhető széfekkel, kis üzlet, étterem
és liftek. A kertben édesvizű úszóme-
dence, napozóterasz napágyakkal és
napernyőkkel (a strandon térítés elle-
nében).   
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
telefon, SAT-TV, hűtőszekrény, zuha-
nyozó, WC és balkon.
A2B:   Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusi-
ve  . Minden étkezés büférendszerben.

Elő- és utószezonban a vacsora me-
nüválasztásos. 
Sport:   Térítés ellenében: számos vízi 
sportolási lehetőség a strandon. 
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Gyerekek:   Gyermekmedence és ját-
szótér.  
Szórakozás:   Számos vásárlási és szó-
rakozási lehetőség a közelben.  
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 5,- 
Leva/nap).  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni térí-
tés ellenében (max. 5 kg).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 10.00 és 23.30 óra 
között. Tea, kávé, fagylalt és sütemé-
nyek 14.30 és 16.30 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás ese-
tén 20%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 13%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=14/14=10/7=5*    05.20.-06.26.,
  09.03.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   05.20.-06.19., 09.10.-09.30.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL BALATON    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42153

1 éj félpanzióval

már 20,-€/fő ártól
(6.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Különösen ajánljuk gyerekes
családoknak.

Fekvése: Az üdülőterület déli részén
fekszik. A sekély, homokos tengerpart
a dűnéken keresztül érhető el (kb. 50
m-re). Éttermek, üzletek a közelben.

Felszereltsége:   A kedvelt, 275 szo-
bás, 4 szintes szállodában rendelke-
zésre áll hall recepcióval és bérelhető 
széfekkel, ingyenes WIFI a lobbyban, 
bár, teraszos étterem, üzletek és lift. 
A kertben édesvizű úszómedence, na-
pozóterasz és pool-bár. Napágyak és 
napernyők a medencénél ingyenesen, 
a strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1B/A2B:   A barátságo-
san berendezett szobákban zuhanyo-
zó, WC, SAT-TV, hűtőszekrény, telefon 
és balkon.   A1A/A2A:   Szobák a me-
dence oldalán.
A2E - Családi szobák:   2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval, min. 4 fő ré-
szére.
A2D - Családi szobák: 2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval, a kert vagy a 
medence oldalán, min. 4 fő részére.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.

Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusi-
ve  . Minden étkezés büférendszerben. 
Sport: Strandröplabda. Térítés ellené-
ben: számos vízi sportolási lehetőség a
strandon (helyi szolgáltatóknál).
Gyerekek:   Külön gyermekmedence 
csúszdával és játszótér. 
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 10,-
Leva/nap).
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1B).
• Érkezéskor 1 üveg víz a szobában. 
 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. Reggeli későn kelőknek 
11.00 óráig. Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok 11.00 és 23.00 óra között
a pool-bárban. Pizza és szendvicsek 

11.00 és 15.00 óra között. Kávé, tea, 
fagylalt és sütemény 15.00 és 17.00 
óra között.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglaláskor 
20%, 2014.02.28-ig történő fog-
laláskor 15%, 2014.05.31-ig törté-
nő foglaláskor 10% kedvezmény. 
  Előfoglalási kedvezményre csak a teljes 
árat fi zetők jogosultak.  
Árkedvezmény:
21=17*  05.05.-06.22., 07.31.-08.07.,
 08.28.-10.05.
14=10*  05.05.-06.29., 07.31.-08.07.,
 08.31.-10.17.
7=5*    05.05.-06.29., 07.31.-08.07.,
 08.31.-10.24.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A  /  A A1B=A2B*
 05.05.-06.29., 08.21.-10.31.

*csak a megjelölt érkezések és min. 7 
éj foglalása esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-12 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1A/A1B: 1-2 gyermek (2-12 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 50%, 2.
gyermek 100% 1 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
A2D/A2E:   2-4 gyermek (2-12 éves)
100% illetve 2-4 gyermek (13-18
éves) 80% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti
utasainknak 10% kedvezmény (csak 
a 05.05.-06.18., 09.04.-10.31. közöt-
ti utakra, csak az A1A/A2A/A1B/A2B/
A2S típusokban).

7=5
kedvezmény

 HOTEL ZEFIR BEACH    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42139

1 éj félpanzióval

már 15,-€/fő ártól
(4.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

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

•
•
•
•
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Kitűnő helyen fekvő nyaraló-
komplexum.

Fekvése: Különösen központi fekvésű
szálloda. A fi nomhomokos strandtól
csak a parti sétány választja el.   
Felszereltsége: A szállodában 334
szoba található 7 emeleten. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall recepcióval,
liftek, ingyenes WIFI a lobbyban, inter-
netsarok (térítés ellenében), büféétte-
rem, a’la carte-étterem, bárok, kávézó
és kis üzlet. A kertben úszómedence,
napozóterasz és pool-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen,
a strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban minibár, légkondicionálás, in-
gyenes WIFI, SAT-TV, telefon, zuhanyo-
zó, WC, hajszárító és balkon. 
A1E/A2E/A3E: Tengerre nézők.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:
Két kétágyas szoba összekötő ajtóval,
min. 4 fő részére.
A2F - Superior-szobák:   Az új épület-
ben, azonos felszereltséggel.
Foglalható Joker-szoba  A2S/A3S   is.
Sport: Asztalitenisz. Térítés ellenében:
fi tneszterem, minigolf, teniszpálya (kb.
50 m-re) valamint vízi sportok a stran-
don (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Fedett medence. Térítés el-
lenében: gőzfürdő, masszázs, szauna
és fodrászat.

Szórakozás:   Animációs programok 
napközben és este, heti 1x bolgár est. 
Térítés ellenében: biliárd.
Parkolás:   Térítés ellenében a közeli 
nyilvános parkolóban (kb. 200 m-re).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1E).
• Fitneszterem, gőzfürdő   és  sza-
una  használat tartózkodásonként 1x 
ingyenesen.  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence, játszótér, animációs programok 
és mini-klub (4-12 éveseknek).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 09.00 és 23.00 óra 
között. Reggeli későn kelőknek 11.00 
óráig. Snack-ételek és pizza 11.00 és 
12.00 óra között, kávé és sütemény 
15.00 és 17.30 óra között. A vacsorát 
tartózkodásonként 1x az a’la carte-ét-
teremben is el lehet fogyasztani (elő-
zetes foglalással). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.

Árkedvezmény:
14=10/7=5*    05.01.-05.20., 

 09.11.-10.31.
14=11/7=6*  05.21.-06.10.,

 09.01.-09.10.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2E/A2F/A2S:   1 gyermek (2-11
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A3C:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2C:   2-4 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A4C:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 4
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL LTI-NEPTUN BEACH   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42110

1 éj All Inklusive

már 44,-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Kis aquaparkkal rendelkező, ba-
rátságos 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, étte-
rem és vásárlási lehetőség.  
Felszereltsége:   A klimatizált szállo-
dában rendelkezésre áll 155 szoba, hall
recepcióval és bérelhető széfekkel, in-
gyenes WIFI a hallban, liftek, internet-
sarok, étterem, bár és ajándéküzlet. A
szép, fákkal körülvett kertben úszóme-
dence csúszdákkal, napozóterasz és
pool-bár. A medencénél napágyak és
napernyők ingyenesen, a strandon té-
rítés ellenében.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
(kb. 17 m²) hűtőszekrény, légkondici-
onálás, WIFI (térítés ellenében), SAT-
TV, telefon, zuhanyozó, WC, hajszárí-
tó, balkon.
A2B:   Tágasabbak (kb. 23 m²).

A2C/A3C - Stúdiók:   Ülősarokkal és 
konyhasarokkal.
A2D/A3D - Apartmanok:   Nappali, 
hálószoba, ülő- és konyhasarok.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport:   Multifunkciós sportpálya, vízi-
gimnasztika, asztalitenisz, boccia, ko-
sárlabda, íjászat, röplabda. Térítés el-
lenében: minigolf, búvárkodás, biliárd, 
kerékpárok.
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
csúszdával, játszótér, mini-klub (4-12 
éves korig), animációs programok.
Szórakozás: Sportanimáció.  
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

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

 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 11.00 és 23.00
óra között a bárban és a pool-bárban.
Snack-ételek 10.30 és 11.30 óra vala-
mint 15.00 és 17.00 óra között, fagylalt
és sütemények 15.00 és 17.00 óra kö-
zött a pool-bárban. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglaláskor 
20%, 2014.04.30-ig történő fogla-
láskor 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5*    05.20.-06.19., 

 09.05.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A     05.20.-06.19., 09.05.-09.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C/A2D: 1 gyermek (2-14
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL ISKAR    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42945

1 éj All Inklusive

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Központi helyen fekvő szálloda.

Fekvése:   A szálloda kb. 180 m-re fek-
szik a hosszú, széles, fi nomhomokos
strandtól. Számos vásárlási lehetőség
a közelben.  
Felszereltsége:   A családbarát szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
összesen 88 szoba, hall recepcióval
és bérelhető széfekkel, lobby-bár, ülő-
sarok és étterem. A szépen gondozott
kertben édesvizű úszómedence és na-
pozóterasz. Napágyak és napernyők a
medencénél és a strandon is térítés el-
lenében.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A/A3A:   A szobákban
ülősarok, légkondicionálás, SAT-TV, hű-
tőszekrény, telefon, zuhanyozó, hajszá-
rító, WC és balkon.
A1B:   Egyágyas szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Sport:   Vízi sportolási lehetőségek a
strandon (helyi szolgáltatóknál).

Gyerekek: Gyermekmedence.   
Parkolás: Térítés ellenében, korláto-
zott számban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Elő- és utószezonban 
menüválasztásos vacsora. Helyi alko-
holos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között. Snack-ételek a lobby-
bárban 11.00 és 12.00 valamint 14.30 
és 17.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15% kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=16/14=10/7=5*    05.01.-06.10., 
  09.10.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1B:   1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL JUNONA   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42602

1 éj All Inklusive

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

A barátságos hangulatú hotel az 
üdülőhely keleti részén találha-
tó, mindössze 10 perces sétára az
ókori várostól, Neszebártól.

Fekvése:   Kb. 250 m-re található a ho-
mokos strandtól. 
Felszereltsége:   A szállodában 98 szo-
ba található 8 emeleten és liftek. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepció-
val, étterem, a’la carte-étterem, bárok 
és kis üzlet. A kertben édesvizű úszó-
medence, napozóterasz, napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen,
a strandon térítés ellenében.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
szőnyegpadló, minibár, légkondicioná-
lás, SAT-TV, telefon, zuhanyozó, WC és
balkon. 
A2B/A3B - Junior-suitek:   Tágasab-
bak.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  

Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: vízi sportolási lehetőségek a 
strandon (helyi szolgáltatóknál).   
Wellness:   Térítés ellenében: spa-köz-
pont pezsgőfürdővel, masszázs, szau-
na és szolárium.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence.  
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 10 
Leva/nap), korlátozott számban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 20%, 2014.04.30-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.05.31-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=17/14=11/7=5* 05.22.-06.19.,
  09.05.-10.05.
14=12/7=6*    08.01.-08.08.
*csak a fenti érkezések esetén 
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A 05.22.-06.19., 09.05.-10.05.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-14 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-14 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL KAROLINA    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42336

1 éj reggelivel

már 17,-€/fő ártól
(5.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Szállás példa
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194 BULGÁRIA · NAPOSPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Szálloda optimális ár-érték arány-
nyal a központ közelében. 

Fekvése: Központi fekvésű, a hosszú,
fi nomhomokos strandtól kb. 300 m-re 
található. Éttermek, bárok és vásárlási
lehetőségek a közelben. A városköz-
pont kb. 500 m-re.
Felszereltsége:   A teljesen klimatizált
szállodában 184 szoba 4 emeleten. Stí-
lusosan berendezett hall, recepció in-
gyenes WIFI-vel és bérelhető széfekkel,
snack-bár, teraszos étterem és kávézó
a kertben. Úszómedence pool-bárral,
napágyak és napernyők a napozóte-
raszon ingyenesen, a strandon térítés
ellenében.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: B1A/B2A/B3A:   A ba-
rátságosan berendezett szobákban zu-
hanyozó, WC, légkondicionálás, tele-
fon, hajszárító, SAT-TV és balkon vagy 
terasz. 

A2A/A3A/A4A - Családi szobák:   2 
kétágyas szoba összekötő ajtóval, bal-
konosak.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport: Asztalitenisz.   
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
csúszdával, játszótér.  
Szórakozás:   Sakk, darts. Térítés elle-
nében: biliárd.
Parkolás:   Parkolás a közelben, térítés 
ellenében (kb. 10,- Leva/nap).
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(B1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Snack-ételek 11.00 és 
15.00 óra között. Kávé, tea és süte-
mények 15.00 és 18.00 óra között. He-
lyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
21=17*    05.15.-05.23.
14=11*  05.15.-06.10., 09.02.-09.13.
7=5*    05.15.-06.12., 09.07.-09.16.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
B1A=B2A*   05.15.-06.10., 

 09.07.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
B2A:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   7=5

kedvezmény

 HOTEL TRAKIA    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42299

1 éj All Inklusive

már 24,-€/fő ártól
(7.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Igényes szálloda Neszebár törté-
nelmi óvárosától kb. 2 km-re.

Fekvése:   A sekély, fi nomhomokos
strandtól kb. 400 m-re fekszik.  
Felszereltsége: A szállodában össze-
sen 170 szoba 8 emeleten, liftek, hall
recepcióval, ingyenes WIFI a lobby-
ban, étterem és bár. A kertben édes-
vizű úszómedence, napágyak és nap-
ernyők a medencénél ingyenesen, a
strandon térítés ellenében. Törölközők 
kaució ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A1F/A2F/A3F: A
szobákban ülősarok, minibár, légkon-
dicionálás, bérelhető széf, kábel-TV,
WIFI (térítés ellenében), telefon, zuha-
nyozó, WC, hajszárító, balkon.
A2C/A3C - Junior-suitek:   Kizárólag
3 fő részére foglalhatók.
A2D/A3D - Apartmanok: Nappali/
hálószoba és egy külön hálószoba.

A2E/A3E/A4E/A5E - Családi szo-
bák:   2 hálószoba, fürdőszoba.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba 
A2S is.  
Sport: Fitneszterem, asztalitenisz. Té-
rítés ellenében: kerékpárok.
Wellness:   Térítés ellenében: gőzfür-
dő, masszázs, szauna.  
Gyerekek: Mini-klub (4-13 éves), kü-
lön gyermekmedence.
Szórakozás: Térítés ellenében: bili-
árd.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 10,- 
Leva/nap), korlátozott számban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.12.-08.19. / 4 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1F).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 10.00 és 23.00 óra 
között. Snack-ételek, kávé, tea és fagy-
lalt 10.00 és 12.00 óra illetve 15.00 és 
18.00 óra között a snack-bárban. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás ese-
tén 25%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6*  05.07.-06.05.,

 09.05.-10.10.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2C/A2D/A2E/A2F:   1 gyermek (2-14
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A4E:   1 gyermek (2-14 éves) 50% 4 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1F:   1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A3E:   1-2 gyermek (2-14 éves) 50% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL DIAMANT RESIDENCE   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42963

1 éj All Inklusive

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Szállás példa
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195BULGÁRIA · NAPOSPART

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

A tengerpart közelében fekvő,
párok és egyedül utazók körében
egyaránt kedvelt szálloda.

Fekvése:   A főutca közelében, a hosszú,
sekély, fi nomhomokos strandtól csak 
kb. 200 m-re fekszik. A közelben üzle-
tek, éttermek és tavernák találhatók. 
Felszereltsége:   A 6 emeletes, 125
szobás szállodában ízlésesen berende-
zett hall recepcióval és bérelhető szé-
fekkel, liftek, bár és büféétterem várja a
vendégeket. A kertben édesvizű úszó-
medence és napozóterasz. Napágyak 
és napernyők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében vehe-
tők igénybe.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
ülősarok, légkondicionálás, SAT-TV, te-
lefon, hűtőszekrény, zuhanyozó, WC és
balkon. 
A2D/A3D/A4D - Apartmanok:   Két
hálószoba, 2 SAT-TV, fürdőszoba, fő-
zősarok, egyébként hasonló felszerelt-
séggel.

Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben.
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Gyerekek: Gyermekmedence.
Szórakozás: Térítés ellenében: bili-
árd.
Parkolás:   Parkolási lehetőség a közel-
ben, térítés ellenében.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni 
(max. 5 kg, kb. 5,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 11.00 és 23.00 óra 
között. Snack-ételek (pizza, szendvi-
csek és sütemények), kávé, tea 16.00 
és 18.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.05.31-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=16* 05.15.-06.20., 09.07.-09.24.
14=10*    05.15.-06.20., 09.07.-10.01.
14=12/7=6*  06.21.-06.28. 

7=5*    05.15.-06.20., 09.07.-10.08.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*    05.15.-06.20.,
  09.07.-10.15.
*min. 7 éj foglalása esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A3D:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2D:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.

7=5
kedvezmény

 HOTEL PERLA    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

HOSO 42134

1 éj félpanzióval

már 21,-€/fő ártól
(6.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Hangulatos légkörű szálloda a 
strand közelében.

Fekvése: Csak kb. 150 m-re fekszik a
hosszú, széles, sekély, fi nomhomokos
strandtól. Éttermek, üzletek és bárok a
közelben.  
Felszereltsége: A 150 szobás, 5 eme-
letes szállodában a vendégek rendel-
kezésére áll modern hall recepcióval
és bérelhető széfekkel (kb. 7,- Leva/
nap), büféétterem és liftek. A kertben
édesvizű úszómedence pool-bárral va-
lamint napozóterasz napágyakkal és
napernyőkkel (a strandon térítés elle-
nében).  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A mo-
dern berendezésű szobákban minibár,
légkondicionálás, telefon, SAT-TV, haj-
szárító, zuhanyozó, WC és balkon. 
A2B/A3B/A4B - Családi szobák: 
Tágasabb szobák max. 4 fő részére.

Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport: Minigolf.  
Wellness:   Fedett medence. Térítés el-
lenében: masszázs, szauna.
Gyerekek: Gyermekmedence, mini-
klub (4-12 éves korig). Gyermekágy té-
rítés ellenében (kb. 5,- Leva/nap).  
Szórakozás: Animációs programok 
napközben és este, darts. Térítés elle-
nében: biliárd.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 10,- 
Leva/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
   • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 10.00 és 23.00 óra 
között. Reggeli későn kelőknek 11.30 
óráig. Kávé és tea 07.30 és 18.00 óra 
között, fagylalt 14.00 és 21.00 óra kö-
zött. Pizza, snack-ételek és sütemények 
15.30 és 17.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=16*    05.15.-06.23., 09.05.-09.30.
14=10/7=5*    05.15.-06.09.,
  09.05.-09.30.
14=11/7=6*  06.10.-06.23.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A  05.15.-06.16., 
  09.05.-09.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A3B: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2B:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Senior-kedvezmény: 60 év feletti
vendégeink részére 10% kedvezmény.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL MENA PALACE    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42282

1 éj All Inklusive

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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196 BULGÁRIA · NAPOSPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

 KLUB OÁZIS NESSEBAR BEACH RESORT    
JOKER-

SZOBA
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197BULGÁRIA · NAPOSPART

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

A Nessebar Beach Resort egy 
családias hangulatú, jó elrende-
zésű szálloda közel a tengerpart-
hoz, ahol minden megtalálható a 
hotel központi részén: étterem, 
uszoda, színpad, mini-klub és 
bárok. A főétterem mellett bol-
gár és nemzetközi ételek, halét-
terem és pizzéria várja a vendé-
geket. A bolgár tengerpart lassan
mélyülő, fi nomhomokos strand-
ja és a folyamatos animációs 
programok teszik családi nya-
ralásokhoz ideális helyszínné 
a Neckermann magyar nyelvű
klubszállodáját.

Fekvése:   A szálloda csak kb. 100 m-re 
fekszik a hosszú, sekély, fi nomhomo-
kos strandtól. A strandot homokdűné-
ken keresztül, falépcsőkön közelíthet-
jük meg. A központ 15 perces sétával 
érhető el. 
Felszereltsége: Két, 4 emeletes épü-
letből álló (Süd és Nord), 368 szobás 
szálloda. A vendégek rendelkezésé-
re áll 2 recepció bérelhető széfekkel, 
ingyenes WIFI a recepción, teraszos 
főétterem, bár, pizza-, hal- és csirke-
specialitások étterme (előzetes fogla-
lás szükséges) valamint játékszoba. A 
kertben édesvizű úszómedence na-
pozóterasszal, pezsgőfürdő és pool-
/snack-bár. Napágyak és napernyők a 
medencénél ingyenesen, a strandon 
térítés ellenében.   

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   A barát-
ságosan berendezett szobákban tele-
fon, légkondicionálás, SAT-TV, ingyenes
WIFI, hajszárító, zuhanyozó, hűtőszek-
rény (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, asztalitenisz és vízigimnasztika.
Térítés ellenében: különböző vízi spor-
tok a strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés elle-
nében: masszázs.  
Szórakozás: Ingyenes felnőtt-, gyer-
mek- és családi programok képzett ani-
mátorokkal magyar nyelven is (a nyári
iskolai szünet ideje alatt) és esti show-
műsorok. Térítés ellenében: biliárd és
játékterem.  
Parkolás: Parkolási lehetőség a közel-
ben, térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  
Fontos foglalási információ: Az 
A1A, A1B típusú szobák 07.08.-
08.18. között nem foglalhatók.

 EXTRA tipp 
   • Egyágyas szoba foglalása esetén  el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B - 07.08.-08.18. közötti érkezés ese-
tén nem érvényes).
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence, animációs programok, játszó-
tér, 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).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Ebéd és vacsora a fő- 
vagy az egyik specialitások éttermé-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok 10.00 és 24.00 óra között. Tea és 
kávé 10.00 és 18.00 óra között a lob-
by-bárban és a snack-bárban. Snack-
ételek 11.00 és 15.00 óra között illet-
ve fagylalt és sütemény 15.00 és 18.00 
óra között a snack-/pool-bárban. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
21=17*    05.01.-05.23., 09.14.-10.10.
14=11*    05.01.-06.10., 09.02.-09.20., 
7=5*    05.01.-06.12., 09.07.-09.20.
*csak a fenti érkezések és min. 7, max. 
21 éj foglalása esetén  

Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B/A1D=A2B/
A1C=A2A*  05.01.-06.10., 
  09.07.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A/A1B: 1 gyermek (2-14 éves)
50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A2A/A2B/A2S:   1 gyermek (2-14
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A3D/A3E: 1 gyermek (2-14 éves)
100% 3 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A2D/A2E: 2 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.      

7=5
kedvezmény

       NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42175

1 éj All Inklusive

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

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 köz-
vetlenül a tengerparton, All 
Inklusive ellátással!

•

•

•

•

Ingyen programok

Béres Alexandra

Animátoraival

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Pihenő részleg–felnőttek számára

•
•
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198 BULGÁRIA · NAPOSPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Ideális választás mind a szórako-
zásra vágyó fi atalok, mind a csa-
ládok számára.

Fekvése:   A fi nomhomokos dűne-
strandtól és a gyerekek számára ideá-
lis, sekély, homokos strandtól kb. 150
m-re fekszik. A közelben éttermek, bá-
rok és üzletek.
Felszereltsége: A 2013-ban felújított,
szép szállodában 268 szoba található
10 emeleten. A vendégek rendelkezé-
sére áll hall, recepció bérelhető széfek-
kel, liftek, bár, étterem, ingyenes WIFI
a hallban, kávézó, kis üzletek és fodrá-
szat. A kertben édesvizű úszómedence,
napozóterasz ingyenes napágyakkal és
napernyőkkel valamint pool-bár.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szé-
pen berendezett szobákban szőnyeg-
padló, hajszárító, légkondicionálás,
telefon, SAT-TV, minibár, ülősarok, zu-
hanyozó, WC és balkon. 
A2D/A3D/A4D - Négyágyas szo-
bák:   Tágasabbak.
A2C - Családi szobák: Tágasabbak,
min. 3 fő részére foglalhatók.
Foglalható egyszerűbb berendezésű
Joker-szoba   A2S/A3S   is.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklu-
sive.   Minden étkezés büférendszer-
ben. Diétás ételek. Félpanziós foglalás
esetén délutánonként fagylalt és gyü-
mölcs a smartline fagyiskocsiról (térí-
tés ellenében). 

Sport:   Térítés ellenében: különböző 
vízi sportolási lehetőségek a strandon 
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: gőzfür-
dő, masszázs, szauna és szolárium.  
Gyerekek:   Játszótér.
Szórakozás: Térítés ellenében: biliárd. 
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 10,- 
Leva/nap), korlátozott számban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büfé-
rendszerben. Reggeli későn kelőknek. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
11.00 és 23.00 óra között. Hetente több-
ször témavacsorák. Snack-ételek 15.00 
és 18.00 óra között. Ebédnél fagylalt és 
gyümölcs a smartline fagyiskocsiról. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
21=16*   05.09.-05.22., 09.25.-10.10.
14=10*    05.09.-06.11., 09.25.-10.17.
14=12*    06.12.-06.22., 09.12.-09.24.

7=5*    05.09.-06.11., 09.25.-10.24.
7=6*    06.12.-06.22., 09.12.-09.24.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*   05.09.-06.19.,

 09.12.-10.31.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció: A1A:   1-2 gyermek (2-
14 éves) foglalása esetén 1. gyermek 
50%, 2. gyermek 100% 1 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
A2C:   1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 80%, 2. gyer-
mek 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.    7=5

kedvezmény

 smartline MERIDIAN   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

HOSO 42158

1 éj félpanzióval

már 20,-€/fő ártól
(6.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

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

•
•
•

Kitűnő választás Napospart észa-
ki végén. 

Fekvése:   Nyugodt környezetben, köz-
vetlenül a fi nomhomokos strandon
fekszik. A központ kb. 1,5 km-re talál-
ható.  
Felszereltsége:   A szállodában 545
szoba 9 emeleten és liftek. Rendelke-
zésre áll hall recepcióval, ingyenes WIFI
a bárban, az éttermekben és a recepci-
ón, büféétterem, a’la carte-étterem és
bárok. A kertben úszómedence, na-
pozóterasz és pool-bár. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen,
a strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban ülősarok, hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, 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: gőzfür-
dő, fedett medence, masszázs, szau-
na, pezsgőfürdő és spa-központ.

Gyerekek:   Külön gyermekmedence.   
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 6,- 
€/nap).  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 5,- €/nap, max. 3 kg, az éttermek-
be és bárokba nem vihető be).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes 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 tartózko-
dásonként 1x az a’la carte-étteremben 
is el lehet fogyasztani (előzetes fogla-
lás szükséges). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás ese-
tén 25%, 2014.02.28-ig történő 

foglalás esetén 20%, 2014.03.31-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=10*    05.01.-05.31., 09.06.-10.10.
14=12*     06.01.-07.13.
7=5*     05.01.-06.10.
7=6*     06.11.-07.13.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B*

05.01.-06.03., 09.06.-10.10.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S: 1 gyermek (2-13
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1A/A1B:   1-2 gyermek (2-13 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 50%, 2.
gyermek 100% 1 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL VICTORIA PALACE    
JOKER-

SZOBA

   NAPOSPART 

Szálláskód: HOSO 42425

1 éj All Inklusive

már 25,-€/fő ártól
(8.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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199BULGÁRIA · NAPOSPART

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

Hangulatos szálloda aquaparkkal 
közvetlenül a strandon.

Fekvése: Közvetlenül egy széles, ho-
mokos öbölben fekszik. Üzletek és ét-
termek kb. 2 km-re találhatók.   
Felszereltsége:   A többemeletes épü-
letekben összesen 248 szoba, liftek,
hall recepcióval, teraszos büféétterem,
bár és kis üzlet található. A kertben
édesvizű úszómedence, napozóte-
rasz valamint pool- és strandbár. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban

légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-
TV, telefon, zuhanyozó, WC, hajszárító, 
balkon vagy terasz a tenger oldalán.
A2C/A3C: Tágasabb szobák kizárólag 
3 fő részére.
A2D/A3D/A4D/A5D - Családi szo-
bák: Nappali optikailag leválasztott 
hálórésszel, 1 külön hálószoba és für-
dőszoba. Min. 4 fő részére.
A2E/A3E/A4E/A5E - Családi szo-
bák: A tenger oldalán. Min. 4 fő ré-
szére.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S   is, ki-
zárólag 3 fő részére.
Sport:   Aerobic, boccia, darts, tenisz 
(felszerelés térítés ellenében), aszta-

litenisz, röplabda, vízigimnasztika. Té-
rítés ellenében: fi tneszterem, külön-
böző vízi sportok a strandon (helyi
szolgáltatóknál).  
Wellness: Térítés ellenében: gőzfür-
dő, masszázs, szauna.
Gyerekek:   Gyermekmedence és mi-
ni-klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Szórakoztató és show-
programok.  
Parkolás:   Ingyenes, korlátozott szám-
ban.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
 ALL inklusive    Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 10.00 és 23.00 óra
között. Reggeli későn kelőknek 11.00

óráig. Délután kávé, tea és sütemény 
a lobby-bárban. Snack-ételek 15.30 és 
16.30 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5*    05.21.-06.10., 
  09.15.-09.30.
14=12/7=6*  07.10.-07.17.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A    05.21.-06.08.,
  09.06.-09.30.   
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-14 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
A2S/A2C: 1 gyermek (2-14 éves) 
100% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.

A3D/A3E: 1 gyermek (2-14 éves)
100% 3 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A4D/A4E: 1 gyermek (2-14 éves)
100% 4 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A2D/A2E: 2-3 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL PARADISE BEACH    
JOKER-

SZOBA

   ST. VLAS 

Szálláskód: HOSO 42174

1 éj All Inklusive

már 24,-€/fő ártól
(7.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Mediterrán stílusú szálloda gyö-
nyörű kilátással a Fekete-tenger-
re.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, köz-
vetlenül a homokos strandon fekszik.
Sveti Vlas központja kb. 3 km-re, Na-
pospart kb. 7 km-re található.  
Felszereltsége:   A vendégek ren-
delkezésére áll összesen 86 szoba és
apartman, liftek, hall, recepció bérel-
hető széfekkel, büféétterem, a’la carte-
étterem, lobby-bár és kis üzlet. A kert-
ben édesvizű úszómedence, strand- és
pool-bár (kb. 06.05.-09.15. között).
Napágyak és napernyők a medencé-

nél ingyenesen, a strandon térítés el-
lenében.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szo-
bákban ülősarok, minibár, légkondi-
cionálás, SAT-TV, telefon, zuhanyozó, 
WC, hajszárító, balkon vagy terasz a 
tenger oldalán.
C2A/C3A - Apartmanok:   Kombinált 
nappali/hálószoba optikailag vagy aj-
tóval leválasztott hálórésszel, konyha-
sarok.
C2B/C3B/C4B- Apartmanok:   2 há-
lószobával és balkonnal a tenger olda-
lán, egyébként hasonlók, mint a C2A/
C3A apartmanok.

Sport:   Fitneszterem, röplabda és asz-
talitenisz.   
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés elle-
nében: szauna és masszázs.
Gyerekek: Gyermekmedence és ját-
szótér.
Szórakozás:   Térítés ellenében: bili-
árd.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 11.00 és 23.00 óra
között a büfében, a lobby-bárban, a
pool- és strandbárban, azok nyitvatar-
tási ideje szerint. Kávé, tea és snack-
ételek 16.00 és 17.00 óra között.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.05.31-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
21=16/14=10/7=5*    05.20.-06.14.,
  09.05.-09.30.
*csak a fenti érkezések ideje alatt
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*  05.20.-06.14.,
  09.05.-09.30.
*min. 7 éjszakás foglalás esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-12 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (13-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
C3A:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3 
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.
Családi akció:
A1A:   1-2 gyermek (2-14 éves) 50% 1 
felnőttel egy szobában, pótágyon.

C2A: 1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.
C2B:   1-4 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.
C3B:   1-3 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.
C4B:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 4
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.

7=5
kedvezmény

 HOTEL & APPARTEMENTS CAESAR PALACE BEACH       ST. VLAS 

Szálláskód: HOSO 42132

1 éj All Inklusive

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

rendezéssel St. Vlasban.

Fekvése: Nyugodt környezetben, a te-
lepülés határában fekszik. A homokos/
kavicsos strand kb. 650 m-re, Napos-
part kb. 2 km-re található, ahova me-
netrend szerinti buszokkal juthatunk el 
(megálló kb. 200 m-re).  
Felszereltsége:   A 4 emeletes szállo-
dában összesen 164 szoba található. A 
vendégek rendelkezésére áll recepció 
bérelhető széfekkel, liftek, klimatizált 
étterem nemdohányzó résszel, lobby-
bár, kis szupermarket és ajándékbolt. 
A kertben édesvizű úszómedence, na-
pozóterasz és pool-bár. Napágyak és 
napernyők a medencénél ingyenesen, 
a strandon térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szé-
pen kialakított szobákban hűtőszek-
rény, légkondicionálás, SAT-TV, telefon,
zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon. 
A2B/A3B - Superior-szobák: Tága-
sabbak, kombinált nappali/hálószobá-
val. Min. 3 fő részére.
A2D/A3D - Apartmanok:   Kombi-
nált nappali/hálószoba, külön háló-
szoba, konyhasarok hűtőszekrénnyel,
kávéfőző, mikrohullámú sütő, légkon-
dicionálás, SAT-TV, telefon, fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, internetcsatlako-
zás (térítés ellenében), balkon. Min. 3
fő részére.
Foglalható balkon nélküli Joker-szoba
A2S   is.
Sport: Fitneszterem, asztalitenisz, vízi-
gimnasztika.   
Wellness:   Térítés ellenében: masz-
százs.

Gyerekek: Gyermekmedence, játszó-
tér, mini-klub (4-12 éveseknek) és mi-
ni-diszkó.
Szórakozás:   Napközben animációs 
programok sporttal.   
Parkolás:   Térítés ellenében parkoló 
(kb. 2,50 €/nap) és garázs (kb. 5,- €/
nap vagy kb. 10,- Leva/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 23.00 
óra között a különböző bárokban. Piz-
za, szendvicsek és gyümölcs 12.00 és 

15.00 óra között, forró és hideg italok,
sütemények és fagylalt 15.00 és 17.00
óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% ked-
vezmény.
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6*
               05.20.-06.05., 09.08.-09.30.
*  csak a fenti érkezések esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-13 éves) 50% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2A: 1 gyermek (2-13 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2B/A2D:   1-2 gyermek (2-13 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL ST. GEORGE PALACE    
JOKER-

SZOBA

   ST. VLAS 

Szálláskód: HOSO 42064

1 éj All Inklusive

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

Egy természetvédelmi terület 
nyugalmába beágyazva található 
ez a létesítmény, mely kiemelke-
dő szolgáltatásokkal és nagy ven-
dégszeretettel várja a pihenésre 
vágyó turistákat.

Fekvése:   Egy sziklás földnyúlványon,
közvetlenül a tengernél fekszik. Az 
egyik fi nomhomokos strand lépcső-
kön, a másik a ház saját elektromos
autóival érhető el (shuttle-szerviz).  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 42 szoba a hotelépületben
és 260 apartman több 4 emeletes épü-
letben, a főépületben liftek, recepció,
ingyenes WIFI a lobbyban, büféétte-
rem, a’la carte-bisztró és egy kis üzlet.
A kertben 5 édesvizű úszómedence,
pool-bár, napozóterasz, napágyak,
matracok és napernyők. Kis bisztró az 
egyik strandon. 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2B/A3B:   A szobákban
ülősarok, szőnyegpadló, minibár, lég-
kondicionálás, SAT-TV, internetcsatla-
kozás, telefon, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC, hajszárító, fürdőköpeny és
balkon. 
A1A/A2A/A3A:   Tengerre nézők.
A2C/A3C/A4C - Apartmanok:   Nap-
pali kanapéval, külön hálószoba, la-
minált padló, konyhasarok hűtőszek-
rénnyel, tengerre nézők, egyébként
hasonló berendezéssel, mint a nor-
mál szobák.
Foglalható Joker-szoba  A2S/A3S   is.

Ellátás: Félpanzió  . Minden étkezés 
büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: kajak, katamarán, valamint a szál-
lodától távolabbra fekvő strandon kite-
szörf vehető igénybe.   
Wellness: Édesvizű, fedett medence. 
Térítés ellenében a spa-centerben: gőz-
fürdő, masszázs, szauna, szolárium. 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence a 
kertben, fedett gyermekmedence, ját-
szótér és mini-klub (3-13 éves korig).
Szórakozás:   Animációs programok 
(elsősorban gyermekeknek).
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Strandszerviz:   1 napágy/fő + 1 nap-
ernyő/szoba a strandon ingyenesen.
 ITALOK inklusive  Kávé, tea és keksz 
15.00 és 17.00 óra között. Bor, sör és 
üdítők 15.00 és 18.00 óra között vala-
mint a vacsorához is.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 20%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6* 05.10.-06.12., 

 09.03.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*    05.10.-05.17.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S: 1 gyermek (2-12 
éves) 100% illetve 1 gyermek (13-15
éves) 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A2C:   1-2 gyermek (2-15 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL ST. THOMAS    
JOKER-

SZOBA

   SOZOPOL 

Szálláskód: HOSO 42294

1 éj félpanzióval

már 20,-€/fő ártól
(6.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

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

Modern, családbarát szálloda.

Fekvése: Nyugodt helyen, kb. 100 m-
re fekszik a sekély, homokos strandtól.
A központ bárokkal és éttermekkel kb.
500 m-re található.
Felszereltsége:   A 7 emeletes, 160
szobás szállodában a vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval és bé-
relhető széfekkel (kb. 5,- Leva/nap),
liftek, internetsarok, WIFI az egész ház-
ban ingyenesen, nemdohányzó étte-
rem és bár. A kertben édesvizű úszó-
medence, napozóterasz, pool-bár.
Napágyak és napernyők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen (kor-
látozott számban).  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A - Stúdiók: 
Konyhasarok, kávé-/teafőző, hűtőszek-
rény (külön kérésre), légkondicioná-
lás, SAT-TV, ingyenes internetcsatlako-
zás, telefon, fürdőszoba/zuhanyozó,
WC, hajszárító és balkon vagy terasz a

tenger oldalán.
A2B/A3B/A4B - Apartmanok:   Ki-
egészítve egy külön hálószobával, bal-
konnal.
Foglalható földszinti Joker-stúdió   A2S
is.
Sport: Röplabda, fi tneszterem, asztali-
tenisz. Térítés ellenében: tenisz.
Wellness:   Térítés ellenében: spa-köz-
pont különböző kezelésekkel.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
animáció, játszótér, mini-klub (4-12 
éves korig).  
Szórakozás: Animációs programok 
napközben és este. Térítés ellenében: 
biliárd.
Parkolás: Térítés ellenében, korláto-
zott számban (kb. 1,50 €/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas stúdió foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas stúdióban
(A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 09.00 és 23.00 óra 
között a pool- és a lobby-bárban. 07.30 
és 09.00 óra között reggelit szolgálnak 
fel a szobákban. Snack-ételek, szend-
vics, sütemény, kávé és tea 10.30-11.30 
és 15.30-17.00 óra között a pool- és 
lobby-bárban. Fagylalt a főétkezések 
alkalmával. Heti 2x tematikus est. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.01.31-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.03.31-
ig történő foglalás esetén 15%, 
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény. 
Árkedvezmény:
14=12/7=6* 05.21.-06.18., 
  09.10.-09.24.
14=10/7=5* 05.15.-05.20., 
  09.25.-10.06.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3B:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 1
felnőttel egy stúdióban, pótágyon.    
A2B: 1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.

7=5
kedvezmény

 HOTEL CASABLANCA    
JOKER-

SZOBA

   OBZOR 

Szálláskód: HOSO 42937

1 éj All Inklusive

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

ARANYPART

OBZOR félúton Várna és Burgasz 

között fekszik, izgalmas keveré-

ke a változatos szórakozási és vízi

sportlehetőségekkel rendelke-

ző üdülőhelynek. Itt szinte a szé-

les, kilométerhosszú, homokos 

strandig nyúlnak a Balkán-hegy-

ség erdei, ideális hátteret biztosít-

va egy felejthetetlen, családi nya-

raláshoz. A városkában számos 

meghitt kávézó és étterem várja 

a vendégeket, a Kamcsija- és a 

Dvojnica-folyók közelében, ame-

yek párhuzamos folyása termé-

zeti rezervátum. A város felet-

 dombokon fekszenek a Kozyak 

vár, a római várfalak és a Jupiter 

templom romjai. 

ARANYPART Az üdülőhely 4

km hosszú és 50-100 m széles,

aranyhomokos strandjáról kap-

ta a nevét. A különböző vízi és

szárazföldi sportok kedvelői sem

fognak itt csalódni. Az itt található

vízforrások ásványi anyagokban

nagyon gazdagok, ezért számos

szállodában modern balneológiai

központok várják a vendégeket,

ahol különböző gyógy- és szép-

ségkúrák közül lehet választani. 

SVETI KONSTANTIN Egyike

a bolgár tengerpart legrégibb

gyógyüdülőhelyeinek, ismertségét

gyógyító ásványvizes fürdőinek 

köszönheti. A fürdőhely kb. 8 km-

re északra fekszik Várnától, sekély,

homokos stranddal rendelkezik. 

Kellemes kikapcsolódást kínál az 

Aquapolis Aquapark, amely Vár-

nától 18 km-re északra található. 

A vízi vidámpark a tengerparttól 

kb. 300 m-re helyezkedik el, gyö-

nyörű vegetációval körülvéve, és 

csodálatos kilátással rendelkezik 

a tengerre. A létesítményben 

különböző zónákat alakítottak ki 

felnőtteknek, gyermekeknek és az 

extrém szórakozás kedvelőinek.

További információk: 

www.aquapolis.net

(

LUB
ZIS

KLUB OÁZIS

   Hotel Roubin
   Hotel Dolphin Marina

208-209. oldal

               Játék,

MÓKA, VIDÁMSÁG A bolgár szállodák népsze-
rűsége miatt előfordulhat, 
hogy amennyiben autóval ér-
keznek, nem biztos, hogy az 
adott szálloda parkolójában 
vagy a szálloda közelében 
tudják leparkolni autójukat.
Nyilvános parkolók ingyenesen, 
őrzött nyilvános parkolók térítés 
ellenében állnak az Önök ren-
delkezésére (kb. 2,- Leva/óra). A 
„Festival and Congress Centre” 
mélygarázsban parkolási lehe-
tőség térítés ellenében (kb. 1,- 
Leva/óra vagy kb. 14,- Leva/nap). 
A parkolási díjak összegénél a ki-
advány nyomtatásának időpont-
jában érvényes adatokat vettük 
fi gyelembe, további információk 
a helyszínen.

PARKOLÁSI 

LEHETŐSÉGEK

201-210_ABBFS14.indd   201201-210_ABBFS14.indd   201 2013.11.28.   20:36:442013.11.28.   20:36:44



202 BULGÁRIA · ARANYPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Hangulatos tengerparti szálloda
gyönyörű medencerendszerrel.

Fekvése:   Közvetlenül a hosszú, ho-
mokos strandon fekszik. A település
központja kb. 1 km-re található.  
Felszereltsége: Az 500 szobás, több
épületből álló szállodában hall recep-
cióval, internetsarok, ingyenes WIFI az 
egész szállodában, főétterem terasszal,
bolgár étterem, olasz és nemzetközi
a’la carte-étterem (júniustól szeptem-
berig), bárok, ajándéküzlet és liftek áll-
nak a vendégek rendelkezésére. A kert-
ben édesvizű medencék, napozóterasz 
és pool/snack-bár (júniustól szeptem-
berig). Napágyak, napernyők és töröl-
közők a medencénél és a strandon is
ingyenesen (korlátozott számban). 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szo-
bákban minibár, légkondicionálás, bé-

relhető széf, SAT-TV, telefon, zuhanyozó, 
WC, ingyenes WIFI, hajszárító és oldal-
ról tengerre néző balkon vagy terasz.
A2C/A3C: Tengerre néző szobák.
A2E/A3E/A4E - Családi szobák:   1 
nagy helyiség extra heverővel (kb. 35 
m²).
A2F/A3F/A4F - Családi szobák:   1 
nagy helyiség kihúzható heverővel és 
nappali/hálórésszel, 2 fürdőszobával 
(kb. 55 m²).
A2G/A3G/A4G - Családi szobák:
Nappali/hálószoba, külön hálószoba, 
2 fürdőszoba (kb. 60 m²).
Foglalható földszinti Joker-szoba A2S/
A3S is a kert felőli oldalon.
Sport:   Kosárlabda, aerobic, vízigim-
nasztika, zumba, boccia, íjászat, fi t-
neszterem, foci, asztalitenisz és röp-
labda. Térítés ellenében: kerékpárok, 
tenisz és vízi sportok.  
Wellness:   Fedett medence pezsgő-

fürdővel (nyitva az időjárás függvény-
ében, májusig és szeptembertől), sza-
una vagy gőzfürdő tartózkodásonként
1x ingyenesen, utána térítés ellené-
ben. Térítés ellenében: a spa-központ-
ban aromagőzfürdő és masszázs.  
Szórakozás:   Naponta animáció, disz-
kó, biliárd és darts.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában (A1A).
• Érkezéskor a minibárban  ásványvíz,
sör és gyümölcslé  .
 CSALÁDI tipp  3 játszótér, 2 külön
gyermekmedence csúszdával, gyerek-
diszkó, gyerekbüfé, gyerekfelügyelet
és klubok kicsiknek és tiniknek. Animá-
torok gondoskodnak a szórakozásról,
játékról és élményekről.
 ALL inklusive    Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi és egyes import al-

koholos és alkoholmentes italok egész 
nap. Reggeli későn kelőknek 11.00 órá-
ig az a’la carte-strandétteremben (jú-
niustól szeptemberig), házi készítésű 
tejes fagylalt 15.00 és 17.00 óra között 
(júniustól szeptemberig), éjjeli snack 
22.30 és reggel 07.00 óra között. Ebéd 
az a’la carte-strandétteremben 12.00 
és 15.00 óra között (júniustól szep-
temberig). Hetente tematikus estek a 
főétteremben (spanyol, ázsiai, bolgár 
és gálaestek). A főszezonban a főétte-
remben 2 turnus van (18.00 és 19.30 
óra illetve 20.00 és 21.00 óra között.) 
A vacsoránál megfelelő öltözet ajánlott 
(férfi aknak hosszúnadrág). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12/7=6*    05.01.-05.31.,
 06.10.-06.17., 09.21.-10.06.
*csak a fenti érkezések esetén  

Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*  05.01.-05.23., 09.27.-10.15.
*min. 7 éj foglalása esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S/A2C:   1 gyermek (2-12 
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A3E/A3G/A3F: 1 gyermek (2-14
éves) 100% 3 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1A:   1-2 gyermek (2-12 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2E/A2F:   2 gyermek (2-14 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2G:   2-3 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. és 2. gyermek 100%, 3.
gyermek 50% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 CLUBHOTEL MIRAMAR    
JOKER-

SZOBA

   OBZOR 

Szálláskód: HOSO 42412

1 éj All Inklusive

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Kedvelt családi szálloda nyugodt 
környezetben, fákkal körülvett 
területen.

Fekvése: A fi nomhomokos strand,
mely lépcsőkön keresztül közelíthető
meg, kb. 250 m-re, a központ kb. 300-
re található.
Felszereltsége: A vendégek rendelke-
zésére áll összesen 233 szoba 6 emele-
ten, recepció bérelhető széfekkel (kb.
2,50 €/nap) és ingyenes WIFI-vel, lif-
tek, internetsarok, nemdohányzó étte-
rem, a’la carte-étterem, snack-étterem,
lobby-bár és egy kis üzlet. A kertben 2 
nagy édesvizű úszómedence napozó-
terasszal és pool-bárral. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen,
a strandon térítés ellenében. Törölkö-
zők a medencénél ingyenesen (kaució
ellenében).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban ülősarok, hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, SAT-TV, fürdőszoba, zu-
hanyozó, WC, hajszárító és balkon. 
A1B/A2B/A3B: A tenger oldalán.
A2C/A3C - Családi szobák:   Tága-
sabb szobák dupla ággyal és kanapé-
val.
A2D/A3D - Családi szobák:   Tága-
sabb szobák dupla ággyal és kanapé-
val, a tenger oldalán.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Sport:   Fitneszterem, asztalitenisz,
röplabda.  

Wellness: Fedett medence. Térítés 
ellenében: masszázs, szauna, pezsgő-
fürdő.
Gyerekek:   Külön gyerekmedence, 
animációs program, játszótér, mini-
klub (2-12 éves korig).  
Szórakozás:   Nemzetközi animációs 
programok, darts, minifoci. Térítés el-
lenében: biliárd.  
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 5,- 
€/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 10.00 és 23.00 óra 
között. Reggeli későn kelőknek 10.00 
és 12.00 óra között. Meleg snack-éte-
lek 12.00 és 15.00 óra között. Fagylalt 
12.00 és 17.00 óra között. Kávé, tea, 
sütemény és gyümölcs 15.00 és 17.00 
óra között. A tartózkodás ideje alatt 1x 
vacsora az a’la carte-étteremben.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.

Árkedvezmény:
14=10*     05.01.-06.15.,

 09.10.-09.30.
7=5*     05.01.-06.22.,

 09.10.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-12 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1A/A1B: 1-2 gyermek (2-12 éves)
100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2C/A2D:   1-2 gyermek (2-12 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek 50% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL SLAVEY    
JOKER-

SZOBA

   ARANYPART 

Szálláskód: HOSO 42223

1 éj All Inklusive

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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203BULGÁRIA · ARANYPART

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

Szálloda fi ataloknak.

Fekvése:   A hosszú, fi nomhomokos
strand kb. 200 m-re, ahova gyalog lép-
csőn és a parkon át lehet lejutni. A kö-
zelben számos üzlet, diszkók és bárok.  
Felszereltsége:   Élénk életet élő, 4
emeletes szálloda 116 szobával. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepci-
óval és bérelhető széfekkel (kb. 14,-
Leva/hét), lift, ingyenes WIFI, SAT-TV 
szoba, büféétterem, a’la carte-étte-
rem, kis üzletek. A kertben édesvizű
úszómedence, napozóterasz, pool-bár,
napágyak és napernyők (a strandon
térítés ellenében). 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, hűtőszekrény, légkon-
dicionálás, SAT-TV és balkon.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagy  félpanzió  .
Minden étkezés büférendszerben.  
Sport: Térítés ellenében: számos vízi
sportolási lehetőség a strandon.   
Gyerekek:   Gyermekmedence.  
Szórakozás: A közelben található bá-
rokban, éttermekben, tavernákban és
éjszakai bárokban számos lehetőség.  

Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj   
Figyelem! A szállodában csak 
készpénzes fi zetés lehetséges.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.05.31-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.

Árkedvezmény:
14=12*    05.25.-06.15., 09.07.-09.22.
7=5*     05.25.-05.26.
7=6*    05.27.-06.15., 09.07.-09.22.
*csak a fenti érkezések esetén 
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*    05.25.-06.01., 
  09.04.-09.22.
*csak a fenti érkezések esetén 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-13 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
A2A/A2S: 1 gyermek (2-13 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.    

  Helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok fogyasztása 14.00 és 21.00 
óra között.
A csomag ára:
S42246A                   5,- €/fő/éj

 ALL YOU CAN DRINK 
CSOMAG:

7=5
kedvezmény

 HOTEL KAMTSCHIA PARK    
JOKER-

SZOBA

   ARANYPART 

Szálláskód: HOSO 42240

1 éj reggelivel

már 15,-€/fő ártól
(4.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig

Közvetlenül a tengerparton fek-
szik, az éjszakai bárok közelében.
Különösen ajánljuk fi atal utasa-
inknak. 

Fekvése:   A központi fekvésű szállodát
csak a parti sétány választja el a szép,
hosszú, fi nomhomokos strandtól és az 
üdülőtelep híres éjszakai bárjaitól.
Felszereltsége: A 169 szobás, 14
emeletes szállodában hall recepció-
val és bérelhető széfekkel, liftek, bár,
kis üzlet, ingyenes WIFI a lobbyban és
egy tengerre néző étterem található. A
kertben édesvizű úszómedence, napo-
zóterasz napágyakkal és napernyőkkel
(a strandon térítés ellenében). 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A barátságo-
san berendezett szobákban telefon,
minibár, SAT-TV, WIFI (térítés ellené-
ben), zuhanyozó, WC, légkondicioná-
lás és oldalról tengerre néző balkon.
A2C - Családi szobák: Tágasabbak,
fürdőszobával.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés
büférendszerben.
Sport: Térítés ellenében: különböző
vízi sportlehetőségek a strandon.  
Wellness:   Térítés ellenében: masz-
százs.

Szórakozás:   A közelben számos szó-
rakozási és vásárlási lehetőség. Térítés 
ellenében: biliárd. 
Parkolás:   Az utcán, térítés ellenében, 
korlátozott számban.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5*  05.01.-06.18.,
  09.07.-10.24.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A*  05.01.-06.18.,
  09.04.-10.31.
*min. 7 éj foglalása esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S: 1 gyermek (2-14 éves) 
100% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.

A1A: 1 gyermek (2-14 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2C: 2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Senior-kedvezmény: 60 év feletti
vendégeink részére 10% kedvezmény.   

Helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok fogyasztása 14.00 és 21.00
óra között illetve a reggeli mellé 
11.00 óráig.
A csomag ára:
S42092A                   6,- €/fő/éj

 ALL YOU CAN DRINK 
CSOMAG:7=5

kedvezmény

 HOTEL BONITA BEACH    
JOKER-

SZOBA

   ARANYPART 

Szálláskód: HOSO 42229

1 éj félpanzióval

már 20,-€/fő ártól
(6.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

A SENTIDO szállodalánchoz tar-
tozó igényes komplexum pár lé-
pésre a fi nomhomokos strand-
tól.

Fekvése:   A hosszú, sekély, fi nomho-
mokos strandtól csak a parti sétány 
választja el. A központ üzletekkel, bá-
rokkal és éttermekkel kb. 1 km-re ta-
lálható. 
Felszereltsége: Felújított, 2 épület-
ből álló (SENTIDO Golden Star 257 
szobával és SENTIDO Golden Star 
Family 252 szobával), nemdohányzó
szálloda. Mindkét épületben recepció
bérelhető széfekkel, liftek, ingyenes
WIFI a lobbyban, internetsarok (térí-
tés ellenében), bárok, főétterem te-
rasszal, a’la carte-étterem (térítés el-
lenében), fodrászat és ajándéküzlet.
A kertben édesvizű medence, pool-
bár, napozóterasz. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél és a strandon
is ingyenesen (korlátozott számban,
1 napernyő és 2 napágy/szoba). Tö-
rölközők kaució ellenében. A szálloda
vendégei mindkét épület szolgáltatá-
sait igénybe vehetik.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A SENTIDO Golden Star 
épületében lévő szobák foglalási kódja
A  , a SENTIDO Golden Star Family épü-
letében lévő szobák foglalási kódja   B.

A1A/A2A/A3A/B1C/B2C/B3C: A 
kényelmesen berendezett szobákban 
fürdőszoba, WC, telefon, minibár, SAT-
TV, légkondicionálás, WIFI (térítés elle-
nében), bérelhető széf és balkon. 
A1B/A2B/A3B/B1B/B2B/B3B: 
  Tengerre néző szobák. 
A2F/A3F/B2F/B3F - Suitek:   Nappa-
li és külön hálószoba, tengerre nézők.
A2D/A3D/A4D/B2D/B3D/B4D -
Családi szobák: 2 kétágyas szoba 
összekötő ajtóval.
A2E/A3E/A4E/B2E/B3E/B4E     -   Csa-
ládi szobák:   Tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S/
B2S/B3S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben. 
A vacsorához megfelelő öltözet aján-
lott (férfi aknak hosszúnadrág).  
Sport: Asztalitenisz, aerobic, vízigim-
nasztika. Térítés ellenében: fi tneszte-
rem és különböző vízi sportlehetősé-
gek a strandon.  
Gyerekek:   Gyermekmedence, gye-
rekdiszkó, mini-klub (4-12 éves korig). 
Szórakozás: Animáció és esti show-
műsorok felnőtteknek. Térítés ellené-
ben: biliárd.
Parkolás:   Térítés ellenében.   
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj   

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1B, B1C, B1B).
 WELLNESS tipp  Fedett medence. A
komplexumban 780 m²-en modern
balneológiai gyógyközpont üzemel,
színvonalas gyógyászati eszközökkel,
jól képzett, németül beszélő személy-
zettel és orvosi felügyelettel. 80 külön-
böző kezelés az egészségért, szépsé-
gért és megújulásért. A szolgáltatások 
térítés ellenében vehetők igénybe: pl.
gyógykezelések, kozmetikai kezelések,
szauna, masszázs, gőzfürdő stb.   
 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. 10.00 és 17.00 óra kö-
zött snack-ételek, kávé, tea, sütemény 
és gyümölcsök. 10.00 és éjjel 02.00
óra között helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok a bárokban és az „Izgrev”
snack-bárban a strandon. A minibár-
ból ásványvíz, helyi üdítőitalok és sör 
fogyasztása ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 30%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.03.31-
ig történő foglalás esetén 15%, 
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=18*    05.01.-06.13., 09.16.-10.15.
14=12/7=6*    06.07.-06.20., 
  09.16.-09.29.
14=11/7=5*    05.01.-06.06.,
  09.30.-10.15.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B* 
   05.01.-06.06., 09.23.-10.15.
*csak a fenti érkezések és min. 7 éj fog-
lalása esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2S/B2C/B2B/B2S: 1 
gyermek (2-13 éves) 100% 2 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.
A4D/A4E/B4D/B4E:   1 gyermek (2-
13 éves) 100% 4 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
Családi akció:
A1A/A1B/B1C/B1B: 1-2 gyermek (2-
13 éves) 100% 1 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
A2F/B2F:   1-2 gyermek (2-13 éves) 
50% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
A3D/A3E/B3D/B3E:   1-2 gyermek (2-
13 éves) 100% 3 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
A2D/A2E/B2D/B2E:   2-3 gyermek (2-
13 éves) 100% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.      

A SENTIDO Golden Star Family
szálloda extra szolgáltatásai  csa-
ládos vendégek számára: Family 
& Kids (pl. Kids Ralley és mini karao-
ke-show), Kids welcome, elsőbbségi
check-in kisgyermekes családoknak.

7=5
kedvezmény

 SENTIDO GOLDEN STAR & GOLDEN STAR FAMILY    
JOKER-

SZOBA

   ARANYPART 

Szálláskód: HOSO 42218

1 éj félpanzióval

már 36,-€/fő ártól
(11.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

    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 kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

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

Központi fekvésű szálloda közvet-
lenül a tengerparton.

Fekvése:   A hosszú, fi nomhomokos
strandtól csak a parti sétány választja
el. Üzletek, bárok a közelben.  
Felszereltsége: 226 szoba 6 eme-
leten, új építésű deluxe-szárny, liftek,
hall recepcióval, SAT-TV-sarok, tera-
szos étterem, a’la carte-étterem (elő-
zetes foglalás szükséges), snack-étte-
rem, szalonbár, internetsarok (térítés
ellenében), ingyenes WIFI a közös he-
lyiségekben. Édesvizű úszómedence 
napozóterasszal, pool-/swim-up-bár,

strandbár. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők a medencénél és a strandon 
ingyenesen (a strandon csak 2 napo-
zószék és 1 napernyő/szoba).
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szo-
bákban minibár, légkondicionálás, bé-
relhető széf (kb. 49,- Leva/hét), SAT-TV, 
telefon, WIFI (térítés ellenében), für-
dőszoba, WC, hajszárító és balkon. 
A1B/A2B/A3B:   Tengerre nézők.
A2F/A3F – Családi szobák:   Nappa-
li/hálószoba 1 king size-ággyal és 1 kü-
lön hálószoba két ággyal.
A2D/A3D – Családi szobák: Nap-

pali/hálószoba 1 king size-ággyal és
1 külön hálószoba két ággyal, tenger-
re nézők.
A2E/A3E/A4E – Apartmanok:   Nap-
pali/hálószoba 2 kanapéval, 1 külön
hálószoba, tengerre nézők. Az apart-
manok egy külön, saját lépcsőn ke-
resztül érhetők el.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.
Új deluxe-szárny:
A2G/A3G - Deluxe-szobák: Tága-
sabbak, külön fürdőszobával és zuha-
nyozóval, egyébként hasonló felsze-
reltséggel, mint a normál szobák.
A2H/A3H - Deluxe-szobák:   Tenger-
re nézők.
A2I/A3I/A4I - Deluxe-apartma-
nok:   Nappali/hálószoba 2 kanapéval,
1 külön hálószoba, külön fürdőszoba
és zuhanyozó.  
Sport:   Aerobic, fi tneszterem, asztalite-
nisz, pilates, vízigimnasztika. A szom-
szédos Bolero Hotelben multifunkciós
sportpálya, 2 teniszpálya (kivilágítás,
felszerelés és oktatás térítés ellené-
ben). Térítés ellenében: kerékpárok.
Wellness: Fedett medence, pezs-
gőfürdő. Térítés ellenében: gőzfürdő,
masszázs, szauna, fodrászat.
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszó-
tér, mini-klub (4-12 éves korig, napon-
ta), mini-diszkó, animáció, show-mű-
sorok (kéthetente 1x). Ebéd és vacsora
az animátorokkal is lehetséges. Bébi-
szitter külön kérésre, térítés ellenében.
Szórakozás:   Animációs programok 
és darts. Térítés ellenében: biliárd.

Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 20,- 
Leva/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Heti 2x témabüfé, két-
hetente gálavacsora. A’la carte-vacsora 
lehetséges. Helyi és egyes import alko-
holos és alkoholmentes italok 10.00 és 
24.00 óra között. Reggeli későn kelők-
nek 10.00 és 12.00 óra között. A főétke-
zések mellé víz, üdítők, gyümölcslevek, 
sör és bor. Helyi italok a strandbárban 
10.00 és 17.00 óra között. Meleg dél-
utáni snack 14.00 és 17.00 óra között. 
Kávé, tea, sütemény 15.00 és 17.00 óra 
között. Fagylalt 10.30 és 12.00 óra il-
letve 15.00 és 17.00 óra között. A mi-
nibárba naponta vizet, üdítőitalokat és 
sört készítenek be. A vacsoránál meg-
felelő öltözet ajánlott (férfi aknak hosz-
szúnadrág). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12/7=6*  05.05.-05.09., 
 05.24.-05.30., 09.20.-09.26. 
14=10/7=5*  09.27.-10.15.
*csak a fenti érkezések esetén  

Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B    05.05.-05.23.,
  09.27.-10.15.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A/A1B: 1 gyermek (2-12 éves)
100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.    
A2A/A2B/A2G:   1 gyermek (2-12 
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A3F/A3D/A3E/A3I: 1 gyermek (2-13
éves) 100% 3 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A3H:   1 gyermek (2-12 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2F/A2D:   2 gyermek (2-13 éves) ese-
tén 1. gyermek 65%, 2. gyermek 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2E/A2I:   2 gyermek (2-13 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2H:   1-2 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Szállás példa

7=5
kedvezmény

 GRIFID HOTELS HOTEL VISTAMAR    
JOKER-

SZOBA

   ARANYPART 

Szálláskód: HOSO 42718

1 éj All Inklusive

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Aranypart szívében fekvő szálloda.

Fekvése:   Az erdővel körülölelt szál-
loda központi fekvésű, a fi nomhomo-
kos strandtól csak a parti sétány vá-
lasztja el. 
Felszereltsége:   A kényelmes szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
összesen 292 szoba, liftek, hall recep-
cióval, TV-szoba, internetsarok (térítés
ellenében), ingyenes WIFI a lobbyban
és a lobby-bárban, 2 bár, kis üzlet, te-
raszos étterem, 3 a’la carte-étterem

(bolgár, olasz és ázsiai, előzetes fogla-
lással). A kertben 2 édesvizű úszóme-
dence, az egyikben pezsgőfürdő, pool-
bár. Napágyak, napernyők, matracok 
és törölközők a medencénél ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A 2013-
ban felújított szobákban légkondicio-
nálás, telefon, SAT-TV, bérelhető széf, 
WIFI (térítés ellenében), minibár, haj-
szárító, fürdőszoba, WC és balkon vagy 
terasz a tenger oldalán.

A1E/A2E/A3E - Deluxe-szobák: Tá-
gasabbak, tengerre nézők.
A2C/A3C   -   Családi szobák:   Tágas
nappali/hálószoba és tengerre néző
balkon. 
A2D/A3D/A4D - Családi szobák: 
Nappali/hálószoba és külön hálószoba
valamint tengerre néző balkon.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Sport:   A wellfi t-zónában aerobic, back 
fi t, pilates, tae-bo, zumba, fi tneszte-
rem, vízigimnasztika, vízilabda, asztali-
tenisz, boccia, többfunkciós sportpálya
(kosárlabda, tenisz, röplabda és foci).
Térítés ellenében: vízi sportok, kerék-
párkölcsönzés és teniszoktatás.
Wellness:   Fedett medence. Térítés
ellenében: fodrászat, masszázs, gőz-
fürdő, hamam, szauna, manikűr és
pedikűr. 
Szórakozás: Naponta változó progra-
mok, darts, esti show-műsorok, élőze-
ne és szalonbár. Térítés ellenében: bi-
liárd.
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 20,-
Leva/nap).
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén el-
helyezés kétágyas szobában (A1A,
A1E).
•   Strandszerviz: A Deluxe és Csalá-
di szobákban 2 napágy és 1 napernyő/
szoba a szálloda előtt található privát-

strandon ingyenesen. A többi szobatí-
pusba foglaló vendégek 50% kedvez-
ményt kapnak.
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence 
csúszdával, mini-diszkó, mini-klub (4-
12 éves korig), show-műsorok gyere-
keknek (kéthetente 1x) és játszótér. 
Ebéd és vacsora az animátorokkal is 
lehetséges. Bébiszitter külön kérésre, 
térítés ellenében.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Reggeli későn kelőknek. 
A főétkezések alkalmával víz, üdítők, 
csapolt sör és asztali bor. Kéthetente 
gálavacsora és heti 2x vacsora speci-
alitásokkal. Este a’la carte-étkezés is 
lehetséges a bolgár, az ázsiai vagy az 
olasz étteremben. Helyi és egyes im-
port alkoholos és alkoholmentes ita-
lok 10.00 és 23.00 óra között a lob-
by-bárban, 20.00 és 02.00 óra között 
a szalonbárban. Délelőtt és délután 
kávé, tea, sütemények és fagylalt. Dél-
utánonként a snack-teraszon hot dog, 
szendvicsek, hamburger, pizza, crepes, 
döner. A minibárba naponta vizet, üdí-
tőket és sört készítenek be. A vacsorá-
nál megfelelő öltözet ajánlott (a férfi -
aknak hosszúnadrág).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.01.31-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.03.31-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.

Árkedvezmény:
14=10/7=5*    09.27.-10.15.
14=12/7=6*    05.05.-05.09.,
 05.24.-05.30., 09.20.-09.26.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A 05.05.-05.23., 09.27.-10.15.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-12 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A3C/A3D:   1 gyermek (2-13 éves)
100% 3 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A2C/A2D:   1-2 gyermek (2-13 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 65%, 2.
gyermek 100% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
A2E:   1-2 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 GRIFID HOTELS HOTEL ARABELLA    
JOKER-

SZOBA

   ARANYPART 

Szálláskód: HOSO 42028

1 éj All Inklusive

már 37,-€/fő ártól
(11.840,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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206 BULGÁRIA · ARANYPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Teljesen felújított szálloda a 
nyüzsgő település központjában.

Fekvése:   A saját, fi nomhomokos
strandtól csak a tengerparti sétány vá-
lasztja el. Aranypart központja számos
kávézóval, bárral, éttermekkel és üzle-
tekkel kb. 100 m-re.  
Felszereltsége:   A felújított, fő- (11
emeletes) és melléképületből (3 eme-
letes) álló szállodában 129 szoba, hall
recepcióval, étterem, 2 a’la carte-étte-
rem, lobby-/piano-bár terasszal, ingye-
nes WIFI a lobbyban, SAT-TV-sarok. A
2. emelet teraszán édesvizű úszóme-
dence pool-bárral, napernyők, nap-
ágyak és törölközők ingyenesen a me-
dencénél és a strandon is.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   A szo-
bákban ingyenes minibár, légkondi-
cionálás, széf, SAT-TV, ingyenes WIFI,
telefon, fürdőszoba, WC, hajszárító,
tengerre néző balkon.
A2D/A3D - Junior-suitek:   Nappali-
val, tea- és kávéfőzővel kiegészítve.
A2F/A3F/A4F - Apartmanok: Nap-

pali/hálószoba, külön hálószoba, 2 bal-
konnal.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport:   Fitneszterem, teniszpálya a 
szomszédos Bolero Hotelben felszere-
léssel (előzetes jelentkezéssel).  
Wellness: Térítés ellenében: fodrász, 
masszázs, szauna, manikűr, pedikűr.  
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
Fontos foglalási információ:   A szál-
loda 16 éven aluli vendégeket nem fo-
gad.  
 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1B).
 ALL inklusive    Büfé- és a’la carte-reg-
geli, ebéd az olasz a’la carte-étterem-
ben, vacsora az a’la carte-éttermek 
egyikében (előzetes foglalás szüksé-
ges). Helyi és egyes import alkoholos 
és alkoholmentes italok 10.00 és 24.00 
óra között. Reggeli későn kelőknek 
10.00 és 12.00 óra között. Snack-éte-

lek, pizza, tésztaételek, saláta, desszert
és fagylalt 15.00 és 17.00 óra között az 
olasz a’la carte-étteremben. Sütemény,
keksz, tea és kávé 15.00 és 17.00 óra
között. A minibárba naponta vizet, üdí-
tőitalokat és sört készítenek be. A va-
csoránál megfelelő öltözet ajánlott
(férfi aknak hosszúnadrág).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.02.15-ig történő 
foglalás esetén 15%, 2014.03.31-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5*    09.27.-10.15.
14=12/7=6* 05.05.-05.09.,

05.24.-05.29., 09.20.-09.26.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1B=A2B  05.05.-05.23.,

 09.27.-10.15.   

7=5
kedvezmény

 GRIFID HOTELS HOTEL METROPOL   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   ARANYPART 

HOSO 42231

1 éj All Inklusive

már 39,-€/fő ártól
(12.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

Szálloda kellemes légkörrel.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik. A se-
kély, fi nomhomokos strand kb. 400 m-
re található, melyet lépcsőkön és egy 
parkon keresztül közelíthetnek meg. 
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 242 szoba 6 emeleten, hall
recepcióval és bérelhető széfekkel, lif-
tek, büféétterem terasszal, bárok, aján-
déküzlet, fodrászat. A kertben édesvi-
zű medence, pool-bár, napozóterasz 
napágyakkal és napernyőkkel (a stran-
don térítés ellenében).   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2B/A3B:   A szobákban
légkondicionálás, telefon, SAT-TV, zu-
hanyozó, WC és balkon. 
A1A: Egyágyas szobák.
A2C/A3C     - Junior-suitek:   Tágasab-
bak, a medence oldalán. 
A2D/A3D/A4D - Suitek:   Nappali,
külön hálószoba, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó.
A2A/A3A/A4A - Családi szobák: 2 
kétágyas szoba összekötő ajtóval. 

Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport:   Asztalitenisz, röplabda, kosár-
labda, sakk. Térítés ellenében: kerék-
párok, minigolf, tenisz és vízi sportok 
a strandon. 
Wellness:   Fedett medence. Térítés el-
lenében: szauna és masszázs.
Gyerekek: Gyermekmedence, mini-
klub (3-11 éves korig), gyerekdiszkó.
Szórakozás:   Animációs programok 
(júniustól szeptemberig) és biliárd.  
Parkolás: Térítés ellenében, korláto-
zott számban.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(max. 3 kg, kb. 5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj   

 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Reggeli későn kelőknek. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok 11.00 és 23.00 óra között. Snack-
ételek (pizza, hamburger) 12.00 és 
16.30 óra között. Kávé, tea, gyümölcs, 
sütemény és fagylalt 12.00 és 18.00 
óra között. Vacsorázni a tartózkodás 
ideje alatt egy alkalommal, előző na-
pi foglalással az a’la carte-étteremben 
is lehet. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.01.31-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.03.31-
ig történő foglalás esetén 15%, 
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=15*  05.10.-06.20., 09.01.-09.24.
14=10* 05.23.-06.20., 09.01.-09.24.
14=9*   05.10.-05.22.
14=7*   09.25.-10.10.
7=5*    05.10.-06.05., 09.15.-10.10.
7=6*    06.06.-06.20., 09.01.-09.14.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2S   05.10.-06.14., 09.10.-10.10.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A3A: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2A/A2C: 1-2 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2D:   1-3 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

14=7
kedvezmény

 HOTEL MADARA    
JOKER-

SZOBA

   ARANYPART 

Szálláskód: HOSO 42232

1 éj All Inklusive

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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207BULGÁRIA · ARANYPART

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

Fiatalok körében kedvelt szálloda.

Fekvése:   Az üdülőhely felett, az aqua-
park közelében fekszik, a hosszú, se-
kély, fi nomhomokos strandtól kb. 300 
m-re. Számtalan étterem, bár és üzlet 
várja a vendégeket a közelben. A köz-
pont kb. 200 m-re található.
Felszereltsége:   A szállodában ren-
delkezésre áll összesen 200 szoba 14 
emeleten, hall recepcióval és bérelhe-
tő széfekkel (kb. 2,- €/nap), liftek, in-
gyenes WIFI a lobbyban, internetsarok 
(térítés ellenében), kis ajándéküzlet, 
étterem, a’la carte barbecue-étterem, 

pizzéria és bárok. A kertben úszóme-
dence, napozóterasz, pool-bár, nap-
ágyak és napernyők. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A cél-
szerűen berendezett szobákban LCD
SAT-TV, hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, zuhanyozó, WC, WIFI (térítés elle-
nében) és balkon.
A1B/A2B/A3B: Tengerre nézők, für-
dőszobával vagy zuhanyozóval.
A2C/A3C - Superior-szobák:   Fel-
újítottak.
A2D/A3D - Superior-szobák: Fel-
újítottak, tengerre nézők.
Foglalható légkondicionálás és balkon
nélküli Joker-szoba A2S is, fürdőszobá-
val vagy zuhanyozóval.
Sport: Fitneszterem, asztalitenisz, ko-
sárlabda, röplabda, aerobic és több-
funkciós sportpálya.  
Wellness:   Kis, fedett medence. Té-
rítés ellenében: masszázs, szauna és
szolárium.  

Gyerekek:   Gyermekmedence, ját-
szótér.  
Szórakozás: Térítés ellenében: biliárd. 
Parkolás: Parkolási lehetőség a szál-
lodától kb. 600 m-re.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(max. 10 kg, kb. 3,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Tartózkodásonként 1x 
a’la carte-étkezés a barbecue étterem-
ben (előzetes foglalás szükséges). He-
lyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 23.00 óra között. Snack-éte-
lek 16.00 és 17.00 óra között a pool-
bárban. Tea, kávé, sütemény 16.00 és 
17.00 óra között a lobby-bárban. Pizza 
és spagetti 14.00 és 16.00 óra között a 
pizzériában. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.

14=7*    05.07.-05.15., 10.01.-10.15.
14=10*  05.16.-06.05., 09.13.-09.30.
14=12*    06.06.-06.20., 09.01.-09.12.

7=5*  05.07.-06.12., 09.13.-10.15.
7=6*  06.13.-06.20., 09.01.-09.12.
*csak a fenti érkezések esetén
Tengerre néző szoba felár nélkül:
A1A=A1B/A2A=A2B    07.05.-07.19.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A/A1B=A2B    05.07.-06.13.,
  09.13.-10.15.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A1A/A1B:   1-2 gyermek (2-14 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 50%, 2.
gyermek 100% 1 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
A2C/A2D:   1-2 gyermek (2-14 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek 50% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

Szállás példa

14=7
kedvezmény

 HOTEL ROYAL    
JOKER-

SZOBA

   ARANYPART 

Szálláskód: HOSO 42130

1 éj All Inklusive

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

különböző animációs programok 
és esti show-műsorok gondos-
kodnak a kellemes nyaralásról.

Fekvése:   A hosszú, fi nomhomokos
strandtól csak a parti sétány választ-
ja el. A jachtkikötő mellett, Aranypart
északi részén fekszik. A központ kb. 2 
km-re. Bevásárlási és szórakozási lehe-
tőségek a közelben.
Felszereltsége: A szállodában ösz-
szesen 262 szoba található, továbbá
recepció bérelhető széfekkel, lift, lob-
bybár, ingyenes WIFI a közös helyisé-
gekben, internetsarok (térítés ellené-
ben), büféétterem, a’la carte-étterem,
2 bár és orvosi szolgálat (külön kérés-
re). A kertben úszómedence, napozó-
terasz, pool-bár, ingyenes napágyak 
és napernyők (a strandon is, korláto-
zott számban). Törölközők kaució el-
lenében.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3A: A szobákban
légkondicionálás, minibár (térítés elle-

nében), bérelhető széf, SAT-TV, ingye-
nes WIFI, telefon, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, hajszárító és balkon.
A2B/A3B:   Tengerre nézők.   
Sport:   Boccia, darts, fi tneszterem, 
gimnasztika, asztalitenisz, vízigimnasz-
tika. Térítés ellenében: biliárd és vízi 
sportolási lehetőségek a strandon.
Wellness:   Fedett medence (az időjá-
rástól függően). Térítés ellenében: sza-
una, masszázs, fodrászat.
Gyerekek: Gyermekmedence, vízi-
csúszda, mini-klub (4-12 éveseknek), 
játszótér.
Szórakozás: Heti 6x animációs prog-
ramok, esténként show-műsorok.
Parkolás: Térítés ellenében (kb. 6,- 
Leva/nap).  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(max. 3 kg, kb. 8,- Leva/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Heti 3x tematikus bü-
fé. Snack-ételek a strandbárban 12.00 

és 14.00 óra között. Kávé, sütemény,
snack-ételek és gyümölcsök 15.00 és
17.00 óra között. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 23.00 óra
között. Tartózkodásonként 1x vacsora
az a’la carte-étteremben (előzetes fog-
lalás szükséges).  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12/7=6*    05.30.-06.17.,
  09.01.-09.16.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-13 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL BERLIN GOLDEN BEACH   ÚJ    ARANYPART 

Szálláskód: HOSO 42248

1 éj All Inklusive

már 44,-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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208 BULGÁRIA · ARANYPART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

K özvetlenül a tengerparton fek-
szik, egy öbölben, a „Grand Ho-
tel Varna Resort & Spa” üdülő-
komplexum területén és számos 
kikapcsolódási lehetőséget biz-
tosít vendégeinek. Változatos,
ingyenes programokkal, magyar 
animátorokkal, All Inklusive el-
látással családoknak és fi atalok-
nak egyaránt ideális választás
bulgáriai nyaralás helyszíneként
a Neckermann magyar nyelvű
klubszállodája!

Fekvése:   Közvetlenül a tengerparton
fekszik, egy öbölben, a „Grand Hotel

Varna Resort & Spa” üdülőkomplexum 
területén.   
Felszereltsége:   A 270 szobás szál-
lodában hall recepcióval és bérelhe-
tő széfekkel, ingyenes WIFI az egész 
épületben és a strandon, 5 a’la carte-
étterem, 2 snack-étterem, bárok, bü-
féétterem, kávézó és liftek. A kertben 
édesvizű úszómedence pool-bárral, 
napágyak, napernyők és törölközők 
ingyenesen, a strandon térítés elle-
nében.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban 
légkondicionálás, SAT-TV, telefon, zu-
hanyozó, WC, hajszárító és tengerre 
néző balkon.
A2C/A3C - Családi szobák:   Egy na-
gyobb szoba 3 ággyal és 1 pótággyal a 
gyermeknek.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   2 
kétágyas szoba összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Sport: Aerobic, strandröplabda, boc-
cia, asztalitenisz és vízigimnasztika. 

Wellness: Térítés ellenében: szauna
és masszázs a Grand Hotel Varnában.
Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-
klub (4-12 éves korig), játszótér, mi-
ni aquapark és kalandpark az üdülő-
komplexum területén.  
Szórakozás: Biliárd és darts. Animá-
ciós programok napközben és este.
Ingyenes felnőtt-, gyermek- és családi
programok képzett animátorokkal ma-
gyar nyelven is (a nyári iskolai szünet
ideje alatt) és esti show-műsorok.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
 ALL inklusive    Minden étkezés büfé-
rendszerben. Heti 2x tematikus vacso-
ra. Ebéd és vacsora az 5 a’la carte-étte-
remben (vacsora előzetes foglalással).

Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok egész nap. Napközben italok a 3 
strandbárban is. Délután snack-ételek, 
szendvicsek és sütemények. Délben 
hamburger a strandon.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5*  06.04.-06.11.,
  09.14.-09.20.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A    06.04.-06.07., 
  09.04.-09.20.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A3C/A3B: 1 gyermek (2-14 éves) 
100% 3 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.

Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2B:   2-4 gyermek (2-14 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2C:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
A4B:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100%
4 felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 KLUB OÁZIS HOTEL ROUBIN    
JOKER-

SZOBA

  SVETI KONSTANTIN 

Szálláskód: HOSO 42270

1 éj All Inklusive

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

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 köz-
vetlenül a tengerparton, All
Inklusive ellátással!

•

•

•

•

Ingyen programok

Béres Alexandra

Animátoraival

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A Dolphin Marina hotel a Grand 
Hotel Varna Resort & Spa üdülő-
komplexum része és közvetlenül 
a sekély, fi nomhomos strandon
fekszik. Különböző sportolási 
lehetőségek, wellness-szolgálta-
tások, kulináris élmények, mi-
ni aqua- és kalandpark valamint
animátoraink szórakoztató prog-
ramjai gondoskodnak a tökéle-
tes tengerparti nyaralásról. Csa-
ládoknak és fi ataloknak ideális
választás a Neckermann magyar 
nyelvű klubszállodája! 

Fekvése: A szálloda közvetlenül a
sekély, fi nomhomokos strandnál fek-
szik. Sveti Konstantin kb. 350 m-re.
Várnába busszal is el lehet jutni, a
buszmegálló kb. 400 m-re.
Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll 215 szoba 5 emeleten, lif-
tek, recepció, internetsarok, ingyenes

WIFI, büféétterem, 5 a’la carte-étte-
rem, 2 snack-étterem, bárok és kávézó. 
A kertben édesvizű úszómedence, na-
pozóterasz és pool-bár. Napozószékek, 
napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen. Mat-
racok térítés ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szo-
bákban légkondicionálás, SAT-TV, te-
lefon, internetcsatlakozás, fürdőszoba 
vagy zuhanyozó, WC, hajszárító és ten-
gerre néző balkon.
A2B/A3B/A4B - Családi szobák: 2 
kétágyas szoba összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport: Asztalitenisz.   
Wellness:   Térítés ellenében: a szom-
szédos Grand Hotel Varnában spa-köz-
pont.   
Gyerekek: Gyermekmedence, gyer-
mekanimáció, mini-klub és játszótér.  

Szórakozás: Biliárd, animációs prog-
ramok napközben és este. Ingyenes
felnőtt-, gyermek- és családi progra-
mok képzett animátorokkal magyar 
nyelven is (a nyári iskolai szünet ideje 
alatt) és esti show-műsorok.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés bü-
férendszerben. Ebédelni és vacsorázni
az 5 a’la carte-étterem egyikében is le-
het (vacsora előzetes foglalással). He-
lyi alkoholos és alkoholmentes italok 
fogyasztása egész nap. Italok, tea, kávé 
napközben a strandbárokban is. Dél-
utánonként snack-ételek, szendvicsek 
és sütemények. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
14=10/7=5*  05.19.-06.11.,
  09.14.-09.20.
*csak a fenti érkezések esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A
 05.19.-06.07., 09.04.-09.20.   
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3A/A3B:   1 gyermek (2-14 éves) 
100% 3 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
Családi akció:
A1A:   1-2 gyermek (2-14 éves) fogla-
lása esetén 1. gyermek 50%, 2. gyer-
mek 100% 1 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.

A2A: 1-2 gyermek (2-14 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2B:   2-4 gyermek (2-14 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
A4B:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100%
4 felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 KLUB OÁZIS HOTEL DOLPHIN MARINA    
JOKER-

SZOBA

  SVETI KONSTANTIN 

Szálláskód: HOSO 42065

1 éj All Inklusive

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

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 köz-
vetlenül a tengerparton, All 
Inklusive ellátással!

•

•

•

•

Ingyen programok

Béres Alexandra

Animátoraival

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Modern szálloda nyugodt fekvés-
sel.

Fekvése: Nyugodt helyen, a fi nomho-
mokos strandtól kb. 200 m-re fekszik, a
„Grand Hotel Varna Resort & Spa” üdü-
lőkomplexum területén.
Felszereltsége: A 11 emeletes, 331
szobás szállodában hall recepcióval és
bérelhető széfekkel (kb. 45,- Leva/tar-
tózkodás), internetsarok, WIFI az egész 
házban, a strandon és a mini aqua-
parknál (a közös helyiségekben ingye-
nesen), büféétterem, 5 a’la carte-étte-
rem, 2 snack-étterem, bárok, kávézó és
liftek. A kertben édesvizű úszómeden-
ce pool-bárral, strandbár. Napágyak,
napozószékek és napernyők a meden-
cénél ingyenesen, a strandon térítés
ellenében. Törölközők a medencénél
és a strandon is ingyenesen (kaució
ellenében). 
Helyi besorolás: 5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szo-
bákban minibár (térítés ellenében), 
légkondicionálás, SAT-TV, telefon, für-
dőszoba, WC, hajszárító, fürdőköpeny 
és balkon.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: Aerobic, strandröplabda, boc-
cia, fi tneszterem. Térítés ellenében: te-
nisz.  
Wellness:   Fedett termálmedence. Té-
rítés ellenében: masszázs, szauna.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
csúszdával, animáció, mini aquapark 
és kalandpark az üdülőkomplexum te-
rületén.  
Szórakozás:   Darts. Animációs prog-
ramok napközben és este.  
Parkolás:   Térítés ellenében.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  •   Strandszerviz: 2 napágy és 1 nap-
ernyő/szoba ingyenesen a „South 
Beach” strandon (a Hotel Roubinnal 
szemben).
• Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Ebéd és vacsora az 5 a’la 
carte-étteremben (este előzetes fogla-
lás szükséges). Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok egész nap. Nap-
közben italok a 3 strandbárban, kávé 
és tea. Délben hamburger a strandon. 

Délután snack-ételek, szendvicsek és
sütemények. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
21=16/14=10/7=5*  05.05.-06.11., 
  09.14.-09.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A  05.05.-06.07.,
  09.04.-09.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-14 éves)
100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A1A: 1 gyermek (2-14 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

7=5
kedvezmény

 GRAND HOTEL VARNA    
JOKER-

SZOBA

   SVETI KONSTANTIN 

Szálláskód: HOSO 42926

1 éj All Inklusive

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Jól felszerelt, kedvező árú szál-
loda.

Fekvése:   A fi nomhomokos strandtól
kb. 600 m-re, a központtól kb. 500 m-
re fekszik. Várnába és az Aranypartra
busszal is el lehet jutni, a buszmegálló
kb. 100 m-re található.  
Felszereltsége: A 107 szobás, 6 eme-
letes szállodában rendelkezésre áll hall
recepcióval és bérelhető széfekkel (kb.
20,- Leva/hét), büféétterem, bár, kis
ajándéküzlet és lift. A kertben édesvizű
úszómedence, napozóterasz, pool-bár,
napozószékek és napernyők (a stran-
don térítés ellenében).   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, SAT-TV, telefon, fürdőszoba, bidet,
WC, hajszárító és balkon. 
A2B/A3B     - Családi szobák:   Tága-
sabbak.

Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. 
Térítés ellenében: kerékpárok.  
Wellness:   Fedett medence és pezs-
gőfürdő. Térítés ellenében: masszázs 
és szauna.
Gyerekek:   Gyermekmedence, ját-
szótér.  
Szórakozás: Térítés ellenében: bili-
árd.
Parkolás: Parkolás az utcán, korláto-
zott számban, ingyenesen.   
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 3,- €/nap, max. 5 kg).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 11.00 és 23.00 óra 
között. 11.00 és 17.00 óra között ham-
burger, hot-dog, sütemény és gyü-
mölcs. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.31-ig történő foglalás ese-
tén 25%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.03.31-
ig történő foglalás esetén 15%, 
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.

Árkedvezmény:
21=16/14=10/7=5*  05.15.-06.15.,

 09.01.-10.10.
21=18/14=12/7=6*  06.16.-06.30.,

 08.23.-08.31.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A 05.15.-06.13., 09.06.-10.10.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A3B:   1 gyermek (2-14 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-14 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A2B:   1-2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Senior-kedvezmény: 60 év feletti
vendégeink részére 10% kedvezmény.   

7=5
kedvezmény

 HOTEL AURORA    
JOKER-

SZOBA

   SVETI KONSTANTIN 

HOSO 42353

1 éj All Inklusive

már 26,-€/fő ártól
(8.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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211GÖRÖGORSZÁG · CHALKIDIKI-FÉLSZIGET

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

Hangulatos létesítmény a strand 
közelében.

Fekvése: Potidea egyik mellékutcájá-
ban fekszik, a központtól és a homo-
kos/kavicsos strandtól kb. 100 m-re.
Felszereltsége:   Fő- és melléképüle-
tekben összesen 50 stúdió/apartman.
A vendégek rendelkezésére áll recep-
ció, TV-sarok, internetsarok és WIFI (té-
rítés ellenében), lobby-bár terasszal és
étterem. Pool-bár, édesvizű úszóme-
dence napágyakkal és napernyőkkel (a
strandon csak térítés ellenében).
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: B1A/B2A/B3A - Stúdi-
ók: Zuhanyozó, WC, nappali/hálószo-
ba, konyhasarok, hűtőszekrény légkon-
dicionálás (térítés ellenében), SAT-TV,
telefon, bérelhető széf, hajszárító és
balkon.
B2C/B3C/B4C - Apartmanok: Ki-
egészítve 1 hálószobával.   

Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben.   
Sport:   Térítés ellenében: kerékpárok 
illetve vízi sportok a strandon.
Gyerekek: Gyermekmedence.   
Parkolás:   Parkolási lehetőség a kör-
nyéken.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj   

 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok (víz, üdítők, gyü-
mölcslevek, kávé, tea, bor, sör, brandy 
és ouzo) 11.00 és 22.00 óra között. 
15.30-16.20 óra között snack-ételek, 
jégkrém és sütemény. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglaláskor 
25%, 2014.04.30-ig történő fogla-
láskor 15% kedvezmény.

Árkedvezmény:
14=12/7=6*    06.17.-06.24.,
  08.21.-08.28.
*csak a fenti érkezések esetén
Családi akció:
B2A/B2C:   1-2 gyermek (2-13 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek 50% 2 felnőttel egy stúdió-
ban/apartmanban, pótágyon.

7=6
kedvezmény

 HOTEL POTIDEA GOLDEN BEACH       POTIDEA 

HOSO 51624

1 éj félpanzióval

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Mint Poszeidon háromágú villá-

ja, úgy nyúlik ki a Chalkidiki-fél-

sziget déli részén a 3 földnyelv 

az Égei-tengerbe. Kassandrán

van eltemetve a görög mitológia

szerint Egalados, az óriás. A kö-

zépső földnyelvet, Sithoniát Po-

szeidon tengeri isten fi áról, Sit-

honról nevezték el. A félszigettől

nyugatra fekszik az Olimposzi-

riviéra.  

KASSANDRA-FÉLSZIGET

NEA MOUDANIA Thessaloniki-

től kb. 60 km-re található. Hosszú 

homokos strandján egymást érik 

a tavernák, bárok és kávézók.

POTIDEÁTÓL a félsziget „egyik uj-

jának” két széle csak 1 km-re fek-

szik, és híresek haléttermei.

SIVIRI amfi teátrumában nyaranta 

Kassandra-fesztivált rendeznek.

CHANIOTIBAN napnyugta után 

sem áll meg az élet. Az élénk han-

gulatot kávézók, bárok és taver-

nák biztosítják.

KRIOPIGI A domboldalban sze-

rényen meghúzódó, nyugodt te-

lepülés, ahol homokos, lassan

mélyülő, kis öblökkel szabdalt

tengerpart található.

KALLITHEA nem közvetlenül a

tengerpart mellett fekszik. A ho-

mokos tengerpart kb. 10 perc alatt

lépcsőkön érhető el, sziklás öbleit

búvároknak ajánljuk.

SITHONIA-FÉLSZIGET

A félsziget „első két ujja” között

fekszik GERAKINA, mely pínea-

erdeiről és olívaligeteiről is híres.

PSAKOUDIA gyönyörű, homokos 

stranddal rendelkezik.

NIKITI, a kis festői falu közelében 

található Görögország egyik leg-

hosszabb strandja (kb. 32 km).

OLIMPOSZI-RIVIÉRA

NEI PORI Az Olimposzi-Riviéra 

egyik legkedveltebb üdülőhelye. 

A több kilométer hosszan elnyú-

ló, homokos tengerparton han-

gulatos éttermek, kávézók so-

rakoznak. Érdemes megpihenni

GRITSA egyik kávézójában egy 

frappéval és gyönyörködni a han-

gulatos kikötőben. A régió egyik 

legkedveltebb üdülőhelye PARA-

LIA, ami kitűnő választás, ha egy 

izgalmas nyaralása vágyik egy 

nyüzsgő településen.

CHALKIDIKI-
FÉLSZIGETk

CHALKIDIKI

V

UTAZÁS AUTÓBUSSZAL

 Buszárak Chalkidiki
Indulási nap: péntek
2014.05.16.-06.20; 08.29.- 09.26.
              20.000 Ft/fő
2014.06.27.-08.22. 23.000 Ft/fő
Gyerekár már 14.000 Ft/fő ártól 
(0-12 éves korig)
További fontos információk és felté-
telek a buszutazásra vonatkozóan a

11. oldalon találhatók! 
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212 GÖRÖGORSZÁG · CHALKIDIKI-FÉLSZIGET

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Önfeledt nyaralás kicsiknek és
nagyoknak egy közvetlenül a ten-
gerparton található szállodában.

Fekvése:   Közvetlenül a hosszú, ho-
mokos/kavicsos strandon fekszik, a fő-
út felett. Potidea kb. 2 km-re. Ingyenes
buszjárat Nea Moudaniába és Potide-
ába (kivéve szombaton és vasárnap).
A menetrend szerinti busz megállója
közvetlenül a szálloda előtt található.
Felszereltsége: 2012-ben részben
felújított szálloda 204 szobával. A ven-
dégek rendelkezésére áll lobby recep-
cióval, TV-sarok, ingyenes WIFI, tera-
szos étterem, bárok, snack-bár, kávézó
és kis üzlet. Édesvizű úszómedence 
(kb. 25x12 m), pool-/snack-bárral, nap-
ágyakkal és napernyőkkel (All inklusive 
ellátás esetén ingyenesen, félpanziós
foglalás esetén térítés ellenében). Tö-
rölközők kaució ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: B1B/B2A/B3A:   A szo-
bákban fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC, kis hűtőszekrény, légkondicioná-
lás (júliusban és augusztusban), bé-
relhető széf, SAT-TV, telefon és balkon
vagy terasz.
B2B/B3B: Teraszos szobák.
Foglalható Joker-szoba B2S   is terasszal
vagy francia balkonnal (melyre nem
lehet kilépni).  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusi-
ve.   Minden étkezés büférendszerben.
A főszezonban kéthetente barbecue.  
Sport:   Aerobic, strandröplabda, boc-

cia, fi tneszterem, asztalitenisz és vízi-
gimnasztika. Térítés ellenében: tenisz 
és lovaglás (kb. 10 km-re).  
Wellness:   Térítés ellenében: szauna 
és masszázs.
Gyerekek:   Gyermekmedence. Játszó-
tér, mini-klub (4-12 éves korig) és külön 
kérésre, térítés ellenében bébiszitter.  
Szórakozás:   Animációs programok 
és diszkó. Heti 1x görög est. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.06.14.-09.09. / 4 éj  
Fontos foglalási információ: A 
B2A   szobatípus max. 2 felnőtt és 1 
gyermek vagy 2 felnőtt és 1 csecsemő 
részére foglalható. 2 felnőtt, 1 gyermek 
és 1 csecsemő egyidejű elhelyezésére 
nincs lehetőség!
A   B2B   szobatípus max. 2 felnőtt és 1-
2 gyermek vagy 2 felnőtt , 1 gyermek 
és 1 csecsemő részére foglalható. 2 fel-
nőtt, 2 gyermek és 1 csecsemő egyide-
jű elhelyezésére nincs lehetőség!  

 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. 10.00 és 24.00 óra között 
a helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok fogyasztása ingyenesen (a disz-
kóban található bár nem része az AI-
ellátásnak). Napközben hideg snack-
ételek. Tea, kávé és sütemény 16.00 és 
17.00 óra között. A gyermekeknek jég-
krém 10.00 és 24.00 óra között. Tenisz 
ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
B2A/B2S:   1 gyermek (2-14 éves ko-
rig) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. 
A1B:   1 gyermek (2-14 éves ko-
rig) 100% 1 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
B2B: 1-2 gyermek (2-14 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

 HOTEL PORTES BEACH    
JOKER-

SZOBA

   POTIDEA 

Szálláskód: HOSO 51628

1 éj félpanzióval

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Élvezze a tiszta, csodálatos kilá-
tást a görög szárazföld felett az
Olymposz-hegységre! A szálloda
magas színvonalú All Inklusive el-
látással várja vendégeit.

Fekvése:   Közvetlenül a lassan mélyü-
lő, homokos/kavicsos strandon fek-
szik. Nea Moudania vásárlási lehetősé-
gekkel kb. 4 km-re. Hétköznaponként
ingyenes transzferbusz Nea Moudani-
ába és Potideába (kb. 2 km-re).
Felszereltsége: Nagy kiterjedésű,
színvonalas létesítmény modern épí-
tészeti stílusban. A vendégek rendel-
kezésére áll 151 szoba, recepció, lobby,
ingyenes WIFI a közös helyiségekben,
főétterem, a’la carte-étterem és 3 bár.
A kertben 2 édesvizű úszómedence.
Napozószékek, napernyők és törölkö-
zők a mendencénél és a strandon in-
gyenesen.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A mo-
dern szobákban fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC, légkondicionálás (06.01.-

09.30. között), széf, SAT-TV, telefon, 
hajszárító és balkon vagy terasz.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:
Nappali kanapékkal és egy külön két-
ágyas hálószoba.
Foglalható     Joker-szoba A2S   is terasz-
szal.
Sport:   Aerobic, boccia, fi tneszterem, 
heti 1x próbamerülés a medencénél, 
tenisz felszereléssel, asztalitenisz, köl-
csönözhető vízibiciklik és kenuk.   
Wellness: A wellness-részben szau-
na, gőzfürdő és pezsgőfürdő. Térítés 
ellenében: masszázs, szépészeti keze-
lések és hamam.  
Gyerekek:   Külön gyermekmeden-
ce, mini-klub (4-12 éves korig) és ját-
szótér.  
Szórakozás:   Biliárd és darts. Animá-
ciós programok, heti egyszer folklórest 
és élőzene.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj  

 ALL inklusive    Minden étkezés bü-
férendszerben nemzetközi és mediter-
rán konyhával. Heti 2x tematikus est. 
15.00-19.00 óra között snack-ételek, 
16.00-18.00 óra között kávé és süte-
mények, 9.30-24.00 óra között fagylalt. 
9.30-02.00 óra között helyi és nemzet-
közi alkoholos és alkoholmentes italok, 
kávé és tea. A minibárban üdítők, sör 
és víz (2 naponként feltöltve). 23.00-
0.30 óra között éjféli snack.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 10% kedvez-
mény.
Árkedvezmény:
21=18/14=12/7=6* 05.01.-05.08., 

 09.25.-10.30.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-13 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2A: 1 gyermek (2-13 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2C:   1-2 gyermek (2-13 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 ISTION CLUB    
JOKER-

SZOBA

   POTIDEA 

Szálláskód: HOSO 51063

1 éj All Inklusive

már 57,-€/fő ártól
(18.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

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

Színvonalas nyaralás egy elegáns 
szállodában a kristálytiszta tenger 
gyönyörű, homokos strandán.

Fekvése: A hosszú, homokos strand-
tól csak a kisforgalmú parti út választja 
el. Nea Moudania gyalog kb. 10 perc-
nyire található.  
Felszereltsége:   Fő- és melléképület-
ből álló luxusszálloda 297 szobával. A 
vendégek rendelkezésére áll étterem, 

a’la carte-étterem (olasz, ázsiai és gö-
rög ételekkel), bárok, night club, mo-
zi, üzletek, pool-/snack-bár, strandbár 
és liftek. Édesvizű úszómedence és
napozóterasz. Napágyak, napernyők 
és törölközők a úszómedencénél és a
strandon ingyenesen. 2. édesvizű me-
dence, melyet kizárólag a De Luxe Ju-
nior-suiteket (A2E/A3E) foglaló vendé-
gek használhatnak.  
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba, WC, minibár, légkondico-
nálás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító,
fürdőköpeny, kávé-/teafőző és oldalról
tengerre néző balkon vagy terasz.
A2B:   Tengerre néző szobák.
A2D/A3D - Junior-suitek: Ülősarok-
kal kiegészített, tengerre néző szobák.
A2F/A3F - Junior-suitek: Tágasabb,
tengerre néző junior-suitek.
A2E/A3E - De Luxe Junior-sui-
tek:   Hasonlóan berendezettek, mint
az A2D/A3D, de tágasabbak és színvo-
nalasabbak.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is fürdő-
szobával vagy zuhanyozóval.
Sport:   Strandröplabda, fi tneszterem,
squash. Térítés ellenében: tenisz, ke-
rékpárok, szörf, vitorlázás (csak enge-
déllyel) és búvárkodás.  
Wellness: A wellness-részlegben (16
éves kortól) térítés ellenében fedett
relax-medence, pezsgőfürdő, gőzfür-
dő, kaldárium, szauna, pihenőrészek,
körömstúdió, fodrászat, arc- és testke-
zelések, masszázs és hidroterápia.

Gyerekek: Bébimedence, gyermek-
medencék (az egyiket csak a a De Luxe 
Junior-suiteket foglaló vendégek hasz-
nálhatják), játszótér és mini-klub (4-12 
éveseknek)
Szórakozás:   Szolid animációs prog-
ramok.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. A’la carte-vacsora igény-
be vehető. Tematikus estek. 10.00-
18.00 óra és 24.00-01.00 óra között 
snack-ételek. 16.00-17.00 óra között 
fagyi és sütmény. Helyi és nemzetkö-
zi alkoholos és alkoholmentes italok 
09.30.-02.00 óra között a bárban. Szo-
bánként heti 1x 2 óra tenisz, szörf, vi-
torlázás illetve 2 kerékpár (max. 8 óra/
hét) ingyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.15-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezény a 04.02.-
05.23., 09.27.-11.01. közötti, 15% 
kedvezmény a 05.24.-06.30., 
09.02.-09.26. közötti illetve 10% 
kedvezmény a 07.01.-09.01. kö-
zötti utakra.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2F/A2S:   1 gyermek (2-11
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.
A3D/A3E:   1 gyermek (2-11 éves)
100% 3 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A2D/A2E: 1-2 gyermek (2-11 éves)
foglalása esetén 1. gyermek 100%, 2.
gyermek 50% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

 OCEANIA CLUB & SPA   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   NEA MOUDANIA 

Szálláskód: HOSO 51209

1 éj All Inklusive

már 71,-€/fő ártól
(22.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.15-ig

Családias légkörű szálloda.

Fekvése:   Nyugodt helyen, Siviri szé-
lén fekszik, a központtól kb. 500 m-re.
A hosszú, homokos/kavicsos tenger-
part kb. 600 m-re.
Felszereltsége:   A 2013-ban részben
felújított szálloda több épületből áll,
összesen 76 szobával. A főépületben
recepció bérelhető széfekkel, TV-szo-
ba, étterem, bár és kis üzlet. A kert-
ben egy édesvizű úszómedence (kb.
10x20 m) pool-bárral, napágyakkal és
napernyőkkel (a strandon csak térítés
ellenében).  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A mel-
léképületekben található, kényelme-
sen berendezett szobákban telefon,
légkondicionálás, SAT-TV, kis hűtőszek-
rény, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és balkon vagy terasz. 
A2B/A3B/A4B - Családi szobák:   1
dupla ággyal és 2 heverővel.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.

Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben.
Sport:   Asztalitenisz, focipálya, tenisz 
és röplabda.   
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és játszótér.
Szórakozás: Siviriben számos szóra-
kozási és vásárlási lehetőség.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok, kávé és tea valamint 
snack-ételek 11.00 és 23.00 óra között. 
Délutánonként 16.30 és 17.30 óra kö-
zött sütemény. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.05.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény. 
Árkedvezmény:
14=12/7=6*    05.27.-06.03.
*csak a fenti érkezések esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A    05.01.-06.09., 
  09.09.-10.14.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-13 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2A: 1 gyermek (2-13 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A3B:   1 gyermek (2-13 éves) 100% 3
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2B:   2 gyermek (2-13 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Senior-kedvezmény: A1A/A2A:   60
év feletti vendégeink részére 10% ked-
vezmény.

7=6
kedvezmény

 HOTEL IRIS BEACH    
JOKER-

SZOBA

   SIVIRI 

Szálláskód: HOSO 51414

1 éj félpanzióval

már 22,-€/fő ártól
(7.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig
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214 GÖRÖGORSZÁG · CHALKIDIKI-FÉLSZIGET

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Ízlésesen berendezett, közvetlen 
hangulatú szálloda. A szépen ki-
alakított kert és az álomszép ten-
gerpart pihenésre csábít.

Fekvése:   A hosszú, sekély, homokos/
kavicsos strandon fekszik. A központ
számos szórakozási lehetőséggel kb.
5 perc gyalog.   
Felszereltsége: A 80 szobás szálloda
főépületből és 4 kétemeletes mellék-
épületből áll. A vendégek rendelkezés-
re áll recepció széfekkel, TV-sarok, in-
gyenes WIFI a lobby-ban, étterem, bár 
és kávézó. A kertben szép úszómeden-
ce pool-/snack-bárral napágyakkal és
napernyőkkel (a strandon csak térítés
ellenében).  
Helyi besorolás: B.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban fürdőszoba vagy zuhanyozó,

WC, hűtőszekrény, légkondicionálás 
(térítés ellenében), SAT-TV, telefon, 
hajszárító és balkon vagy terasz.
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés 
büférendszerben.  
Sport:   Térítés ellenében: vízi sportok-
helyi szolgáltatóknál.  
Gyerekek:   Gyermekmedence és ját-
szótér.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.04.30-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezmény a 05.31. 
előtti és 09.27. utáni illetve 15% 
kedvezmény a 06.01.-09.26. kö-
zötti utakra.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-12 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  

 HOTEL SOUSOURAS       CHANIOTI 

HOSO 51413

1 éj félpanzióval

már 28,-€/fő ártól
(8.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Szinte teljesen felújított szálloda 
csodálatos kilátással a tengerre.

Fekvése:   Egy domboldalban fekszik, 
a település központjától kb. 300 m-re. 
A homokos/kavicsos strand kb. 800 m-
re (ingyenes transzferrel is elérhető).  
Felszereltsége: A 174 szobás, főépü-
letből és több melléképületből álló 
szállodában a vendégek rendelkezésé-
re áll recepció bérelhető széfekkel, ét-

terem, taverna (nyitva június közepétől
szeptember közepéig), bár, TV-szoba,
kis üzlet, lift, internetsarok (térítés elle-
nében), ingyenes WIFI a lobby-ban és
a medencénél. Édesvizű úszómeden-
ce pool-/snack-bárral, napágyakkal és
napernyőkkel.
Helyi besorolás: A.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A mel-
léképületben található szobákban (kb.
18 m²) fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC, kis hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon, haj-
szárító és balkon vagy terasz.
A2B/A3B: Tengerre néző, melléképü-
leti szobák zuhanyozóval.
A2C/A3C - Superior-szobák:   Tága-
sabb szobák a főépületben (kb. 25 m²)
fürdőszobával és balkonnal.
A2D/A3D - Superior-szobák:   Ten-
gerre néző szobák, hasonló berende-
zéssel, mint az A2C/A3C.
A2E - Családi szobák:   Tágas szobák 
a főépületben emeletes ággyal kiegé-
szítve, egyébként hasonló felszerelt-
séggel, mint az A2A.
Foglalható nem tengerre néző Joker-

szoba   A2S   is.
Sport: Kosárlabda és fi tneszterem.
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, 
masszázs és pezsgőfürdő.
Gyerekek:   Gyermekmedence és ját-
szótér. Június közepétől szeptember 
közepéig étterem gyerekeknek gyer-
mekmenüvel és mini-klub (4-12 éve-
seknek).  
Szórakozás:   Kerti sakk, darts, június 
közepétől szeptember közepéig ani-
mációs programok. Alkalmanként ze-
nés estek és heti 1x szabadtéri mozi. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2014.07.12.-09.08. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 10.00 és 23.00 óra 
között. Kávé és sütemények 16.00 és 

17.00 óra között. Az All Inklusive kar-
szalag viselése kötelező. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 25%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 20%, 2014.05.31-
ig történő foglalás esetén 15% 
kedvezmény. 
Árkedvezmény:
21=17/14=12/7=6*  06.19.-06.26.,
  08.21.-08.28.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C/A2D: 1 gyermek (2-
14 éves) 100% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
A1A: 1 gyermek (2-14 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2E:   2 gyermek (2-14 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

7=6
kedvezmény

 HOTEL KRIOPIGI BEACH    
JOKER-

SZOBA

   KRIOPIGI 

Szálláskód: HOSO 51125

1 éj All Inklusive

már 43,-€/fő ártól
(13.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.05.31-ig
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215GÖRÖGORSZÁG · CHALKIDIKI-FÉLSZIGET

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

Barátságos hangulatú szálloda 
zöld környezetben.

Fekvése:   Nyugodt helyen, közvet-
lenül a homokos strandon fekszik. A
település központja kb. 1,5 km-re. A
menetrend szerinti busz megállója a
szálloda előtt található.  
Felszereltsége:   A 485 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
TV-szoba, WIFI és internetsarok (térí-
tés ellenében), lift, étterem, a’la car-
te-étterem, bárok, kávézó és kis üz-
let. Tengervizes medence (kb. 400 m²)
pool-/snack-bárral, napágyakkal és
napernyőkkel (a strandon csak térítés
ellenében).  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban fürdőszoba, zuhanyozó, WC,
hűtőszerkény, légkondicionálás (július-
ban és augusztusban), bérelhető széf,
SAT-TV, telefon, hajszárító és oldalról

tengerre néző balkon.
B2A/B3A - Bungalószobák:   Hason-
ló berendezéssel, de kertre néző te-
rasszal és hajszárító nélkül.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is hajszá-
rító nélkül.
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés 
büférendszerben.  
Sport: Aerobic, kosárlabda, boccia, 
asztalitenisz, röplabda és vízigimnasz-
tika. Térítés ellenében: kerékpárok, te-
nisz és vízi sportok.
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs és szauna.
Gyerekek: Gyermekmedence, játszó-
tér és mini-klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Darts, animációs progra-
mok napközben és este, diszkó. Térítés 
ellenében: biliárd. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 7 éj  

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás ese-
tén 22%, 2014.02.28-ig történő 
foglalás esetén 18%, 2014.04.30-
ig történő foglalás esetén 13% 
kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-11 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
B2A:   1-2 gyermek (2-11 éves) foglalá-
sa esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 60% 2 felnőttel egy bungalóban,
pótágyon.   

 HOTEL & BUNGALOWS PALLINI BEACH   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   KALLITHEA 

Szálláskód: HOSO 51434

1 éj félpanzióval

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Hotel nagy kerttel közvetlenül a
tengernél.

Fekvése:   Közvetlenül a lassan mélyü-
lő, homokos strandon fekszik. Bárok,
tavernák, üzletek kb. 2 km-re, Geraki-

nában. Nea Moudania kb. 11 km-re. 
A menetrendi busz megállója kb. 500 
m-re.  
Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll 70 szoba, recepció, nem-
dohányzó étterem, a’la carte-étterem, 

bár, internetsarok és ingyenes WIFI a
lobby-ban, TV-sarok, strandbár és kis
üzlet. A kertben és a strandon nap-
ágyak és napernyők ingyenesen.  
Helyi besorolás:   3,5*.
Elhelyezés: B1A/B2A:   A szobákban
zuhanyozó, WC, minibár, légkondicio-
nálás, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében),
telefon, hajszárító és balkon.
B1B/B2B:   Tengerre néző szobák.
B2C/B3C - Superior-szobák: Tá-
gasabb szobák modern berendezés-
sel, ülősarokkal és tengerre néző bal-
konnal.
B2D/B3D - Loft-szobák: Magas, ge-
rendás mennyezettel, ülősarokkal és
tengerre néző balkonnal.
B2E - Családi szobák:   Szobák a föld-
szinten kertre néző terasszal, a B2A tí-
pushoz hasonló berendezéssel, kiegé-
szítve emeletes ággyal.
B2F/B3F/B4F - Családi szobák: 2 
kétágyas szoba összekötő ajtóval, kö-
zös fürdőszobával, 2. légkondicionáló
berendezéssel és kertre néző terasszal

vagy balkonnal.
B2G/B3G/B4G - Családi szobák:
Tengerre néző szobák hasonló beren-
dezéssel, mint a B2F.
B2H/B3H/B4H - Családi bunga-
lók:   Hasonlóan berendezettek, mint a 
B2G, de a földszinten találhatók.  
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusi-
ve. Minden étkezés büférendszerben.
Sport: Asztalitenisz és strandröplab-
da. Térítés ellenében: kerékpárok és ví-
zi sportok helyi szolgáltatóknál.
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Gyerekek:   Játszótér.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (B1A, 
B1B).  

 ALL inklusive    Minden étkezés büfé-
rendszerben. Helyi alkoholos és alko-
holmentes italok 11.00-22.00 óra kö-
zött. Kávé, tea, sütemények, jégkrém 
és snack-ételek 15.30-16.30 között. 

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
14=12/7=6*    06.17.-06.24.,
  08.21.-08.28.  
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
B2A/B2B/B2C/B2D:   1 gyermek (2-
12 éves) 100% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
B3F/B3G/B3H:   1 gyermek (2-12 
éves) 100% 3 felnőttel egy családi szo-
bában, pótágyon.  
Családi akció:
B2E: 2 gyermek (2-12 éves) 100%
2 felnőttel egy családi szobában,
pótágyon.
B2F/B2G/B2H: 1-2 gyermek (2-12 
éves) 100% 2 felnőttel egy családi szo-
bában, pótágyon.   

Szállás példa - B2A

7=6
kedvezmény

 CORAL BLUE BEACH   ÚJ     GERAKINA 

Szálláskód: HOSO 51078

1 éj félpanzióval

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Nagyon kedvelt szálloda, számos 
törzsvendéggel, egy pihentető 
nyaralás ígéretével.

Fekvése:   A parti úton, a homokos/ka-
vicsos strandtól csak kb. 150 m-re ta-
lálható. A központ üzletekkel, eredeti
tavernákkal és bárokkal kb. 200 m-re.
Gerakina kb. 5 km-re. Buszmegálló kb.
300 m-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 155 szoba 2 emeleten, re-
cepció bérelhető széfekkel, internetsa-
rok (térítés ellenében), étterem, bár és
kávézó. A kertben édesvizű úszóme-
dence (kb. 20x10 m) napozóterasszal
és pool-/snack-bárral. Napágyak és
napernyők a medencénél ingyenesen,
a strandon csak térítés ellenében.  
Helyi besorolás: B.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban zuhanyozó, WC, hajszárító, te-
lefon, légkondicionálás, SAT-TV, kis hű-

tőszekrény és balkon vagy terasz. 
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés 
büférendszerben.  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 
vízi sportok helyi szolgáltatóknál.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és játszótér.
Szórakozás:   Főszezonban kéthetente 
görög est. Térítés ellenében: biliárd.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  CSÜTÖRTÖK/SZOMBAT / 5 éj

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

 Kedvezmények 
Árkedvezmény:Á
21=17/14=12/7=6*  05.15.-05.29., 
  09.27.-10.11.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-12 éves) 100% 1
felnőttel egy szobában, pótágyon. 
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 BUNGALOWS PHILOXENIA       PSAKOUDIA 

Szálláskód: HOSO 51152

1 éj félpanzióval

már 19,-€/fő ártól
(6.080,- Ft/fő ártól)

Ideális helyszín egy pihentető 
nyaraláshoz, a közelben számos 
lehetőséggel az aktív életmód 
kedvelőinek.

Fekvése:   Közvetlenül a homokos/ka-
vicsos strandon fekszik. Metamorfosi
és Nikiti kb. 3 km-re.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll összesen 88 szoba a fő- és
melléképületekben, recepció bérelhe-
tő széfekkel, TV-sarok, WIFI (térítés el-
lenében), étterem és taverna. A kert-
ben édesvizű úszómedence (kb. 25x15
m) napozóterasszal és pool-/snack-
bárral. Napágyak és napernyők a me-
dencénél ingyenesen, a strandon csak 
térítés ellenében.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban
(kb. 25 m²) fürdőszoba/zuhanyozó,
WC, kis hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, síkképernyős SAT-TV, telefon, haj-

szárító és balkon vagy terasz.
A2C/A3C - Superior-szobák: Tága-
sabb szobák (kb. 33 m²).
A2D - Superior Junior-suitek:   Tága-
sabb szobák (kb. 40 m²).
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. 
  Minden étkezés büférendszerben.  
Sport:   Vízigimnasztika a strandon, 
strandröplabda. Térítés ellenében: ke-
rékpárok és keményborítású tenisz-
pálya.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
játszótér és játszószoba.  
Szórakozás: Esténként élőzene, gö-
rög est és barbecue. Térítés ellenében: 
biliárd.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
NAPONTA        2014.09.11.-10.11. / 4 éj  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Junior-suitek foglalása esetén (A2D)
érkezéskor 1 üveg   bor és gyümölcs-
kosár   a szobában.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.02.28-ig tör-
ténő foglalás esetén 15% illet-
ve 2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2C:   1 gyermek (2-12 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. A
kedvezmény alapja a reggelis ár.
Családi akció:
A2D:   1-2 gyermek (2-12 éves) 100%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. A
kedvezmény alapja a reggelis ár.

 HOTEL PORFI BEACH       NIKITI 

HOSO 51343

1 éj reggelivel

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Pihentető, vízparti üdülés nyu-
godt légkörben.

Fekvése: A kb. 80 m-re található, se-
kély, homokos strandtól csak a parti út
választja el. Nei Pori szélén fekszik, a
központ kb. 300 m-re.  
Felszereltsége: 3 épületből álló szál-
loda 60 szobával. Recepció, hall TV-
sarokkal, ingyenes WIFI, ékszerüzlet,
étterem, kávézó és lift. Édesvizű úszó-
medence (kb. 85 m²) pool-bárral, nap-
ágyakkal és napernyőkkel (a strandon
csak térítés ellenében).  
Helyi besorolás:   B.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban zuhanyozó, WC, minibár, lég-
kondicionálás, WIFI, bérelhető széf,
SAT-TV, telefon, hajszárító és balkon.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:
Kiegészítve külön hálószobával (2 fek-
hellyel).
A2B/A3B - Junior-suitek:   Tágasabb,
tengerre néző szobák.  
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés
büférendszerben.   

Sport:   Kis fi tneszterem és asztalite-
nisz.  
Wellness: Térítés ellenében: masz-
százs.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(előzetes lekérés szükséges).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
NAPONTA       2014.07.11.-08.28. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 15%, 2014.03.31-ig történő 
foglalás esetén 10% kedvezmény.
Árkedvezmény:
14=12/7=6*  05.24.-05.31.,
  10.11.-10.30.
*csak a fenti érkezések esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-6 éves) 100% 

illetve 1 gyermek (7-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A1A:   1 gyermek (2-6 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (7-14 éves) 50% 1 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
A3C: 1 gyermek (2-6 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (7-14 éves) 50% 3 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2C: 2 gyermek (2-6 éves) 100% illet-
ve 2 gyermek (7-14 éves) 50% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.

A gyönyörű, zöld környezetben, 
közvetlenül a tengerparton talál-
ható szálloda felejthetetlen nya-
ralást ígér mind a pároknak, mind 
a családoknak.

Fekvése:   Közvetlenül a homokos/ka-
vicsos strandon fekszik, az Olymposz-
hegy lábábnál. A környék ideális hosz-
szú túrákhoz és sétákhoz. Litochoro
kb. 5 km-re, Katerini kb. 15 km-re.  
Felszereltsége:   A modern szállodá-
ban főépületében és több kétszintes
melléképületében összesen 196 szoba
található. A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, internetsarok és in-
gyenes WIFI, étterem, 2 a’la carte-ét-
terem, bárok, strandbár és kis üzlet. A
kertben nagy, édesvizű medencerend-
szer napozóterasszal és pool-/snack-
bárral. Napágyak és napernyők a me-
dencénél és a strandon ingyenesen.
Törölközők kaució ellenében.
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szo-
bákban fürdőszoba, WC, minibár (té-

rítés ellenében), légkondicionálás, bé-
relhető széf, telefon, SAT-TV, hajszárító 
és balkon vagy terasz.
A2C - Superior-szobák: Tágasabbak, 
a 3. fő részére kanapéval kiegészítve.
A2B/A3B:   Tengerre néző szobák.  
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive.
A foglaltság függvényében minden étke-
zés büférendszerben vagy felszolgált 
reggeli és menüválasztásos vacsora. 
Sport:   2 teniszpálya (ütők kaució elle-
nében), asztalitenisz, strandröplabda, 
vízilabda, vízigimnasztika és foci. Térí-
tés ellenében: fi tneszterem.  
Wellness:   Térítés ellenében: szép-
ségfarm, fedett termálmedence, sza-
una, hamam, masszázs, szolárium és 
fodrászat.
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és játszótér. Külön kérésre, térítés elle-
nében: bébiszitter.
Szórakozás: Darts.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
 ALL inklusive  A foglaltság függvé-
nyében minden étkezés büférendszer-
ben vagy felszolgált reggeli és me-
nüválasztásos vacsora. 10.00-13.00 óra
és 15.00-18.00 óra között kis snack-éte-
lek. Helyi alkoholos és alkoholmentes
italok 10.00-23.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.03.31-ig történő foglalás 
esetén 12% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A2C:   1 gyermek (2-11
éves) 100% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.    A kedvezmény alapja a fél-
panziós ár.

 DION PALACE RESORT   ÚJ     GRITSA -OLIMPOSZI RIVIÉRA

Szálláskód: HOSO 51451

1 éj félpanzióval

már 42,-€/fő ártól
(13.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig

7=6
kedvezmény

 HOTEL EVILION BEACH     NEI PORI-OLIMPOSZI RIVIÉRA 

Szálláskód: HOSO 51651

1 éj félpanzióval

már 41,-€/fő ártól
(13.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.03.31-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 10. oldalon!

Jól gondozott, barátságos hangu-
latú, városi szálloda a strand kö-
zelében.

Fekvése:   Paralia/Katerini városban
fekszik, kb. 100 m-re a szép, hosszú,
homokos strandtól. Szórakozási lehe-
tőségek és üzletek a közvetlen közel-
ben, a menetrend szerinti busz megál-
lója kb. 100 m-re.
Felszereltsége:   A 2012-ben felújított,
68 szobás szállodában a vendégek 
rendelkezésére áll lift, lobby, recepció
bérelhető széfekkel, SAT-TV-szoba, in-
ternetsarok (térítés ellenében), ingye-
nes WIFI az egész szállodában, étterem
és bár. Kis, édesvizű úszómedence in-
gyenes napágyakkal és napernyőkkel
(a strandon csak térítés ellenében).
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A/A3A: A hangula-
tosan berendezett szobákban (kb. 15
m2) zuhanyozó, WC, légkondicionálás,

SAT-TV, telefon, hajszárító, minibár (té-
rítés ellenében) és balkon.
A1A:   Kisebb szobák (kb. 12 m2).
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés 
büférendszerben.  
Sport:   Kis fi tneszterem és asztalite-
nisz.  
Wellness:   Fedett medence. Térítés el-
lenében: szauna és pezsgőfürdő.  
Szórakozás: Biliárd.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.10.-08.22. / 4 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-6 éves) 100%
illetve 1 gyermek (7-13 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

 HOTEL MEDITERRANEAN RESORT   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   PARALIA-OLIMPOSZI RIVIÉRA 

Szálláskód: HOSO 51043

1 éj félpanzióval

már 30,-€/fő ártól
(9.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig

Hangulatos szálloda szép meden-
cerendszerrel egy pihentető üdü-
léshez.

Fekvése: Az ismert tengerparti tele-
pülés, Paralia szélén fekszik. A hosszú,
fi nomhomokos strandtól csak a parti
út választja el. Olympiaki Akti (Olimpic 
Beach üdülőfalu) központja számos
vásárlási és szórakozási lehetőséggel
kb. 800 m-re. Katerini kb. 6 km-re.  
Felszereltsége: A 2008-ban épült,
stílusosan berendezett szállodában a
vendégek rendelkezésére áll összesen
75 szoba 3 emeleten, modern lobby 
recepcióval és ingyenes WIFI-vel, lift,
étterem, a’la carte-étterem, kávézó/bár 
külső és belső résszel, kandalló és térí-
tés ellenében internetsarok. A kertben
szép úszómedence napozóterasszal és
pool-bárral. Napozószékek és naper-
nyők a strandon és a medencénél in-
gyenesen.  
Helyi besorolás: A.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A szo-
bákban (kb. 16 m²) fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, minibár, légkondicio-
nálás, bérelhető széf, SAT-TV, internet-
csatlakozás, hajszárító és balkon.
Foglalható kisebb alapterületű Joker-
szoba   A2S  /A3S is terasszal.  
Ellátás: Félpanzió.   Minden étkezés 
büférendszerben.  
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. 
Térítés ellenében: vízi sportok helyi 
szolgáltatóknál.  
Wellness:   Térítés ellenében: szauna.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence 
és játszótér.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.07.10.-08.22. / 4 éj

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

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2014.04.30-ig törté-
nő foglalás esetén 15% kedvez-
mény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-6 éves) 100%
illetve 1 gyermek (7-13 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

 HOTEL MEDITERRANEAN PRINCESS   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

   PARALIA-OLIMPOSZI RIVIÉRA 

Szálláskód: HOSO 51042

1 éj félpanzióval

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.04.30-ig
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