
2013/14 Tél

A NECKERMANN VALÓRA VÁLTJA...

UTAZÁSOK REPÜLŐVEL
Tenerife │ Gran Canaria │ Fuerteventura │ Lanzarote │ Madeira │ 
Zöld-foki-szigetek │ Mallorca │ Egyiptom │ Török Riviéra │ Málta │ 
Egyesült Arab Emírségek │ Thaiföld │ Kenya │ Zanzibár │ Mauritius │ Seychelle-
szigetek │ Maldív-szigetek│ Dominikai Köztársaság │ Kuba │ Mexikó │ Jamaika │ 
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Válassza a megbízhatóságot - elérhető áron!
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Szerződéskötés
időpontja

Kedvezmény 
a szállás díjából

2013.08.01.-2013.09.30. akár 30%

2013.10.01.-2013.10.31. akár 25%

2013.11.01.-2013.11.30. akár 15%

Minél hamarabb foglal, annál nagyobb kedvezményre lesz jogo-
sult! Szinte minden szállodánknál kedvezmények hosszú sorával 
találkozik. Így aki hamar ébred, akár 30% kedvezményt is elérhet 
a szállás díjából! A www.neckermann.hu honlapunkon működő 
online foglalási rendszer automatikusan már kedvezményekkel 
csökkentve számolja a részvételi díjat.

KEDVEZMÉNY A SZÁLLÁS DÍJÁBÓL

Utazási csomagárainkat Euróban rögzítettük, hogy Ön kihasználhassa a forintárfolyam erősödéséből adódó extra megtakarítási 
lehetőségeket. Ön választhat: útjainkra szerződést köthet Euróban rögzített áron is, melyet kifi zethet forintban vagy Euróban; fo-
rintos fi zetés esetén az elszámolás a K&H Bank által megadott, a fi zetés napján érvényes Euro valutaeladási árfolyam szerint történik, 
a napi árfolyamtájékoztatót megtalálja honlapunk nyitó oldalán.

Garantáljuk, hogy az utazási szerződésben Euróban rögzített részvételi díj árfolyamváltozások miatt nem emelkedhet.

ÚJDONSÁGOK 
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Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb árakat kínáljuk Önnek. Ezért idén 
olyan újdonságokat vezetünk be, melyek kihasználásával Ön akár lényegesen olcsóbban is 
utazhat, mint tavaly.

Ö

EURÓBAN RÖGZÍTETT ÁR = MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG ÖNNEK!

EURÓ ÁRGARANCIA

KEDVEZMÉNYEK HOSSZÚ SORA
BIZALOM BÓNUSZ 
Különböző mértékű, a foglalás időpontjához kötött
kedvezmény a szállás díjából. 92 SZ
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Fizessen kevesebb éjszakát, mint ahányat foglal!
Pl. 7 éjszaka 5 áráért. 
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NEGYÁGYAS SZOBA FELÁR NÉLKÜL
Számos szálláshely kínál külön kedvezményt egyedül utazó 
vendégeink számára bizonyos időszakokban. 51JOKER-SZOBA

Kiemelkedően kedvező árak! Egy előre nem meghatározott 
típusú és felszereltségű szoba az adott szálláshelyen.
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GYERMEKKEDVEZMÉNY/
GYEREKÁR
A gyermek(ek) életkorához kapcsolódó %-os vagy fi x összegű 
kedvezmények. 87 SZ
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SENIOR-KEDVEZMÉNY
Különlegesen kedvező árak 55, 60, vagy 65 év feletti 
utasainknak. A megtakarítás akár 20% is lehet a szállás 
díjából.
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NNÁSZUTAS TIPP
Számos szálláshely kínál nászutas vendégei számára
különböző extra szolgáltatásokat és kedvezményeket bizonyos
szolgáltatások árából. 100EXTRA TIPP AJÁNLATOK

Ingyenesen vagy kedvezményesen igénybe vehető helyszíni 
szolgáltatások. 
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WEB tipp
Amennyiben kiadványunkban az Ön által kiválasztott úti cél bevezető oldalán WEB 
tipp logónkat látja, biztos lehet benne, hogy a www.neckermann.hu weboldalon 
további szállásajánlatokat talál. Keresse fel honlapunkat, és válassza ki az Önnek 
legjobban megfelelő ajánlatot!
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tipp
További szállásajánlatok a honlapon:

WEB
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KÖRUTAZÁSOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL 
ÉS INGYENES PARKOLÁSSAL!

Több úti célon magyar idegenvezetős körutazásokat kínálunk. Kösse össze a tengerparti pihenést idegen tájak felfedezésével, 
kombinálja az alább bemutatott csoportos, magyar idegenvezetős körutakat egyéb csomagtúra ajánlatainkkal! A budapesti 
indulású körutakhoz ingyen parkolást biztosítunk a VIP Parkoló Budapestben foglalásonként egy személygépkocsi számára.

Utazzon velünk és fedezze fel:

Az Atlanti-óceánban fekvő, de Portugáliához tartozó szigetet 
nem véletlenül hívják virágzó szigetnek, hiszen különleges ég-
hajlatának köszönhetően szinte egész évben virágba borul a táj. 
Fedezze fel a sziget szépségeit a tengerparttól az 1000 méternél 
is magasabb hegycsúcsokig, a szalmatetős kunyhóktól a nyüzs-
gő funchali piacig!
A csoportos körút indulási időpontjait és további részleteket a 
31. oldalon talál.

Kóstoljon bele Kuba csodálatos világába és ismerje meg a 
sziget nyugati részének legfontosabb látványosságait. A körút 
során Havanna mellett Trinidad városába látogatunk el, mely 
az UNESCO világörökség része. Majd megtekintjük Viñalest, egy 
jellegzetes dohánygyárat, és csónakkal fedezünk fel egy Indio 
barlangot.
A csoportos körút indulási időpontjait és további részleteket a 
84. oldalon talál.

A Taita Hills és a Tsavo Kelet Nemzeti Park a végleten szavannák 
változatos világát tárják elénk. A gnú-, elefánt- és bivalycsor-
dák mellett a terület kiemelkedő érdekessége a majd 300 fajt 
számláló madárvilág. A szafari különlegessége, hogy a vadon 
élő állatokat nem csak a kirándulások során lehet megfigyelni, 
hanem az oszlopokra épült Sarova Salt Lick Game Lodge-ból is, 
melyben a szafari során megszállunk.
A csoportos körút indulási időpontjait és további részleteket a 
63. oldalon talál.

AA TTaitita HiHillls éés a TTsavo K lelet NNemze iti PPar
Kenya, Taita Hills-Tsavo szafari  

KóKóst loljjjon bbebellllele KKubba cs dodálálatos
Kuba, nyugat-kubai körút

AzA AA ltlan iti ó-óceáánbban ffekkvőő dde PoPo trtrtugááli
Madeira, az örök tavasz szigete 

Thaiföld, Bangkok, Kwai-folyó és Ayutthaya
Ismerje meg Thaiföld titokzatos fővárosát, ahol a hagyományok és a 
modern kor vívmányai találkoznak. Az út során megtekintjük többek 
között a királyi palotát és a Wat Traimit templomot az Arany Buddhá-
val, majd csónakból fi gyelhetjük meg a híres Damnoen Saduak úszó 
piacot. Végül pedig elmegyünk a Kwai-folyó híres-hírhedt hídjához, 
és felkutatjuk a régi Sziam birodalom egykori fővárosát, Ayutthayát, 
ahol 400 dicsőséges év emlékeit tekinthetjük meg.
A csoportos körút indulási időpontjait és további részleteket az 
55. oldalon talál.

ÚJ

ÚJ

TOVÁBBI EGZOTIKUS KÖRUTAZÁSOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL A 94-95. OLDALON!
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GRAN CANARIA
22. oldaltól

LANZAROTE
28. oldaltól

MALLORCA
40. oldal

TÖRÖK RIVIÉRA
48. oldal

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK
36. oldaltól

TENERIFE
14. oldaltól

EGYIPTOM
42. oldal

FUERTEVENTURA
26. oldaltól

MADEIRA
30. oldaltól

MÁLTA SZILVESZTER
50. oldaltól

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK
52. oldaltól

ZANZIBÁR
68. oldal

SEYCHELLE-SZIGETEK
72. oldal

KENYA
62. oldaltól

MAURITIUS
70. oldal

THAIFÖLD
54. oldaltól

MALDÍV-SZIGETEK
74. oldaltól

DOMINIKAI KÖZT.
78. oldaltól

ÚJ

ÚTI CÉLOK
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TRANSZFERFedett parkolási lehetőség a szálloda teremgarázsában:
Listaár + 500 Ft/nap

MEXIKÓ
88. oldal

KUBA
83. oldaltól

JAMAIKA
92. oldal

EGZOTIKUS KÖRUTAZÁSOK
94. oldal

tipp
További szállásajánlatok a honlapon:p

WEB tipp
Nem csak csomagtúrákat kínálunk! 
Válogasson mediterrán és egzotikus úti 
céljaink szálláskínálatából megkötések 
nélkül! Egyedi igénye szerint természe-
tesen a repülőjegyet is meg tudja nálunk 
vásárolni.

SZÁLLÁS

www.facebook.com/neckermann.hu

Kövessen minket a  -on!

004-005_REP_W14.indd   5004-005_REP_W14.indd   5 2013.07.29.   12:04:522013.07.29.   12:04:52



Állítsa össze csomagtúráját egzotikus céljainkra kötöttségek nélkül! Válogasson szálláskínálatunkból ízlése szerint, így akár több 
szállodát is felfedezhet egy úti célon, vagy különböző városokban lakhat utazása alatt! 

Bécsi indulású csomagtúráinkhoz kedvezményes parkolási lehetőséget nyújtunk minden utasunknak. 
Amennyiben vonattal utazna a bécsi repülőtérre, vonatjegye és Neckermann utazási vouchere felmutatásával ingyen veheti igénybe a 
Keleti pályaudvaron lévő Üzleti Várótermet. A részletekről érdeklődjön a Neckermann utazási irodákban!

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

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

VáVálltsa v llalóóra szeretteii álálmaiit lle jpje
UTAZÁSI UTALVÁNY

Re igisztráláljjon híhí lrlev lelünkkre éés amenny
TÖRZSUTAS PROGRAM

Friss házas utasainknak 5% nászutas kedvezményt nyújtunk, melyet a Neckermann saját irodáiban vehet igénybe. A részletekről 
érdeklődjön irodáinkban vagy a 06 40 200 776-os kék számunkon!
FrF iiss háhházas utas iainknakkk 5% náászutas kkkeddvezm
NÁSZUTAS KEDVEZMÉNY

Nemzetközi konszernünk több mint 5000 szállodája közül majd 100 favoritot jelöltünk meg 
kiadványainkban a Neckermann favourite logóval. Sokéves együttműködésünk alapján ők a 
mi garanciánk a kényelemre, a kiváló szolgáltatási színvonalra és a minőségre.

Közel 1300 munkatársunk készséggel áll utasaink rendelkezésére akár személyesen, akár telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 
Magyar nyelvű képviselőinkhez fordulhat repülési, transzfer- és hotelinformációk illetve problémamegoldás ügyében is.

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

Napi árak ONLINE!
Tájékozódjon útjainkról és legkedvezőbb árainkról a www.neckermann.hu honlapon! Utasaink érdekét
szolgálja áraink állandó és rugalmas kontrollja, ezért kiadványunk árlistát nem tartalmaz. Okostelefonjával
a szálloda mellett található QR-kód segítségével közvetlenül rákereshet ajánlatainkra! Honlapunkon napi
árfolyamtájékoztatót is talál, amelyből arról tájékozódhat, hogy a K&H Bank napi Euró va-
lutaeladási árfolyama szerint az Euróban rögzített részvételi díj forintban történő kiegyen-
lítéséhez az adott napon mekkora forintösszeg szükséges. Foglaljon minél előbb online
vagy irodáinkban, hiszen az előfoglalási időszakban kedvezményes árakon a legszélesebb
kínálatból válogathat!

HoH llnlapunkkon átájéjékkko ózódhdh tat kkkor bábábbibi u
SZÁLLODAÉRTÉKELÉS

KöKözelll 11300 munka átársunkkk kékkész éségge
HELYI KÉPVISELŐINK

BéBécsii iiindud lálá úsú csomagtúúráiái knkhhoz kekk dddvez éményes parkkkollálá isi lll hhehetőső ééget n úyújjtunkk mi
KEDVEZMÉNYEK A BÉCSI INDULÁSÚ UTAKHOZ

ÁlÁlÁ lílíttsa öössze csomagtútú árájáját egzo itikkus écélj
FLEXIBILIS AJÁNLATOK
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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 lehetőségeket 
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?

UTAZÁSSZERVEZÉS A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN! 
A Travelife egy nemzetközileg elismert tanúsítvány, mely nagyjából 100, a fenntartható fejlődés szempontjából
fofontntosos k kriritétéririumum a alalapjpjánán v vizizsgsgálál é éss érértétékekell szszálállolodádákakatt vivilálágsgszezertrtee.

EbEbbben a kkattalólógu bsban miindden lolyan szálállálá tst megjjelölölülü knk a megffellelőlő k k tategóóriia sze iri tnt, melly a T Traveliliffe ö ökkolóló igi iai é és tátársa-
ddadallmlmiii imimi őnőnő ísísítétété ésésébbebenn érérészszttt veveszsz, íígígyy bibibi tztztosos ll l heheh tetet a abbbbbbanan, hhohogygy a azz dadad tototttt szszálálálllolodádádábbabann
• a vízzel és az árammal takarékosan bánnak
• a környezet terhelését csökkentik
• az alkalmazottaknak korrekt munkaszerződése van
• szoros az együttműködés a környék lakosságával és a helyi vállalkozásokkal.

Foglalja le üdülését egy Travelife által minősített szállodában, és tegyen ezáltal jó szolgálatot a célország fenntartható fejlődésének!
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8 PROGRAMAJÁNLATOK

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

8

ÜDÜLŐHELYEK

ÚTI CÉL PROGRAM IDŐPONT
TENERIFE San Andres Borászati Fesztivál 2013. november 29.
FUERTEVENTURA Fiesta del Aqua Fesztivál 2014. február 22.
MADEIRA Karácsonyi hangulat Madeirán 2013. december 8.- 2014. január 6.

MADEIRA Madeira New Year Fireworks 
(szilveszteri tűzijáték-parádé)

2013. december 31.

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK Kriol Jazz Fesztivál 2014. április
MALLORCA Tökfesztivál 2013. november 10.
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK Dubai Airshow 2013. november 17.-21.
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK Dubai Shopping Festival 2014 2014. január 2.-február 2.
BANGKOK/PHUKET Kínai újév vagy Holdújév (Ló éve) 2014. január 31.
KENYA Lamu Kulturális Fesztivál 2013. november 25.-27.
MAURITIUS Holi - A színek fesztiválja 2014. március 17.  
DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG Újévi vigasságok 2013. december 31.

KUBA Festival del Habano - 
A kubai szivar napja

2014. február 6.

SZÓRAKOZÁS
Az egyes úti célokon megrendezésre kerülő legkülönfélébb

kulturális és turisztikai események, rendezvények és feszti-

válok, remek lehetőséget biztosítanak, hogy a tengerparti pi-

henést maradandó élményekkel gazdagítsa! Legyen szó kuli-

náris élvezetekről vagy egy igazán különleges Szilveszterről, a

számos programból könnyűszerrel mindenki találhat számá-

ra megfelelőt.

PROGRAMAJÁNLATOK
Reméljük, hogy az itt ajánlott események vidám és izgalmas hangulata gazdagítani fogja az Önök nyaralását!
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9PROGRAMAJÁNLATOK

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

SPORT
A kellemes klímával rendelkező téli hónapok elsősorban a

közeli úti célokon kínálnak jobbnál jobb sportolási lehetősé-

geket. Akár aktívan szeretne részt venni, akár csak nézőként

szeretne végigszurkolni egy-egy eseményt, biztosan megta-

lálja számításait.

KARNEVÁL
Karnevál a világ körül - táncos felvonulás, ünnepély, csodás

lányokkal, pompás jelmezekkel, menetelő zenekarokkal és

zenével, melyet minden évben megrendeznek a Föld külön-

böző országaiban évről évre, a helyi hagyományok megőrzé-

sével. A Kanári-szigeteken is fantasztikus ruhaköltemények-

ben karneváloznak. Pont olyan különlegesek a ruháik, mint a

rioi szambaiskolák táncosnőié. A sokszínű kavalkád kimozdu-

lásra csábít – válogassanak kedvük szerint!

ÚTI CÉL PROGRAM IDŐPONT
GRAN CANARIA Marathon 2014. január 26.
FUERTEVENTURA Nemzetközi Kite-fesztivál 2013. november
MALLORCA Marathon, Félmarathon 2014. március 2.
TÖRÖK RIVIÉRA Tájékozódási futás Világkupa 2014. március 1.
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK Abu Dhabi Nagydíj 2013 2013. november 1-3.

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK Omega Dubai Desert Classic PGA 
European Tour golfverseny

2014. január 27.-február 2.

THAIFÖLD/PHUKET Phuket King’s Cup Regatta 2013. december 2.-6.
SEYCHELLE-SZIGETEK Nemzeti Horgászverseny 2014. április 18.-19.
MEXIKÓ Mayakoba Golf Classic 2014. február 24.-március 2.
KUBA Marabama Marathon 2014. március 9.
JAMAIKA The Reggae Marathon 2013. december 7.

ÚTI CÉL PROGRAM IDŐPONT
TENERIFE Karnevál 2014. február 28.-március 09.
GRAN CANARIA Karnevál 2014. március 7.-március 16.
LANZAROTE Karnevál 2014. március 1.-március 9.
MADEIRA Karnevál 2014. február 26.-március 5.
MADEIRA Virágkarnevál 2014. május 1.-május 7.
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK Karnevál 2014. február 9.-február 12.
PHUKET Karnevál 2013. november
SEYCHELLE-SZIGETEK Karnevál 2014. április 25.-április 27.
MEXIKÓ Karnevál 2014. február - március

JAMAIKA Karnevál és Bob Marley 
születésnapjának ünnepe

2014. február
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Bella szolgáltatások 
Kabintípus választása foglaláskor, étkezé-
sekhez ültetési rend preferencia (első vagy 
második étkezési turnus), büfé a nap 20 
órájában, prémium színházi előadás (né-
hány útvonalfüggő), ingyenes fitneszterem-
használat, gyermekszórakoztatás, hűségpon-
tok. Felár ellenében: reggeli a szobában, 24 
órás szobaszerviz, napágyfoglalás, speciális 
gyermekszórakoztatás. 

Fantastica szolgáltatások 
A Bella szolgáltatásokon felül: reggeli a szo-
bában ingyenesen, ingyenes szobaszerviz, 
étkezésekhez ültetési rend kiválasztása (el-
ső vagy második étkezési turnus), 50% ked-
vezmény fitneszórákra (pl. jóga) és szemé-
lyi edzőre, speciális gyermekszórakoztatás, 
“Moments” ajándék (pl. fotó). Felár ellené-
ben: napágyfoglalás.

Aurea szolgáltatások 
A Fantastica szolgáltatásokon felül: Spa für-
dő- és wellness-csomag: thermal-terület 
használata az egész út alatt, Bali masz-
százs 30 perc, szolárium 10 perc, üdvözlő-
ital, napágyfoglalás, “wellness a szobában” 
csomag, relax kabinkiegészítők. Étkezések-
nél üdítőitalok korlátlanul. Étkezésekhez ru-
galmas ültetési rend (Flexi dining), gyors 
becsekkolás és poggyászszállítás.

Egy luxushajón csupa szórakozás az élet! Kül- és beltéri medencék, napozóterasz, fényűző szalonok és bárok, többféle étterem, 
óriási színházterem napi több műsorral, kaszinó, játékterem, mozi, szivarszoba, internetkávézó, hatalmas wellness-részleg és 
fi tneszterem biztosítja a kellemes ellazulást! A kikötőkben pedig szervezett kirándulásokon vehetünk részt, és megismerhetjük 
az adott ország nevezetességeit!

• Belső kabin Bella vagy Fantastica szolgáltatásokkal
• Ablakos kabin Bella vagy Fantastica szolgáltatásokkal
• Balkonos kabin Bella vagy Fantastica vagy Aurea szolgáltatásokkal

• Lakosztály Fantastica vagy Aurea szolgáltatásokkal
• MSC Yacht Club lakosztályok exkluzív luxusszolgáltatásokkal

Kabintípusok új szolgáltatáscsomagokkal

MSC Yacht Club Az igazi luxus exkluzív környezetben egy tengerjáró luxushajóúton!
Ismerje meg a luxus és a kényeztetés teljesen új dimenzióját az MSC Fantasia, az MSC Splendida és az MSC 
Divina hajók fedélzetén az MSC Yacht Club vendégeként! Az ebbe a vendégkörbe tartozó utasok különleges szol-
gáltatásokat élvezhetnek: 24 órás komornyik szolgálat az utazás teljes időtartama alatt; elhelyezés a hajó elülső 
részében fantasztikus kilátással, plazma TV-vel és Nintendo Wii játékkonzollal felszerelt szobákban; külön me-
dence, pezsgőfürdő, szolárium és bár áll rendelkezésükre az alkoholos italokat is magába foglaló All Inklusive 
ellátással. 

MSC Yacht Klub exkluzív luxusszolgáltatások
Exkluzív luxuslakosztályok ergonómikus matracokkal, prémium ágyneművel és választható párnatípusokkal. Márvány fürdőszoba, plazma TV, 
bőséges minibár, játékkonzol, 24 órás komornyik szolgálat (Butler), All Inklusive ebéd és vacsora az MSC Yacht Klub külön éttermében, egyes 
foglalási adatok szabad változtatása, korlátlan italfogyasztás az MSC Yacht klub külön területén bárhol, ingyenes minibár feltöltés, külön lift az 
MSC Aurea Spa wellness-részlegbe, személyes gyors becsekkolás és poggyászszállítás, belépés az exkluzív területekre (különterem prémium 
büfével, napozórész, pool bár), 24 órás programszervező szolgálat (concierge), külön étterem ültetési rend nélkül, vacsora szabadon válasz-
tott időpontban, MSC Yacht Club hűségpontok gyűjtése a következő hajózáshoz.
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A részvételi díj a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 7 éjszaka szállás a hajón az adott 2 ágyas kabinkategóriában teljes ellátással (reggeli, ebéd, vacsora, büfé a nap 20 órájában, 
italfogyasztás nélkül), korlátozott italfogyasztás a büféétterem nyitvatartási ideje alatt, a hajón található legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata, a közös rendezvények és 
szórakoztató programok és a csomaghordás ki- és beszálláskor.

A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költsége, a kikötői illeték (kb. 120 EUR (36.000 Ft)/fő)), az alkoholtartalmú italok és az üdítőitalok egy részének fogyasztása, a helyszínen 
fi zetendő kötelező borravaló: kb. 8 EUR/fő/éj, gyermek számára kb. 4 EUR/fő/éj, az esetleges vízumköltségek, a személyes kiadások (telefon, minibár, orvosi ellátás stb.), a fakultatív kirándulások, 
a személyre szabott szolgáltatások díja, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás (1,8%).

Az ajánlatok a szabad helyek függvényében 2013. szeptember 30-ig történő szerződéskötés esetén érvényesek! Árainkat Euróban garantáljuk. A fenti forint árak 1 EUR=300 Ft árfolyam esetén 
érvényesek. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. Az útirány-változtatás 
jogát a hajótársaság fenntartja. A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekről érdeklődjön a 06 40 200 776 telefonszámon!

Hajóút a Kanári-szigetekre MSC Armonia 7 éj
Kétféle útvonalon is közlekedik, Ön választhat!

Indulás: 2013.11.09.- 2014.04.02. 

Belső kabinban (Bella kategória): 379 EUR/fő ártól
kb. 113.700 Ft/fő ártól

Ablakos kabinban (Bella): 529 EUR/fő ártól (kb. 158.700 Ft/fő ártól)
Lakosztályban (Fantastica): 1079 EUR/fő ártól (kb. 323.700 Ft/fő ártól)

Fantastica kategória felár: 100-300 EUR/fő (kb. 30.000-90.000 Ft/fő)

A repülős csatlakozást kérje munkatársunktól!

KANÁRI-SZIGETEKI HAJÓZÁS ÉS ARAB KINCSEK DUBAIBAN!
Hajóút Dubaiból MSC Lirica 7 éj
Útvonal: Dubai (AE) • Abu Dhabi (AE) • Khor al Fakkan 
(AE) • Muscat (OM) • Khasab (OM) • Dubai (AE). 

Indulás: 2013.11.30.- 2014.03.22.

Belső kabinban (Bella kategória): 329 EUR/fő ártól
kb. 98.700 Ft/fő ártól

Ablakos kabinban (Bella): 529 EUR/fő ártól (kb. 158.700 Ft/fő ártól)
Balkonos kabinban (Bella): 1029 EUR/fő ártól (kb. 308.700 Ft/fő ártól)
Fantastica kategória felár: 100-300 EUR/fő (kb. 30.000-90.000 Ft/fő)

Hajóútjához foglaljon repülőjegyet irodáinkban!
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Válassza a megbízhatóságot - elérhető áron!

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

+
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Genovából MSC Fantasia 11 éjszaka
Útvonal: Genova (IT) • Barcelona (ES) • Casablanca (MA) 
• Tenerife (ES) • Funchal (PT) • Malaga (ES) • Civitavecchia 
(IT) • Genova (IT). 

Indulás: 2014.02.09. Budapestről.

Belső kabinban (Bella kategória): 690 EUR/fő ártól
kb. 207.000 Ft/fő ártól

Ablakos kabinban (Bella): 790 EUR/fő ártól (kb. 237.000 Ft/fő ártól)
Balkonos kabinban (Bella): 990 EUR/fő ártól (kb. 297.000 Ft/fő ártól)

Fantastica kategória felár: 100 EUR/fő (kb. 30.000 Ft/fő)
Egyágyas kabin felár: +50%/fő.

Keresse az akciós árakat hírleveleinkben!

Busz + luxushajóút magyar nyelvű utaskísérővel az út teljes idejére! 
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Genovából MSC Fantasia 11 éjszaka
Útvonal: Genova (IT) • Olympia (GR) • Heraklion 
(GR) • Haifa (IL) • Piraeus (GR) • Civitavecchia (IT) • 
Genova (IT). 

Indulás: 2014.03.14. Budapestről.

Belső kabinban (Bella kategória): 790 EUR/fő ártól
kb. 237.000 Ft/fő ártól

Ablakos kabinban (Bella): 890 EUR/fő ártól (kb. 267.000 Ft/fő ártól)
Balkonos kabinban (Bella): 1090 EUR/fő ártól (kb. 327.000 Ft/fő ártól)

Fantastica kategória felár: 100 EUR/fő (kb. 30.000 Ft/fő)
Egyágyas kabin felár: +50%/fő.

Keresse az akciós árakat hírleveleinkben!

Busz + luxushajóút magyar nyelvű utaskísérővel az út teljes idejére! 

A részvételi díj a következő szolgáltatásokat tartalmazza: Buszos utazás Budapestről a kikötőig (Genova) és vissza, magyar nyelvű utaskísérő az út teljes idejére, 11 éjszaka szállás a hajón az 
adott 2 ágyas kabinkategóriában teljes ellátással (reggeli, ebéd, vacsora, büfé a nap 20 órájában, italfogyasztás nélkül), korlátozott italfogyasztás a büféétterem nyitvatartási ideje alatt, a hajón 
található legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata, a közös rendezvények és szórakoztató programok és a csomaghordás ki- és beszálláskor.

A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötői illeték (kb. 130 EUR (39.000 Ft)/fő)), az alkoholtartalmú italok és az üdítőitalok egy részének fogyasztása, a helyszínen fi zetendő kötelező borravaló: kb. 
8 EUR/fő/éj, gyermek számára kb. 4 EUR/fő/éj, az esetleges vízumköltségek, a személyes kiadások (telefon, minibár, orvosi ellátás stb.), a fakultatív kirándulások, a személyre szabott szolgáltatások 
díja, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás (1,8%).

Minimális indulási létszám: 40 fő. Az ajánlatok a szabad helyek függvényében 2013. szeptember 30-ig történő szerződéskötés esetén érvényesek! Árainkat Euróban garantáljuk. A fenti forint 
árak 1 EUR=300 Ft árfolyam esetén érvényesek. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül 
meghatározásra. Az útirány-változtatás jogát a hajótársaság fenntartja. A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekről érdeklődjön a 06 40 200 776 telefonszámon!
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14 SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

14

TENERIFE

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

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

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

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

Las Canadas kráterrel. Amíg délen a legnagyobb üdülőparadicsomok homokos strandokkal

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

lélegzetelállítóan, színpompás növényvilág borítja a sziget északi részét. Tenerife további jel-

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

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

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

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

KLÍMA · TENERIFE
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.
TENERIFE DÉLI RÉSZE
Nappali átlaghőmérséklet °C 26 24 21 20 21 22 23
Éjszakai átlaghőmérséklet °C 19 17 16 14 14 15 16
Víz átlaghőmérséklet °C 23 21 20 19 18 18 18
Napos órák száma naponta 7 6 5 6 7 7 8
Esős napok száma havonta 4 5 7 7 5 4 2
Levegő páratartalom % 67 68 66 68 67 64 61

ÜDÜLŐHELYEK

San Miguel mezőkkel körülölelt, csendes tele-
pülés 500 méterrel a tengerszint felett helyezke-
dik el, ahonnan csodálatos kilátás nyílik Tenerife 
déli részére. Kitűnő nyaralóhely a nyugalmat és 
természetet kedvelőknek valamint a golf szerel-
meseinek.
A sziget déli részén átlagosan 330 napot süt a nap
egy évben. A sziklás hegyek által övezett Playa
de las Americas főstrandja a Playas de Troya
városrészben fekszik, ahol napozóágyak, naper-
nyők és számos vízi sportolási lehetőség várja a
turistákat. A többi városrészben különböző bevá-
sárló- és szórakoztatócentrumokat találunk. Ezen-
kívül az Aquapark nyújt kicsik és nagyok számára
kikapcsolódást. A  legismertebb hely a pálmákkal
övezett, 6 km hosszú parti sétány, mely az ele-
gáns szállodasort és a kisebb öblöket köti össze 
Los Cristianostól egészen Costa Adejéig. 

Costa Adeje az utóbbi években Playa de las
Americas folytatásaként önálló üdülőcentrummá
fejlődött, ahol egyedi építészeti stílusban kialakí-
tott létesítmények találhatók. 
Puerto de Santiago, az egykori halászfalu mára
egy igazi turistaközponttá nőtte ki magát, és szinte 
teljesen egybeépült a szomszédos Los Gigantes-
szel és Playa de la Arenával. A nyugodt falu kitűnő
választás az igazi pihenésre vágyóknak. A kikötő-
ben megismerkedhetünk Puerto de Santiago régi
arcával. Kis fabárkák ringatóznak a vízen, amint
a halászok éppen munkába indulnak. Itt igazán
messzinek tűnnek a rohanó hétköznapok. 

Úti cél: TENERIFE (TFS)
Indulási repülőterek, repülési napok
Bécs - charter járatokon Indulási időpontok
SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.
SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 26.
Budapest - charter járatokon Indulási időpontok
PÉNTEK 2013. december 20. - 2014. április 4.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Útvonal: VIE-TFS-VIE // BUD-TFS-BUD

További szállásajánlatok a régióban:

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

Fekvése: A homokos Playa de Troya strand kb.
400 m-re. Számos bevásárlási és szórakozási le-
hetőség, valamint éttermek és bárok a közelben.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval, teraszos büféétterem, bár TV-sa-
rokkal, internetsarok (térítés ellenében), WIFI az 
egész szállodában (térítés ellenében) valamint
mosógép (térítés ellenében). A kertben édesvizű
úszómedence, napozóterasz és pool-/snack-bár.
Napágyak és napernyők ingyenesen. Összesen
149 lakóegység kétszintes bungalókban.
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: A1A/A2A -Stúdiók: Kombinált
nappali/hálószoba, konyhasarok hűtőszekrény-
nyel, kávéfőző, kenyérpirító, vízforraló, bérelhe-
tő széf, telefon, SAT-TV (egyes adók térítés elle-
nében), fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon
vagy terasz. 
A2D - Stúdiók: Kis, privát kerttel rendelkeznek. 
A2B/A3B - Apartmanok:   Külön hálószobával
és ülősarokkal a nappali-részben. 
A2F/A3F - Apartmanok: Külön hálószobával,
ülősarokkal és kis privát kerttel rendelkeznek. 

A2C/A3C/A4C/A5C - Apartmanok: 2 külön 
hálószobával rendelkeznek.
Foglalható Joker-stúdió   A2S   is.
Ellátás: Reggeli,   félpanzió vagy All Inklusive. 
Minden étkezés büférendszerben. Látványkony-
ha. Létszámtól függően menüválasztás is lehet-
séges. Előzetes foglalás esetén az ebéd piknik for-
mában is igénybe vehető. 
Sport: Térítés ellenében: biliárd és asztalitenisz.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
gyermekanimáció.  

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 21% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.

 smartline PARAISO DEL SOL    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA DE LAS AMERICAS 

1 hét reggelivel

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

Bizalom Bónusz akár 21%

Szálláskód: NAH 15337

A2B -
A2F -
A2C
A3C -

2-14 év
-100%

+

ÚJ

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

Extra szolgáltatások:
Komfort check-out•

SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a smartline 
szállodákban.

Extra élmények:

• Megbízható, minőségi szállodák
• Egyedi colourMe! design
• Fagylalt és gyümölcs délutánon-

ként a smartline fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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16 SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Az ismert szállodalánchoz tartozó, trópusi 
kertben fekvő, szépen kialakított szálloda 
kedvelt a törzsutasok körében.

Fekvése: Playa de las Americas déli részén, köz-
vetlenül a parti sétányon fekszik. A legközelebbi
fürdésre alkalmas öböl kb. 650 m-re. A Playas de 
Troya főstrand kb. 10 perc gyalog. Bevásárlási és
szórakozási lehetőségek a közelben. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A kedvelt szállodában, 2011-ben
felújított 485 szoba található 8 emeleten és liftek.
A vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval,
társalgók, 2 étterem, olasz a’la carte-étterem, 2 
bár, kávézó, kis üzlet, fodrászat, internetsarok (té-
rítés ellenében), WIFI a recepciónál (ingyenesen)
és mosoda (térítés ellenében). A hatalmas, szé-
pen kialakított kertben 2 édesvizű úszómedence,
napozóterasz napágyakkal, napernyőkkel és mat-
racokkal. Törölközők kaució ellenében, csere térí-
tés ellenében.   
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1B/A2B: A jól felszerelt szobák-
ban telefon, SAT-TV, minibár (külön kérésre, térí-
tés ellenében), bérelhető széf, légkondicionálás,
hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és búto-
rozott balkon.
A1A/A2A: Medencére vagy tengerre nézők.
A2C/A3C - Junior-suitek:   Kiegészítve külön
nappali-résszel
A2D/A3D - Junior-suitek:   Külön nappali-
résszel és kertre vagy oldalról tengerre nézők.
A2M - Privilege-szobák:   Tengerre nézők. Extra
szolgáltatások: Üdvözlőajándék, egyéni check-in/
out, ingyenes WIFI és széf, fürdőköpeny és pa-
pucs, napilapok, kávéfőző, párnák a’la carte, tö-
rölközők, belépés a Privilege-Lounge-ba, ingye-
nes belépés a wellness-részlegbe és kedvezmény 
a szolgáltatások árából.
  Foglalható földszinti Joker-szoba   A2S   is.
A kétágyas szobák csak egy pótággyal foglalhatók,
további bébiágy foglalása sem lehetséges.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Alkalmanként vacsora
specialitásokkal. A vacsoránál az alkalomhoz il-
lő viselet kötelező (a férfi aknak hosszúnadrág).
Ünnepi menü.
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz (kaució elle-

nében). Térítés ellenében: tenisz és biliárd.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér, 
mini-klub (létszámtól függően) és mini-diszkó.  
Szórakozás:   Animációs programok, tánc, élőze-
ne és show-műsor.

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 H10 CONQUISTADOR    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA DE LAS AMERICAS 

1 hét félpanzióval

már 715,-€/fő ártól
 (228.800,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: NAH 15133

A2C -
A2D -

2-12 év
-50%

+
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17SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

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

Sok törzsutas kedveli a szállodát kitűnő 
fekvése miatt, hiszen Playa de las Ameri-
cason, néhány lépésre a tengerparttól, egy 
hatalmas, szubtrópusi kert közepén talál-
ható. Különösen ajánljuk szórakozni vágyó
utasainknak.

Fekvése: Közvetlenül Playa de las Americas pál-
mákkal övezett, parti sétánya mellett fekszik, né-
hány lépésre a sziklás-homokos lávastrandtól. A
Playas de Troya homokos strand kb. 600 m-re.
A közelben üzletek, éttermek és bárok várják a
vendégeket. A busztranszfer a repülőtérről kb.
30 perc.  
Felszereltsége: A kedvelt, színvonalas szállodá-
ban 519 lakóegység található 10 emeleten és lif-
tek. A vendégek rendelkezésére áll hall recepció-
val, internetsarok (térítés ellenében), WIFI a közös
helyiségekben ingyenesen, SAT-TV-terem, bárok, 
étterem, a’la carte-étterem, fodrászat és ajándék
üzlet. A főbejárat és a szobák egy része az utcára
néz. A szép, szubtrópusi kertben 2 édesvizű úszó-

medence, pool-/snack-bár, napozóterasz ingye-
nes napágyakkal és napernyőkkel (matracok és
törölközők térítés ellenében). 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: C1A/C2A: Az ízléses szobákban
telefon, SAT-TV zenecsatornával, minibár (külön
kérésre az igények függvényében, térítés ellené-
ben), bérelhető széf, légkondicionálás, hajszá-
rító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és bútorozott
balkon.
C1B/C2B: Tengerre nézők. 
A3A/A4A - Sorbungalók:   A kertben találhatók,
nappali, külön WC, konyhasarok hűtőszekrény-
nyel, mikrohullámú sütővel és terasz a földszin-
ten, 2 hálószoba, fürdőszoba, zuhanyozó és WC 
az emeleten.
    Foglalható földszinti Joker-szoba   C2S is.
A kétágyas szobák csak egy pótággyal foglalhatók,
további bébiágy foglalása sem lehetséges.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Látványkonyha. A va-
csoránál az alkalomhoz illő viselet kötelező (a fér-
fi aknak hosszúnadrág). Ünnepi menü.  
Sport:   Asztalitenisz és fi tneszterem. Térítés elle-
nében: tenisz és biliárd.   

Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(létszámtól függően) és mini-diszkó. 
Szórakozás:   Animációs programok, show-mű-
sorok, élőzene és tánc.   

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

 H10 LAS PALMERAS    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA DE LAS AMERICAS 

1 hét félpanzióval

már 700,-€/fő ártól
 (224.000,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: NAH 15557

2-6 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

A szálloda kitűnő választás fi ataloknak 
vagy családosoknak Costa Adején. Utazza-
nak párban vagy családdal, ez a szálloda 
kitűnő áron kínál kényelmet, minőséget és 
kiváló szolgáltatást. 

Fekvése:   Torviscas városrészben fekszik, csak a
parti sétány választja el a tengerparttól. A kb. 800
m hosszú, sötéthomokos strand kb. 150 m-re (a
kerten keresztül) fekszik. A Puerto Colon jachtki-
kötő és a központ számos vásárlási és szórakozási
lehetőséggel, éttermekkel, kávézókkal és bárokkal
szintén a közelben. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 35 perc.
Felszereltsége:   A modern létesítményben hall
recepcióval, bárok, internetsarok (térítés elle-
nében) WIFI (naponta 30 perc ingyenesen), ét-

terem, butik és fodrászat áll rendelkezésre. A 
kertben 2 édesvizű úszómedence, napozóterasz 
napágyakkal és napernyőkkel. Törölközők kaució 
ellenében. Pool-/snack-bár és grillétterem. 472 
szoba 6 emeleten és több lift. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1I/A2I:   Az igényes szobákban te-
lefon, SAT-TV zenecsatornával, minibár (külön ké-
résre, térítés ellenében), bérelhető széf, légkondi-
cionálás, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, hajszárító 
és bútorozott balkon.
A1A/A2A/A3A:   Oldalról tengerre nézők. 
A1D/A2D:   Tengerre nézők.
A2B - Junior-suitek: Tágasabbak és tengerre 
nézők. Kijárattal egy külön medencéhez napo-
zóterasszal.
A2F/A3F - Családi szobák: Kombinált nappa-
li/hálószoba és külön hálószoba valamint oldalról 
tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is. 
Ellátás: Reggeli,   félpanzió   vagy All Inklu-
sive. Minden étkezés büférendszerben. A vacso-
ránál alakalomhoz illő viselet (férfi aknak hosszú-
nadrág) kötelező. Ünnepi menü.
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz (kaució elle-
nében). Térítés ellenében: tenisz és biliárd illetve 
a közelben golfpálya.
Wellness:   Térítés ellenében: kis wellness- és 
szépségszalon professzionális wellness-progra-
mokkal és kezelésekkel.
Gyerekek: Külön gyerekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás:   Napközben és esténként változatos 
animációs és szórakoztató programok show-mű-
sorokkal, élőzenével valamint tánccal.   

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.09.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA    
JOKER-

SZOBA

  COSTA ADEJE 

1 hét reggelivel

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

Bizalom Bónusz akár 15%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 15067

A2F
A3F

2-7 év
-100%

+
Szállás példa

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

Fekvése:   Egy domboldalban fekszik, a parti sé-
tány felett. A legközelebbi fürdésre alkalmas, ho-
mokos strand kb. 250 m-re. A közelben vásárlási
és szórakozási lehetőségek valamint buszmegál-
ló. A busztranszfer a repülőtérről kb. 35 perc.

Felszereltsége: A kedvelt, 11 emeletes szálloda
481 szobával rendelkezik. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval, WIFI és internetsarok 
(térítés ellenében), étterem, bár, ajándéküzlet,
fodrászat és liftek. A kertben 2 édesvizű úszóme-
dence, napozóterasz napágyakkal, napernyőkkel
valamint pool-/snack-bár. Törölközők kaució el-
lenében.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1G/A2G:   Telefon, SAT-TV, bérel-
hető széf, minibár (külön kérésre, térítés ellené-
ben), WIFI (térítés ellenében), légkondicionálás,
fürdőszoba, zuhanyozó, hajszárító, WC és bútoro-
zott, hegyre néző balkon.
A1A/A2A:   Oldalról tengerre néző szobák. 
A1C/A2C: Tengerre néző szobák. 

A2B - Családi szobák:   Tágasabbak és oldalról 
tengerre nézők.
A2J - Junior-suitek: Kombinált nappali/háló-
szoba, külön hálószoba és tengerre néző balkon.
A1E/A2E - Prestige-szobák:   Felújítottak, mo-
dern berendezéssel, a 9.-11. emeleteken helyez-
kednek el és oldalról tengerre nézők. Extra szol-
gáltatások: Üdvözlő ajándék, ingyenes WIFI, 
ipod-ébresztősóra, espresso- és kávéfőzőgép 
(naponta töltik fel), ingyenes minibár, exkluzív 
strandtörölközők a Star Prestige Service keretein 
belül, privát kijárat a Star Comfort napozóteraszra 
pezsgőfürdővel, chill-out ágyak, bár italokkal, gyü-
mölcsök egész nap, belépés a 3. emeleten talál-
ható Star Comfort terembe (ingyenes WIFI, nem-
zetközi napilapok és italok), belépés az exkluzív 
tetőteraszhoz, ahol pezsgőfürdő, balinéz ágyak és 
lélegzetelállító kilátás várja a vendégeket, továbbá 
késői check-out (a helyek függvényében).
A2H/A3H - Presitige Junior-suitek:   Oldalról 
tengerre nézők. 
A2M - Prestige Junior-suitek:   Tengerre nézők.
Foglalható Joker szoba   A2S   is. 
Ellátás: Reggeli,   félpanzió vagy All Inklusive  . 
Minden étkezés büférendszerben. A vacsoránál 
alkalomhoz illő viselet ajánlott (férfi aknak hosz-
szúnadrág). Ünnepi menü.
Sport: Asztalitenisz, boccia, fi tneszközpont vala-
mint egészségkontroll. Térítés ellenében: tenisz 
(oktatás is, lekérésre) és biliárd.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-12 éveseknek).
Szórakozás: Animációs, sport- és szórakoztató 
programok valamint show-műsorok, játékok és 
élőzene.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1G, A1A, A1C, A1I, A1E).
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Szendvicsek és sütemények 10.00-13.00 óra
és 15.00-18.00 óra között. Délutánonként süte-
mény és hideg snack-ételek. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok valamint kávé, tea, sör és bor 
10.00 és 00.30 óra között. Az italokat a reggelinél
és a vacsoránál felszolgálják (kivéve pool-bár). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA    
JOKER-

SZOBA

  COSTA ADEJE 

1 hét reggelivel

már 633,-€/fő ártól
 (202.560,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: NAH 15225

A2H -
2-7 év
-100%

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

2011-ben felújított, barátságos hangulatú, 
kedvelt szálloda a strand közelében. 

Fekvése:   Costa Adején, Torviscas városrészben, 
a homokos strandtól kb. 200 m-re fekszik. Bevá-
sárlási és szórakozási lehetőségek a közelben. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 35 perc.  
Felszereltsége: A szállodában impozáns hall re-
cepcióval, internetsarok (térítés ellenében), WI-
FI, étterem, bár, a’la carte-étterem, fodrászat és 
ajándéküzlet áll a vendégek rendelkezésére. A 
kertben 2 édesvizű úszómedence, napozóterasz 
napágyakkal és napernyőkkel valamint pool-/
snack-bár. 303 szoba 9 emeleten és liftek. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2B:   Telefon, SAT-TV, bérelhető 
széf, minibár (térítés ellenében), légkondicioná-
lás, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és ten-
gerre néző, bútorozott balkon vagy terasz.
A2C - Superior-szobák:   Tágasabbak és tenger-
re nézők. 
A2D - Suitek:   Tágasabbak és tengerre nézők.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben látványkonyhával. Ün-
nepi menü.
Sport: Asztalitenisz, boccia, röplabda, vízigim-
nasztika, többfunkciós sportpálya és fi tneszterem. 
Térítés ellenében: biliárd és teniszpálya.
Wellness:   Térítés ellenében: a spa-központban 
pezsgőfürdő, szauna, masszázs és különböző 
testkezelések.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
4-12 éveseknek valamint játszótér.   

Szórakozás: Animációs és szórakoztató prog-
ramok. 

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).
• Tartózkodásonként 1x vacsora az a’la carte-
étteremben   min. 4 éjszaka tartózkodás esetén.  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. A helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Délutánonként kávé 
és sütemény valamint fagylalt 16.00 és 18.00 óra
között a pool-bárban és a szalon-bárban.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.12.31-ig történő foglalás esetén 15% kedvez-
mény a szállás díjából (csak a 01.01.-04.30 közötti
érkezés esetén).   

 LUABAY COSTA ADEJE      COSTA ADEJE 

már 747,-€/fő ártól
 (239.040,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: NAH 15512

A2D -
2-14 év
-50%

+

A Tenerife délnyugati részén, a tengerpart-
tól gyalog pár percre fekvő szálloda oázist kk
képező, csodálatos medencerészlege lép-
csőzetes vízesésekkel minden elképzelhető
kényelmet megteremt a vendégek számá-
ra, ezért is kedvelt különösen a törzsutasok 
körében. Kitűnő választás párban vagy csa-
láddal utazók számára. A legkisebbeket mi-
ni-klub, mini-diszkó és gyermekmedence 
várja. Győződjön meg személyesen a szál-
loda dolgozóinak vendégszeretetéről!

Fekvése: Tenerife délnyugati részén, a nyüzsgő
Costa Adeje városrészben, a Playa de Fanabe ho-
mokos strandtól és a kb. 450 m-re fekvő, újon-
nan kialakított parti sétánytól pár percre fekszik.

Bevásárlási és szórakozási lehetőségek, kávézók,
éttermek és bárok a közelben. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 35 perc.
Felszereltsége:   A modern létesítmény egy ha-
talmas kert közepén több épületből áll, amelyek 
2 szinten helyezkednek el. Az épületek között 2 
attraktív, vízesésekkel összekötött tropical-úszó-
medencés rész található. Rendelkezésre áll hall
recepcióval, étterem, bár, több lift, piano-bár,
kártyaszoba, WIFI a szálloda egész területén (té-
rítés ellenében), kis üzlet és fodrászat. Mélyga-
rázs (külön kérésre, térítés ellenében). A kertben
6 édesvizű úszómedence, napozóteraszok ingye-
nes napágyakkal, matracokkal és napernyőkkel.
Törölközők kaució ellenében. 2 pool-/snack-bár.
Összesen 563 szoba.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Az ízlésesen be-
rendezett, modern, tágas szobákban telefon,
SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), minibár (térítés

ellenében), bérelhető széf, légkondicionálás, haj-
szárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és bútorozott 
balkon vagy terasz. 
A2F: Medencére néző szobák.
A2J - Superior-szobák:   Tágasabbak, síkképer-
nyős SAT-TV-vel. 
A2G - Superior-szobák: Medencére nézők.
A2L - Családi szobák: 2 felnőtt és 2 gyermek 
részére.
A2H - Superior-családi szobák:   Tágasabbak 
és medencére nézők.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. A vacsoránál az alka-
lomhoz illő viselet kötelező (a férfi aknak hosszú-
nadrág). Ünnepi menü.
Sport: Aerobic, strandröplabda, darts, fi tneszte-
rem, többfunkciós sportpálya és teniszpálya. Térí-
tés ellenében: asztalitenisz, biliárd illetve a közel-
ben golfpálya (kb. 3 km-re).
Wellness: Térítés ellenében: szauna és masz-
százs. 
Szórakozás: Animációs programok, esti szóra-
koztató programok játékokkal, diszkó, élőzene és 
show-műsorok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1E, A1J).
• Jacaranda Special 15815A:   Felár ellenében 
foglalható: külön check-in és üdvözlőital az érke-
zés napján 20.00 óráig. Extrák a szobában: gyü-
mölcskosár érkezéskor, széf ingyenesen (1 hétre), 
kávé-/teafőző, fürdőköpeny, papucs, törölköző-
csere és takarítás naponta, „Jó éjszakát”-szolgál-
tatás, minibár (tartózkodásonként 1x töltik fel), 
tartózkodásonként 2x ingyenes belépés a szauna-
részlegbe/fő, a fi tnesztermek használata (csak 18 

éven felüliek részére), internetcsatlakozás ingye-
nesen (hetente 12 óra), asztalfoglalás az étterem-
ben a teljes tartózkodás ideje alatt.
 CSALÁDI tipp    2 külön gyermekmedence, ját-
szótér, mini-diszkó és mini-klub (4-12 évesek-
nek).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek 12.30 óráig. Snack-
ételek és szendvicsek 10.30-12.30 és 16.30-18.30
óra között. Helyi alkoholos és alkoholmentes ita-
lok illetve kávé és tea 08.00 és 24.00 óra között
ingyenesen. Vacsora két turnusban.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 HOTEL JACARANDA      COSTA ADEJE 

1 hét félpanzióval

már 663,-€/fő ártól
 (212.160,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: NAH 15252

A2H -
A2L -

2-12 év
-100%

+
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20 SPANYOLORSZÁG · TENERIFE

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Közvetlen a parti sétány mellett fekszik. A
szálloda rendkívül sokszínű luxusszolgál-
tatásokkal várja a családosokat és párokat 
egyaránt: Thai Zen SPAce és wellness-ter-
málközpont, hatalmas kert és úszómeden-
cék, változatos sportprogramok, szépen ki-
alakított étterem és kulináris specialitások. 
A szállodában a pihenés és a szórakozás 
egyszerre garantált.

Fekvése:   Közvetlen a tengerpart felett, Costa
Adeje elegáns negyedében fekszik, a Playa del
Duque és a Playa de Fanabe homokos főstran-
dok között. A kb. 50 m-re lévő, homokos strand-
tól csak a parti sétány választja el. A busztranszfer 
a repülőtérről kb. 35 perc.  
Felszereltsége:   A kényelmesen berendezett,
reprezentatív létesítményben 365 szoba található
5 különálló, max. 5 emeletes épületben liftekkel.
A szállodából csodálatos kilátás nyílik az Atlanti-
óceánra. A főépületben elegáns hall recepcióval, 
hangulatos szalonok, bárok és internetsarok (térí-
tés ellenében). A főépülettel szemben büféétte-

rem, 3 a’la carte-étterem (Beach Club Barbacoa,
Portofi no olasz étterem, Poseidon gourmet-étte-
rem), piano-bár és bárok. A hatalmas kertben egy 
édesvizű (fűthető) és egy nagy, tengervizes me-
dence, napozóteraszok napágyakkal, matracokkal
és napernyőkkel valamint törölközők.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1F/A2F:   Az ízlésesen berende-
zett, tágas szobákban telefon, síkképernyős SAT-
TV, zenecsatorna, minibár, széf, WIFI ingyenesen,
légkondicionálás, fürdőköpeny, hajszárító, fürdő-
szoba, zuhanyozó, WC és kertre néző, bútorozott
balkon vagy terasz.
A1B/A2B: Oldalról tengerre nézők.
A1A/A2A: Tengerre nézők.
A kétágyas szobák csak egy pótággyal foglalhatók,
további bébiágy foglalása sem lehetséges.
A2N/A3N - Családi szobák: 2 kétágyas szo-
ba összekötő ajtóval. Kertre vagy oldalról tenger-
re nézők. 
A2M/A3M - Superior-családi szobák: Tenger-
re néző családi szobák.  
Ellátás: Reggeli  ,  félpanzió vagy All Inklusive.
Büféreggeli és büfé- vagy a’la carte-ebéd és va-
csora (3 féle menü). Ünnepi menü.  

Sport:   Darts, fi tneszterem, tenisz (felszerelés té-
rítés ellenében) és vízigimnasztika. Térítés ellené-
ben: biliárd és a közelben golf. 
Gyerekek: 2 külön gyermekmedence és mini-
klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Animációs és szórakoztató progra-
mok, show-műsorok és élőzene.

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.09.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 IBEROSTAR ANTHELIA      COSTA ADEJE 

1 hét reggelivel

már 1002,-€/fő ártól
 (320.640,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: NAH 15155

A2N
A2M
A3N
A3M

2-7 év
-100%

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

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

Fekvése:   Costa Adeje határában fekszik, köz-
vetlen a tengernél és a parti sétánynál, ahonnan
csodálatos kilátás nyílik a La Enramada-öbölre. 
Homokos strand a szálloda mellett. Playa de las
Americasra naponta többször az ingyenes hotel-
busszal juthatunk el. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 35 perc.  
Felszereltsége:   A mediterrán hangulatú, szín-
vonalas, több épületrészből álló komplexumban
467 szoba található. Rendelkezésre áll világos hall
recepcióval és ülőgarnitúrával, piano-bár, liftek,
internetsarok (térítés ellenében), büféétterem
látványkonyhával, a’la carte-étterem, La Choza 
bár, játékszoba, butik és fodrászat. A hatalmas,
gondozott, pálmákkal övezett kertben 3 édesvizű

úszómedence, pezsgőfürdő, napozóterasz nap-
ágyakkal, napernyőkkel és törölközőkkel valamint
pool-/snack-bár.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: Az ízlésesen berende-
zett szobákban telefon, SAT-TV, minibár (térítés
ellenében), bérelhető széf, légkondicionálás, haj-
szárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, bidé és ol-
dalról tengerre néző, bútorozott balkon vagy te-
rasz.
A2G: Kertre vagy medencére vagy tengerre né-
zők.
A kétágyas szobák csak egy pótággyal foglalhatók,
további bébiágy foglalása sem lehetséges.
A2D - Családi szobák: Tágasabb, tengerre né-
ző szobák.
Foglalható nem oldalról tengerre néző Joker-szo-
ba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió   vagy  All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Látványkonyha. Ünne-
pi menü.  
Sport:   Minigolf, fi tneszterem, boccia, sakk és asz-
talitenisz. Térítés ellenében: tenisz és biliárd.

Wellness: A Despacio SPA Központban térítés 
ellenében (belépés 16 éves kortól): fedett me-
dence, pezsgőfürdő, szauna, törökfürdő, masz-
százs valamint különböző kozmetikai és szépség-
kezelések.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
mini-klub (4-10 éveseknek).
Szórakozás:   Animációs és szórakoztató progra-
mok, esténként alkalmanként élőzene, heti 1-2x 
show-műsorok és diszkó éjfélig.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalásakor elhelyezés két-
ágyas szobában   (A1A).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok a 
főétkezésekhez illetve 11.00 és 24.00 óra között 
a különböző bárokban az All Inklusive-itallap sze-
rint. Snack-ételek a pool-bárban 11.00 és 17.00 
óra között. A vacsorát a vendégek az a’la carte-
étteremben is elfogyaszthatják (előzetes foglalás 
szükséges). Italszerviz az éttermekben és a bárok-
ban. Késői check-out 18.00 óráig (a helyek függ-
vényében).

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:
2013.08.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 H10 COSTA ADEJE PALACE    
JOKER-

SZOBA

  COSTA ADEJE 

1 hét félpanzióval

már 757,-€/fő ártól
 (242.240,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: NAH 15253

A2D -
2-6 év
-100%

+
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22 SPANYOLORSZÁG · GRAN CANARIA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

22

Kedvelt, különlegesen kialakított, közpon-
ti fekvésű szálloda, amely Playa del Inglés 
nyüzsgő részén fekszik. Változatos sport- és
szórakoztató programjaival kitűnő helyszí-
nül szolgál egy dinamikus nyaraláshoz.

Fekvése: A KASBAH bevásárlóközponttól kb.
300 m-re. A kb. 900 m-re lévő, homokos strand a
hotelbusszal érhető el (térítés ellenében, napon-
ta többször közlekedik). A busztranszfer a repülő-
térről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   Az élénk életet élő szállodában
a vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval,
SAT-TV-sarok óriáskivetítővel, fodrászat, mór stí-
lusú büféétterem külső terasszal, internetsarok 
és WIFI (térítés ellenében), 6 bár, bankautomata

és üzletek. A kertben nagy, édesvizű, animációs
úszómedence zenével illetve egy kisebb, relaxá-
ciós úszómedence, vízesések, 2 pool-/snack-bár,
több napozóterasz napágyakkal valamint animá-
ciós színpad és zöld területek. 724 szoba 8 eme-
leten és liftek.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A barátságos szo-
bákban zenecsatorna, SAT-TV (egyes adók térítés
ellenében), telefon, bérelhető széf, hűtőszekrény 
(térítés ellenében), heverő a 3. fő részére, fürdő-
szoba, zuhanyozó, hajszárító, WC és bútorozott
balkon.
A1K/A2K - Komfort Plus-szoba:   A legfelső 3
emeleten helyezkednek el.
S2A - 60+ szobák:   Csak 60 év feletti utasaink 
részére foglalhatók.
Foglalható Joker-szoba A2S is.   
Ellátás: Félpanzió   vagy All Inklusive. Minden
étkezés bőséges büférendszerben látványkonyhá-

val, esténként specialitásokkal. A vacsorához alka-
lomhoz illő viselet ajánlott (férfi aknak hosszúnad-
rág és hosszúujjú ing). Ünnepi menü.
Sport:   Vízigimnasztika, strandröplabda, darts, 
asztalitenisz és többfunkciós sportpálya (kosár-
labda, röplabda, foci). Térítés ellenében: biliárd, 
fi tneszterem, 3 kivilágítható teniszpálya, és a szál-
lodában található a SUN-SUB búváriskola köz-
pontja.  
Wellness: 3 pezsgőfürdő. Térítés ellenében: 
masszázs.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek a német iskolai szünet idején) 
és játszótér.
Szórakozás:   Változatos animációs és szórakozta-
tó programok, mint pl. sportprogramok, játékok, 
vetélkedők, show-műsorok, tánc és élőzene.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1K).   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek 11.00 óráig. Snack-
ételek 11.30 és 12.30 óra között. Az ebéd és a va-

csora ideje alatt víz, üdítők, gyümölcslevek, sör és
asztali bor. A bárokban helyi alkoholos és alko-
holmentes italok valamint kávé és tea az All Inklu-
sive-itallap szerint 11.00 és 23.00 óra között. Kávé 
és sütemények 15.30 és 17.00 óra között. Szend-
vicsek 22.00 és 23.00 óra között. Az All Inklusive 
ellátás nem érvényes az angol pubban, a konfe-
renciabárban, és az Ozon diszkóban. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 60 nappal az indulás
előtt történő foglalás esetén 20% kedvezmény a
szállás díjából (csak a 08.01.-04.30. között történő
foglalásoknál).  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (csak 60+ szo-
bák foglalása esetén érvényes).

 IFA BUENAVENTURA    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA DEL INGLÉS 

1 hét félpanzióval

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

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: EURN 13615

A2A -
A2K -
A2S -

2-6 év
-100%

+

GRAN CANARIA

Gran Canaria a déli parton található, kilomé-

terhosszú strandjairól és aranysárga homok-

dűnéiről ismert, melyek a „Calima” szaharai

áramlattal érkeztek a szigetre. Belsejében

a természetbarátok és a kirándulni vágyók 

egyaránt megtalálják számításaikat. Fedezze

fel a festői falvakat a majdnem 2000 m ma-

gas, vulkáni hegységben, melynek jelképe a

„Roque Nublo” szikla! Tovább haladva bizarr 

szakadékok romantikus vízesésekkel és fo-

lyókkal valamint termékeny völgyek tárulnak 

a szemünk elé. Végül megérkezünk északra,

ahol a széljárás kiváló feltételeket teremt a ví-

zi sportok szerelmeseinek. 

Idilli falvak keskeny utcácskákkal, kényel-

mes kávézók, tradicionális éttermek és ti-

pikus mediterrán hangulat csábítják a tu-

ristákat.

Playa del Inglés
Maspalomas

Las Palmas

Airport(

Gran Canaria

Meloneras

San Agustin
Aguila PlayaPlaya Amadores

Arguineguin

Puerto de Mogan

tippWEB

KLÍMA · GRAN CANARIA
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

LAS PALMAS

Nappali átlaghőmérséklet °C 26 24 22 21 22 22 22

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 19 18 16 14 14 15 16

Víz átlaghőmérséklet °C 23 21 20 19 18 18 18

Napos órák száma naponta 7 6 6 6 7 7 8

Esős napok száma havonta 5 7 8 8 5 5 3

Levegő páratartalom % 75 74 73 72 73 73 73

Úti cél: GRAN CANARIA - LAS PALMAS (LPA)
Indulási repülőterek, repülési napok

Bécs - charter járatokon Indulási időpontok

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.*

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 26.*
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Útvonal: VIE-LPA-VIE
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23SPANYOLORSZÁG · GRAN CANARIA

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

2013-ban teljesen felújított szálloda.

Fekvése: Nyugodt környezetben fekszik. A ho-
mokos strand kb. 500 m-re. A menetrend szerinti
busz megállója kb. 50 m-re. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: A létesítményben 50 modern
stúdió és 150 suite található 5 emeleten. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall recepcióval, ingyenes
WIFI a hallban, 2 étterem és egy kis szupermar-
ket (helyi szolgáltató). A kertben úszómedence 
(fűthető), napozóterasz ingyenes napágyakkal és
napernyőkkel valamint pool-/snack-bár.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: D1A/D2A/D3A - Stúdiók:   Nappa-
li/hálószoba, külön hálószoba, konyhasarok hűtő-
szekrénnyel, mikrohullámú sütő, tea-/kávéfőző,
bérelhető széf, síkképernyős SAT-TV, ingyenes
WIFI, telefon, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és
balkon vagy terasz.

C2A/C3A/C4A - Suitek:   Igényesebb berende-
zéssel. 
Foglalható Joker-stúdió   D2S/D3S   is.
Ellátás: Önellátás, reggeli,   félpanzió   vagy   
All Inklusive. Minden étkezés büférendszerben 
váltakozó specialitásokkal. A’la carte-vacsora is le-
hetséges (felár ellenében, előzetes foglalással). 
Ünnepi menü.
Sport: Aerobic, fi tneszterem és jóga.   
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés ellenében: mo-
dern spa-részleg különböző kezelésekkel és 
masszázzsal.
Figyelem! A szálloda 16 éven aluli vendége-
ket nem fogad.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.30 és 23.00 óra között. Snack-ételek 15.00 és 
18.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.

Min. 60 nappal az indulás előtt történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából (csak a
09.01.-04.30. között történő foglalásoknál).
Árkedvezmény: 14=12   11.24.-12.08., 01.05.-
01.12.,  7=6 11.24.-12.15., 01.05.-01.19. közötti ér-
kezés esetén.   

 SUNPRIME ANANDA SUITES   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

  PLAYA DEL INGLÉS 

7=6
kedvezmény

1 hét önellátással

már 608,-€/fő ártól
 (194.560,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: EURN 13338

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

Extra szolgáltatások:

WIFI – Hotspot Plusz

Komfort check-out

ÚJ

ADULTS

ONLY

16
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

A családbarát szálloda kb. 20000 m²-es
kerttel rendelkezik, és 5 medence várja a
vendégeket.

Fekvése: A Campo Internacional felső részén
fekszik. Maspalomas fi nomhomokos strandja
kb. 2,5 km-re (naponta többször ingyenes ho-
telbuszjárat). A Faro II bevásárlóközpont üzletek-
kel, bárokkal és éttermekkel kb. 700 m-re. Playa
del Inglés központja és a maspalomasi golfpálya
kb. 1,5 km-re. A menetrend szerinti busz megál-
lója és a Holiday World élménypark a közelben. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   Több kétszintes épületből álló,
5 zónára tagolódó, igényes komplexum összesen
229 lakóegységgel. A vendégek rendelkezésére 

áll hall recepcióval, bár, SAT-TV-szoba, internetsa-
rok (térítés ellenében), WIFI a hallban ingyene-
sen, étterem, bár és kis szupermarket. A kertben 
5 édesvizű úszómedence (az egyik fűthető) és 
pool-/snack-bár. Napozóteraszok ingyenes nap-
ágyakkal és napernyőkkel. A létesítmény egyes 
részeit egy mellékutca választja el a többitől.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: B2A - Stúdiók: Kombinált nappali/
hálószoba ülősarokkal (heverővel a 3. fő részére), 
konyhasarok, hűtőszekrény, kávéfőző, mikrohul-
lámú sütő, légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-
TV, telefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon 
vagy terasz.
A2A/A3A - Apartmanok:   2-3 fő részére (max. 
3 felnőtt), kiegészítve külön hálószobával és 2 he-
verő a nappaliban.   
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. Ünnepi menü.  
Sport: Aerobic, gimnasztika, vízigimnasztika, 
boccia és asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd.  
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs és szauna.   
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszótér, mini-
klub (4-12 éveseknek) és mini-diszkó.
Szórakozás: Animációs programok sporttal, já-
tékokkal és show-műsorokkal.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 11.00-

18.00 óra és 18.30-23.00 óra között. Snack-ételek 
11.30 és 13.00 óra között. Kávé, tea és sütemény 
16.00 és 17.00 óra között. Délutánonként gyü-
mölcs és fagylalt a smartline fagyiskocsiról.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő fogla-
lás esetén 25% kedvezmény a szállás díjából.
2013.11.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 smartline KOALA GARDEN   ÚJ    MASPALOMAS 

1 hét félpanzióval

már 622,-€/fő ártól
 (199.040,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 25%

Szálláskód: EURN 13148

A2A -
2-14 év
-100%

+

ÚJ

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

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

SPANYOLORSZÁG · GRAN CANARIA

smartline =
nyaralás, okosan!

Pihenés kedvező áron a smartline 
szállodákban.

Extra élmények:

• Megbízható, minőségi szállodák
• Egyedi colourMe! design
• Fagylalt és gyümölcs délutánon-

ként a smartline fagyiskocsiról

Színes nyaralás alacsony áron
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25SPANYOLORSZÁG · GRAN CANARIA

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

A kanári-szigeteki gyarmati stílusban épült 
palotaszálló egy hatalmas trópusi kert 
közepén fekszik. Az aktív pihenést kedve-
lők számára változatos sportolási lehetősé-
geket kínál a szálloda, akik pedig a test és
lélek kikapcsolódására vágynak, a fantasz-
tikus Corralium Spa-ban találják meg a szá-
mukra megfelelő programokat.

Fekvése: Nyugodt környezetben fekszik, közvet-
lenül a parti sétánynál, a homokos tengerparton,
a világítótorony közelében. Maspalomas strand-
ja kb. 300 m-re. Bevásárlási és szórakozási lehe-
tőségek a parti sétányon és a szálloda előtt. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: Igényesen kialakított szálloda
1136 szobával. Rendelkezésre áll tipikus kanári stí-
lusú belső udvar ülősarkokkal, nagy, elegáns hall
recepcióval, 3 bár, bisztro-kávézó, WIFI a Central
bárban ingyenesen, 2 büféétterem, gourmet-ét-
terem, 2 a’la carte-étterem, üzletsor, parkoló (té-
rítés ellenében) valamint liftek. A kb. 76.000 m²-
es, trópusi kertben 4 édesvizű úszómedence, 
vízesések, pezsgőfürdő, mesterséges strandsza-
kasz, napozóteraszok napágyakkal, napernyők-

kel és törölközőkkel (csere térítés ellenében) va-
lamint 4 pool-/snack-bár. Közvetlen kijárat a parti
sétányra.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Márványpadló, mini-
bár (külön kérésre, térítés ellenében), telefon,
bérelhető széf, LCD SAT-TV USB-csatlakozással,
légkondicionálás, hajszárító, fürdőköpeny, már-
ványfürdőszoba káddal, külön zuhanyozó, WC és
bútorozott balkon vagy terasz.
A1B/A2B: Fürdőszobával vagy zuhanyozóval és
medencére vagy kertre nézők. 
A kétágyas szobák csak egy pótággyal foglalhatók,
további bébiágy foglalása sem lehetséges.
A2N/A3N - Junior-suitek: Kiegészítve külön
hálószobával és ülősarokkal. 
S2A - 60+ szobák:   Csak 60 év feletti utasaink 
részére foglalhatók.
Foglalható Joker-szoba A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Minden étke-
zés bőséges büférendszerben, este látványkony-
hával. Vacsoránál alkalomhoz illő viselet ajánlott
(férfi aknak hosszúnadrág). Ünnepi menü.
Sport: Heti 6x sportanimáció, mint pl.: aerobic,
darts, golf (Putting Green), thai chi, asztalitenisz 
és fi tneszterem. Térítés ellenében: aerobic és fi t-
neszterem a spa-ban, biliárd, minigolf, 4 kivilá-
gítható teniszpálya (teniszoktatás is) és búvár-
oktatás.

Szórakozás:   Heti 6x animációs és szórakoztató 
programok, élőzene és show-műsorok. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában(A1A, A1B).
 WELLNESS tipp    Az egyedülálló, 3500 m²-es 
Corallium Spa Costa Meloneras wellness-köz-
pontban (nyitva: 10.00 és 20.00 óra között, be-
lépés 18 éves kortól) térítés ellenében Spa-
Experience: Kneipp-taposómedence, melegvi-
zes medence, meleg vízfal, 3 élményzuhany, 
jégbarlang igluval, afrikai szauna, eukaliptuszos 
gőzfürdő, pihenőszoba vízágyakkal, fényterápia, 
törökfürdő, pezsgőfürdő, sósvizes sodrómeden-
ce, spa-kert hidroterápiás medencével, úszóme-
dence, merülőmedence, csodálatos pihenőrész 
napozóterasszal, fi tneszközpont, spinning-stú-
dió, szépségfarm (szépség- és egészségprogra-
mok) és wellness-kezelések (algakezelések, török 
szappanos masszázs, antistressz-masszázs, nyirok
drenázs, aromaterápia, lávaköves masszázs, 
négykezes masszázs, lábrefl exzóna-masszázs, rei-
ki, shiatsu, akupresszúra és indiai fejmasszázs).  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, játszó-
tér, mini-klub (4-12 éveseknek, heti 6x) és mini-
diszkó (heti 6x).

 

Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 60 nappal az indulás
előtt történő foglalás esetén 18% kedvezmény a 
szállás díjából (csak a 08.01.-04.30. között történő
foglalásoknál).  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (csak 60+ szo-
bák foglalása esetén érvényes).

 LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT, SPA & CASINO    
JOKER-

SZOBA

   MELONERAS 

1 hét reggelivel

már 783,-€/fő ártól
 (250.560,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 18%

Szálláskód: EURN 13112

A2N -
2-12 év
-50%

+
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

26

FUERTEVENTURA

Fuerteventura a Kanári-szigetek második 

legnagyobb szigete, ugyanakkor a legkisebb

népsűrűségű is. Az év több mint 300 napja

napsütéses. Jellegzetességei a fantasztikus

strandok, ahol  csodálatos napokat tölthet-

nek el az idelátogatók. A végtelenül hosz-

szú, aranysárga és fehérhomokos partok 

olyanok, mint egy képeskönyvben. A vízi

sportok, különösen a szörf szerelmeseinek 

paradicsoma ez a hely, mely a tengerpar-

ti séták és a mountainbike-túrák kedvelői-

nek is számtalan lehetőséget kínál. A sziget

déli részén, a Jandia-félszigeten található

a Sotavento fi nomhomokos strand, ahol a

kristálytiszta víz kék és türkiz árnyalatokban

pompázik, és amely Playa de Esquinzón ke-

resztül egészen Costa Calma-ig húzódik.

Jandia

Puerto del Rosario

Playa Barc

Isla de
los Lobos

FU
ER

TE
VE

RR
NT

UR
A

Corralejo

Costa Calma

Playa de Esquinzo

Caleta de Fuste

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · FUERTEVENTURA
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

FUERTEVENTURA

Nappali átlaghőmérséklet °C 24 21 19 19 19 20 21

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 17 15 13 12 12 13 13

Víz átlaghőmérséklet °C 22 20 19 18 18 17 17

Napos órák száma naponta 7 6 5 6 7 7 8

Esős napok száma havonta 4 5 7 7 5 4 2

Levegő páratartalom % 67 68 66 68 67 64 61

Úti cél: FUERTEVENTURA (FUE)
Indulási repülőterek, repülési napok

Bécs - charter járatokon Indulási időpontok

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 27.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Útvonal: VIE-FUE-VIE

Csodálatos környezetben fekvő szálloda
Jandia hosszú, homokos strandján. A pi-
hentető nyaralást a kitűnő szolgáltatások 
és a kényelem garantálják.

Fekvése: A hosszú, homokos strand, amelyet a
szállodától csak egy kis út választ el, kb. 300 m-
re fekszik. A kis halászfalu, Morro Jable kb. 2 km-
re. Bevásárlási és szórakozási lehetőségek a közel-
ben. A busztranszfer a repülőtérről kb. 105 perc. 
Felszereltsége:   A szállodában 254 szoba áll a
vendégek rendelkezésére 3 ill. 6 emeleten. Továb-
bá hall recepcióval, ülősarok, liftek, internetsarok 
(térítés ellenében), teraszos étterem, a’la carte-
étterem, szalonbár és fodrászat. A kertben édes-
vizű úszómedence (fűthető), napozóteraszok és
teraszos pool-/snack-bár. Napágyak és napernyők 
a medencénél ingyenesen. Törölközők kaució el-
lenében.
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   Egy dupla ággyal 
és heverővel (kb. 140 cm széles), hűtőszekrény, 
légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, WIFI in-
gyenesen, telefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, 
hajszárító és balkon vagy terasz.
A1A/A2A/A3A:   Tengerre nézők.
A1D/A2D/A3D: Oldalról tengerre nézők.
A2C/A3C - Junior-suitek:   Tágasabbak, bennük 
ülősarok, külön hálószoba és tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is. 
Sport: Fitneszterem, squash (ütők és labda kau-
ció ellenében) és asztalitenisz. Térítés ellenében: 
biliárd, a szomszédos Stella Jandia Resort szállo-
dában kerékpárkölcsönzés és tenisz, a közelben 
búváriskola és a strandon vízi sportolási lehetősé-
gek (helyi szolgáltatóknál). 
Gyerekek:   Kis játszótér és külön gyermekme-
dence. 
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este német, angol és spanyol nyelven. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1A, A1D).
•   50% kedvezmény a spa-belépő árából.
 WELLNESS tipp    A wellness- és spa-központban 
(belépés 18 éves kortól): fi tneszrészleg, kardio- és 
edzőgépek, spinning-terem és edzőterem. Térítés 
ellenében: fi nn szauna, lábrefl exzóna-medence, 
tengervizes medence, pezsgőfürdő, szaunarész-
leg, különböző fürdők (ásványvizes, török, vichy, 
jet-masszázs). „Test és Lélek” ajánlatok, külön-
böző masszázsok (thai, ajurvedikus), különböző 
kezelések (alga, hab, fango, aloe vera, arc), ma-
nikűr, pedikűr és különböző, a helyszínen foglal-
ható wellness-programok.

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Kontinentális reggeli későn kelőknek 12.00
óráig a pool-bárban. Egyes helyi alkoholos és al-
koholmentes italok 10.00 és 23.00 óra között.
Snack-ételek 10.30 és 12.30 óra között. Kávé, tea
és sütemények 15.30 és 16.30 óra között. Ün-
nepi menü. 
 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő fogla-
lás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  

 SENTIDO BUGANVILLA HOTEL & SPA    
JOKER-

SZOBA

  JANDIA 

1 hét All Inklusive

már 712,-€/fő ártól
 (227.840,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURN 22214

A2B -
A2A -
A2D -
A2C -

2-14 év
-100%

+
ÚJ

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

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

•
•
•
•
•
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27SPANYOLORSZÁG · FUERTEVENTURA

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

A szálloda ízléses berendezése, különleges 
hangulata és kitűnő gasztronómiai ajánla-
tai miatt különösen kedvelt.

Fekvése:   Costa Calma hosszú, homokos partján
fekszik. Közvetlen kijárat a strandra, ahova lépcső-
kön juthatunk el. A központ kb. 1,5 km-re fekszik.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A vendégek rendelkezésére áll
354 szoba, továbbá recepció, liftek, internetsa-
rok (térítés ellenében), WIFI a hallban (ingyene-
sen), étterem, bár terasszal, szalonbár, üzletek és
mosoda (térítés ellenében). A kertben 2 édesvi-
zű úszómedence (az egyik fűthető), 1 tengervizes
medence, napozóterasz és pool-/snack-bár. Nap-

ágyak és napernyők ingyenesen, törölközők kau-
ció ellenében.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Minibár (térítés ellené-
ben), légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, te-
lefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, hajszárító és
tengerre néző balkon vagy terasz.
A2B/A3B: Tágasabbak, heverővel a 3. fő részé-
re.
A2F - Családi szobák:   2 felnőtt és 1 vagy 2 gyer-
mek részére, tágasak, bennük optikailag leválasz-
tott nappali/hálószoba és heverő a gyermekek ré-
szére.
A2C/A3C/A4C - Családi szobák:   Két kétágyas
szoba összekötő ajtóval min. 4 fő részére.
A2K - Komfort Plus-szobák: Tágasabbak, a
magasabb emeleteken helyezkednek el, bennük 
fürdőköpeny és strandtörölköző. Extra szolgál-
tatások: a szobában érkezéskor gyümölcs, víz és

üdvözlőajándék valamint late check-out (a helyek 
függvényében).
A kétágyas szobák csak egy pótággyal foglalhatók, 
további bébiágy foglalása sem lehetséges.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba A2S
is. 
Ellátás: Félpanzió   vagy  y All Inklusive. Minden 
étkezés büférendszerben.  
Sport:   Strandröplabda, fi tneszterem, minifoci, 
minigolf, többfunkciós sportpálya, kerti sakk és 
asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd és a közel-
ben található Hotel SENTIDO H10 Playa Esmeral-
dában búvárkodás.
Gyerekek:   Gyermekmedence (egész évben fű-
tött), Daisy mini-klub animációs programokkal 
(4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Változatos animációs programok.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 WELLNESS tipp  A Despacio Thalasso Center-
ben térítés ellenében (belépés 16 éves kortól, 
gyermekes családoknak előre megadott időpon-
tokon): Fedezzen fel egy teljesen új érzésekkel 
tarkított világot a gyógy- és szépségközpontban, 
ahol tengervizes terápiával és további személyre 
szabott kezelésekkel várják! Továbbá törökfürdő, 
fi nn szauna, pezsgőfürdő, fedett medence, kü-
lönböző masszázsok, arckezelések (férfi aknak is), 
bőrradírozás, wrap-kezelés, pakolások, keleti ke-
zelések, alkímia-kezelések és különböző thalasso-
kezelések állnak rendelkezésre.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben látványkonyhával. Egyes helyi alkoholos és 
alkoholmentes italok valamint nemzetközi, már-
kás égetett szeszek 10.00 és 24.00 óra között a 

különböző bárokban. Kontinentális reggeli későn
kelőknek 10.30 és 12.00 óra között. Snack-ételek 
12.00 és 15.00 óra között a pool-/snack-bárban.
Sütemények, szendvicsek és fagylalt 15.00 és
18.00 óra között.

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.08.31-ig történő All
Inklusive foglalás esetén 5,- €/teljes árat fi zető fő/
éjszaka kedvezmény (csak a 12.03.-12.10., 01.04.-
01.11, 02.11.-02.18., 03.04.-03.11. közötti érkezé-
seknél).  
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 21% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A 
12.01.-12.15. közötti érkezés esetén.

 H10 TINDAYA    
JOKER-

SZOBA

  COSTA CALMA 

1 hét félpanzióval

már 682,-€/fő ártól
 (218.240,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: EURN 22897

A2S -
A2F -

2-6 év
-100%

+

Mennyei kilátás a hosszú homokos strand 
felett a türkizkék óceánra és pihenés pá-
rosulnak ebben az igényes szállodában, és 
garantálják a vendégek számára a tökéle-
tes nyaralást.

Fekvése: Egy domboldalban fekszik, kitűnően 
illeszkedve a környezetbe, közvetlen kijárattal a
kilométerhosszú, homokos Sotavento-strandra,
ahova egy érintetlen, kis úton juthatunk el. A köz-
pont kb. 2 km-re. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   Modern komfortszálloda főépü-
letből és több melléképületből összesen 333 szo-
bával. A vendégek rendelkezésére áll felújított hall
recepcióval (WIFI ingyenesen), liftek, internetsa-
rok (térítés ellenében), felújított teraszos étterem,

lobby-bár gyönyörű kilátással és butik. A szépen
kialakított kertben édesvizű úszómedence, pezs-
gőfürdő, napozóterasz és pool-/snack-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél ingyenesen.
Törölközők kaució ellenében. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A 2013-ban felújí-
tott szobákban minibár (térítés ellenében), lég-
kondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon,
fürdőszoba zuhanyozóval, WC, hajszárító és ten-
gerre néző balkon vagy terasz.
A2M - Beachfront-szobák:   A strand közelében
találhatók.
A2C - Családi szobák: 2 felnőtt és 2 gyermek 
részére foglalhatók, tágasabbak, kiegészítve két
pótággyal a gyermekek részére.
A2D/A3D - Junior-suitek:   Kiegészítve ülősa-
rokkal és heverővel 2 gyermek részére.
A2J/A3J - Beachfront Junior-suitek:   Terasszal
rendelkeznek, és a strand közelében fekszenek,
egyébként hasonlók, mint a Junior-suitek.

A2V - VIP-szobák:   A szálloda legjobb részén 
találhatók, kiegészítve tea-/kávéfőzővel, fürdőkö-
peny, papucs, 1 üveg víz és gyümölcs érkezéskor 
a szobában. Takarítás előre egyeztetett időpont-
ban.
A kétágyas szobák csak egy pótággyal foglalhatók, 
további bébiágy foglalása sem lehetséges.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba A2S
is. 
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklsuive  . Minden 
étkezés büférendszerben. A vacsoránál az alka-
lomhoz illő viselet kötelező (a férfi aknak hosszú-
nadrág). 
Sport:   Aerobic, fi tneszterem, kerti sakk és aszta-
litenisz. Térítés ellenében: biliárd, minigolf és te-
nisz.
Wellness:   A 2012/2013 telén felújított wellness-
részlegben: gőzfürdő, fedett medence (fűthető) 
és szauna. Térítés ellenében: masszázs és külön-
böző kezelések.   
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, Daisy mini-
klub (4-12 éveseknek) animációs programokkal, 
mini-diszkó és játszótér.
Szórakozás: Napközben animációs programok, 
esti szórakoztató programok és diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben. 
Kontinentális reggeli későn kelőknek 10.30 és 12.00 
óra között. Snack-ételek 12.00 és 16.00 óra között 
a pool-/snack-bárban. Sütemények, szendvicsek és 
fagylalt 16.00 és 18.00 óra között. Egyes alkoholos 
és alkoholmentes italok 10.30 és 18.00 óra között 
a pool-/snack-bárban, 18.00 és 24.00 óra között a 
diszkóban. A főétkezések ideje alatt az italokat fel-

szolgálják. 1 óra tenisz és ½ óra minigolf/szoba/tar-
tózkodás ingyenesen (a helyek függvényében).

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.08.31-ig történő All
Inklusive foglalás esetén 5,- €/teljes árat fi zető fő/
éj kedvezmény. 
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 21% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A 
03.29.-04.10., 04.21.-04.30. közötti érkezés ese-
tén. 

 SENTIDO H10 PLAYA ESMERALDA    
JOKER-

SZOBA

  COSTA CALMA 

1 hét félpanzióval

már 721,-€/fő ártól
 (230.720,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: EURN 22322

A2C -
A2D -
A2J -

2-6 év
-100%

+
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28 SPANYOLORSZÁG · LANZAROTE

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

28

LANZAROTE

Lanzarote a Kanári-szigetek misztikus vul-

kán-szigete! A hosszú, aranyhomokos ten-

gerpartok, feketehomokos, kis öblök, az 

óceánba omló, vulkáni szirtek, a kristály-

tiszta kék óceán lélegzetelállító kontrasztja

a vulkánkitörések által formált sziget füstöl-

gő krátereivel és lávafolyamaival mindenkit

lenyűgöznek. Fedezzék fel a vulkanikus szi-

get különleges látnivalóit, sétáljanak a Tűz-

hegy „Montanas del Fuego” holdbéli táján,

tekintsék meg a smaragdzöld vizű „El Gol-

fo”-kráter lagúnáját vagy a lávafolyam által

képződött víz alatti „Jamoes del Aqua” bar-

langot! Gondosan ápolt virágoskertek, pál-

masorok teszik teljessé a sziget természeti

képét. A szigetcsoport többet nyújt, mint

egy sziget felfedezése!

Costa Teguise

Playa Blanca

Puerto del Carmen

Arrecife
Puer

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

A fehér homok, a fekete lávakő és a kanári
növényzet csodálatos kombinációja nyűgö-
zi le az idelátogatót. A szálloda tökéletesen
illeszkedik a sziget déli részén fekvő falucs-
ka látképébe. Ez Lanzarote a kis felfedezők 
és az ínyencek szigete!

Fekvése:   A fürdésre alkalmas, homokos Playa
Dorada-öböl kb. 300 m-re, Playa Blanca központ-
ja a parti sétányon haladva kb. 10 perc gyalog. A

busztranszfer a repülőtérről kb. 40 perc.  
Felszereltsége:   A főépületben hall recepcióval, 
bár ülőgarnitúrával, étterem, internetsarok (térítés 
ellenében), WIFI a hallban (ingyenesen), érmés 
mosógép és orvosi ügyelet. A szubtrópusi kertben 
2 édesvizű úszómedence (az egyik fűthető), kis fo-
lyó hidakkal, füves napozórész pálmákkal, napozó-
terasz napágyakkal és pool-/snack-bár. Törölközők 
térítés ellenében. Összesen 200 lakóegység. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Suitek:   Kom-
binált nappali/hálószoba heverővel, külön háló-
szoba, főzősarok hűtőszekrénnyel, tűzhely, mik-
rohullámú sütő, telefon, SAT-TV, bérelhető széf, 
fürdőszoba, zuhanyozó, WC, hajszárító és búto-
rozott balkon vagy terasz. 
A2V - Premium-suitek: 1 üveg víz és 1 gyü-
mölcskosár érkezéskor a szobában, tea-/kávéfőző, 
fürdőköpeny és papucs. A szobában takarítás elő-
re egyeztetett időpontban.
A2K - Komfort Plus-suitek:   Kétszobásak és a 
legfelső emeleteken helyezkednek el.
Foglalható földszinti Joker-suite   A2S   is. 
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive  . Büféreg-
geli, a’la carte-ebéd és büfévacsora látványkony-
hával. Ünnepi menü.  
Sport:   Boccia, íjászat, vízigimnasztika és asztalite-
nisz. Térítés ellenében: biliárd és búvárkodás.  
Szórakozás:   Változatos animációs programok 
a Blue Team szervezésében. Napközben és este 
szórakoztató programok animációval és tánccal.
Figyelem! A szálloda 16 éven aluli vendége-
ket nem fogad.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).   
 ALL inklusive  Büféreggeli, a’la carte-ebéd és
büfévacsora látványkonyhával. A büféétterem-
ben hetente min. 2x specialitások estje. A főét-
kezések ideje alatt üdítők, gyümölcslevek, ás-
ványvíz, sör és asztali bor. A La Choza bárban:
kontinentális reggeli későn kelőknek 10.30 és
13.00 óra között, kis snack-ételek, szendvicsek 
10.30 és 13.00 óra valamint 15.00 és 18.30 óra
között (délután sütemény és fagylalt). Helyi al-
koholos és alkoholmentes italok az All Inklusive-
itallap szerint 10.00 és 24.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő fogla-
lás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 SENTIDO H10 WHITE SUITES    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA BLANCA 

1 hét félpanzióval

már 740,-€/fő ártól
 (236.800,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURN 20448

ÚJ

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

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

•
•
•

KLÍMA · LANZAROTE
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

LANZAROTE

Nappali átlaghőmérséklet °C 27 25 20 21 22 23 23

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 18 16 14 13 13 14 14

Víz átlaghőmérséklet °C 22 20 19 18 18 17 17

Napos órák száma naponta 7 6 5 6 7 7 8

Esős napok száma havonta 1 4 5 3 2 2 2

Levegő páratartalom % 67 68 66 68 67 64 61

Úti cél: LANZAROTE - ARRECIFE (ACE)
Indulási repülőterek, repülési napok

Bécs - charter járatokon Indulási időpontok

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 27.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Útvonal: VIE-ACE-VIE

ADULTS

ONLY

16
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29SPANYOLORSZÁG · LANZAROTE

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

A kényelmes és ízléses szálloda különösen 
kedvelt a törzsutasok körében. 

Fekvése:   A Playa de las Coloradas öbölnél (dur-
vahomokos és kavicsos/köves) fekszik. A Papa-
gayo strandok kb. 3 km-re, a központ kb. 2 km-re 

(ingyenes hotelbusz). Ingyenes buszjárat a Playa
Dorada strandra. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 40 perc.  
Felszereltsége:   A kényelmes szállodában a ven-
dégek rendelkezésére áll hall recepcióval, liftek, ét-
terem, bár, szalonbár, játékszoba, fodrászat, inter-
netsarok (térítés ellenében) és butik. A kertben 5
édesvizű úszómedence, napozóterasz napágyakkal
és napernyőkkel. A tetőn naturista-rész. Törölközők 
kaució ellenében. Összesen 291 szoba és liftek. 

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: Légkondicionálás, tele-
fon, bérelhető széf, minibár (külön kérésre, térítés 
ellenében), SAT-TV, hajszárító, fürdőszoba, WC és 
balkon vagy terasz. 
A1B/A2B:   Oldalról tengerre nézők. 
A1F/A2F: Tengerre nézők.
A2D - Junior-suitek: Tágasabbak és tengerre 
nézők.
C2A - Családi szobák:   Kombinált nappali/háló-
szoba és 1 külön hálórész, étkezősarok, konyha-
sarok, tűzhely, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, 
fürdőszoba, zuhanyozó, WC és medencére néző 
balkon vagy terasz.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Foglalható Joker-családi szoba C2S   is. 
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. A vacsoránál az alka-
lomhoz illő viselet kötelező (a férfi aknak hosszú-
nadrág). Ünnepi menü.
Sport: Fitneszterem, íjászat, strandröplabda. Térí-
tés ellenében: tenisz, squash, biliárd.  
Gyerekek:   2 külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás: Animációs programok hetente 6x.  
  Figyelem! A 12.24.-01.06., 04.11.-04.20. között a 
min. tartózkodás 3 éjszaka.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1F).
•   Dine Around:   Félpanziós foglalás esetén a 
vendégeknek lehetőségük van a vacsorát egy má-
sik IBEROSTAR szállodában (IBEROSTAR Lanzaro-
te Park) elfogyasztani előzetes (min. 1 nap) tele-
fonos foglalással (a helyek függvényében).  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Kontinentális reggeli későn kelőknek 10.30
és 12.00 óra között a pool-bárban. Snack-ételek 
12.00 és 17.00 óra között, kávé, sütemény és fagy-
lalt 15.00 és 17.00 óra között a pool-bárban. Üdí-
tők, sör, bor valamint helyi és nemzetközi alkoho-
los italok az All Inklsuive-itallap szerint 10.30 és
23.00 óra között (az All Inklusive italok fogyasztá-
sa önkiszolgáló rendszerben).

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: All Inklusive foglalás esetén
12,- €/teljes árat fi zető fő/éj kedvezmény (csak a
01.01.-01.06. közötti tartózkodásoknál).   
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 18% kedvezmény a szállás díjából.
2013.09.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 IBEROSTAR PAPAGAYO    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA BLANCA 

1 hét félpanzióval

már 657,-€/fő ártól
 (210.240,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

HOTELS & RESORTS

Szálláskód: EURN 20125

A2D -
C2A -
C2S -

-100%

+

Kellemes légkörű szálloda gyönyörű kilá-
tással az Atlanti-óceánra.

Fekvése:   A homokos Playa Dorada öböl kb. 250
m-re. Playa Blanca központja kb. 10 perc gyalog a
parti sétány mentén. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 40 perc.
Felszereltsége: A 2012-ben teljesen felújított
szállodában rendelkezésre áll recepció WIFI-vel,
ülősarkok, étterem, ázsiai a’la carte-étterem, in-

ternetsarok (térítés ellenében), piano-bár, kávé-
zó, Papagayo bár animációs teremmel, snack-bár 
grillétteremmel és fodrászat. A kertben 2 úszó-
medence, napozóterasz napozóágyakkal és nap-
ernyőkkel. Törölközők (kaució ellenében). 407 
szoba és liftek.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   Kis hűtőszekrény, mini-
bár (külön kérésre, térítés ellenében), légkondici-
onálás, bérelhető széf, SAT-TV, zenecsatorna, te-
lefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, hajszárító és 
bútorozott balkon vagy terasz.
A2D - Családi szobák: Földszinti, tágasabbak 
szobák, kiegészítve heverővel, bennük fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó.
A2K - Komfort Plus-szobák:   A felsőbb emele-
teken helyezkednek el, és fürdőszobával vagy zu-
hanyozóval rendelkeznek.
A kétágyas szobák csak 1 pótággyal foglalhatók, 
további bébiágy foglalása sem lehetséges.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.   
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben. Ünnepi menü.  
Sport: Fitneszterem, boccia, röplabda és asztali-
tenisz. Térítés ellenében: biliárd, tenisz, minigolf 
és búvárkodás.
Wellness:   Szauna. Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek: Külön gyermekmedence, vízicsúszda, 
játszótér, mini-klub (3-12 éveseknek) és tini-klub. 
Szórakozás: Animációs programok.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. A főétkezések ideje alatt üdítők, gyümölcs-
levek és ásványvíz (önkiszolgáló rendszerben) 

valamint sör és asztali bor (felszolgálják). Reggeli
későn kelőknek 10.30 és 12.30 óra között. Alko-
holos és alkoholmentes italok 10.30 és éjjel 01.00
óra között az All Inklusive-itallap szerint. Sütemé-
nyek, szendvicsek és fagylalt 15.30 és 18.30 óra
között a La Choza bárban. 1 óra tenisz és 1 óra mi-
nigolf/szoba (előzetes foglalással, a helyek függ-
vényében). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: (csak a 11.01. után történő fog-
laláosknál) 21=18/14=12   11.26.-12.03., 01.02.-
01.16., 02.19.-03.12.   7=6 11.26.-12.10., 01.02.-
01.16., 02.19.-03.12. közötti érkezés esetén.

 H10 LANZAROTE PRINCESS    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA BLANCA 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 720,-€/fő ártól
 (230.400,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURN 20137

A2D -
2-6 év
-100%

+
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

30

(

●
Porto
Santo

MADEIRAMADEIRA

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

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

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

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

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

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

úszómedencéket ajánljuk. 

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

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

KLÍMA · MADEIRA
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

FUNCHAL

Nappali átlaghőmérséklet °C 24 22 20 19 19 19 20

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 18 16 14 13 13 14 14

Víz átlaghőmérséklet °C 22 20 19 18 17 17 17

Napos órák száma naponta 6 5 5 5 6 6 7

Esős napok száma havonta 7 7 7 7 6 7 4

Levegő páratartalom % 77 78 76 78 77 74 71

ÜDÜLŐHELYEK

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

Caniço, a déli parton, Funchaltól csak néhány kilo-
méterre fekvő, kis település a sziget egyik legkedvel-
tebb üdülőhelyévé fejlődött. A közvetlen az óceán-
parton található Caniço de Baixo és a kavicsos, kis
Praia dos Reis Magos strand ideális a kikapcsolódás-
ra és az aktív pihenésre vágyóknak egyaránt. Az üdü-
lőterület rendkívül kedvelt a búvárok körében vala-
mint tökéletes kiindulópont a sziget felfedezéséhez 
és túrázáshoz.

Úti cél: FUNCHAL (FNC)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest - menetrendi járatokon Indulási időpontok

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Útvonal: BUD-LIS-FNC-LIS-BUD

További szállásajánlatok a régióban:

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

Barátságos hangulatú, ízlésesen kialakított 
szálloda csodálatos kilátással az óceánra.

Fekvése:   Egy domboldalon fekszik, Funchal nyu-
gati részén. A központ kb. 2,5 km-re, ahova az in-
gyenes hotelbusszal lehet eljutni (vasárnap ki-
vételével). A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 
perc.
Felszereltsége: Az attraktív szállodában 132 szo-
ba található 5 emeleten. A vendégek rendelke-
zésére áll recepció, liftek, internetsarok (térítés 
ellenében), ingyenes WIFI a hallban, étterem, 
a’la carte-étterem és koktélbár. A szép kertben 
fűthető, édesvizű úszómedence, pool-bár vala-
mint napozóterasz szép kilátással az óceánra és 
Funchalra. Napágyak, napernyők és törölközők 
ingyenesen.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A barátságosan beren-
dezett szobákban szőnyegpadló, minibár, légkon-
dicionálás, bérelhető széf, kábel-TV, telefon, haj-
szárító, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és balkon.
A2B: Tengerre néző szobák.  
Ellátás: Reggeli   vagy  y  félpanzió.   Büféreggeli és 
büfé- vagy menüválasztásos vacsora. Diétás éte-
lek külön kérésre. Ünnepi menü.  
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: biliárd, squash és tenisz.

Wellness:   Édesvizű, fedett medence és pezsgő-
fürdő. Térítés ellenében: szauna, törökfürdő és új,
modern spa-részleg különböző kezelésekkel.  
Szórakozás: Alkalmanként esti szórakoztató
programok, élőzene vagy folklórműsorok.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A). 
 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.11.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.
2013.12.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 01.02.-04.30.
közötti érkezéseknél).  
Árkedvezmény: 14=12   11.12.-12.03., 01.02.-
01.16., 7=6   11.12.-12.10., 01.02.-01.23. közötti ér-
kezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (csak 12.21.-
01.01., 02.15.-04.30. közötti tartózkodásoknál).

 HOTEL MADEIRA PANORAMICO      FUNCHAL 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

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

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: NAH 21213

-100%

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

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

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

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

  INFORMÁCIÓ  
A változtatás jogát fenntartjuk!
 ELLÁTÁS  
Büféreggeli / fakultatív félpanzió.
INDULÁSI IDŐPONTOK  
2014. február 7., április 18.
EXTRA TIPP
A csoportot magyar idegenvezető kíséri.
GARANCIA TIPP  
A program elindítása min. 16 fő esetén.  
További fontos információk a körutazással 
kapcsolatban az Ön utazási irodájában.

KÖRUTAZÁS MADEIRÁN- AZ ÖRÖK TAVASZ SZIGETÉN MAGYAR IDEGENVETŐVEL 

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

7 napos körút (6 éjszaka)
Budapesttől Budapestig

már 527,-€/fő ártól
 (168.640,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: NAH 21213
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www.neckermann.hu A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

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

Fekvése:   Közvetlenül a fürdésre alkalmas, ter-
mészetes Arieiro-öbölben fekszik, a sötéthomo-
kos/kavicsos strandnál. Funchal központja kb. 6
km-re, ahova az ingyenes hotelbusszal lehet eljut-
ni (hétfőtől péntekig). A menetrend szerinti busz 
megállója a közelben. Vásárlási lehetőségek, ét-
termek és bárok kb. 1,5 km-re. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége:   A barátságos szállodában 124
szoba található 10 emeleten. Rendelkezésre áll
recepció, liftek, internetsarok (térítés ellenében),

étterem gyönyörű kilátással valamint bár. A szép
kertben, amely majdnem a tengerrel egy szinten
fekszik, nagy, tengervizes úszómedence, pool-/
snack-bár és napozóterasz. Napágyak és naper-
nyők ingyenesen vehetők igénybe a medencé-
nél.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A felújított szo-
bákban kis ülősarok, bérelhető széf, síkképernyős
kábel-TV, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és
tengerre néző balkon.
A2B/A3B - Junior-suitek:   Tágasabb.
Foglalható kisebb balkonnal rendelkező Joker-
szoba   A2S   is.
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. Minden étke-
zés büférendszerben. Diétás ételek külön kérésre.
Ünnepi menü.

Sport: Asztalitenisz. Térítés ellenében: biliárd, 
darts és modern fi tneszsarok kilátással a tengerre.  
Wellness:   Térítés ellenében: az új, ízlésesen ki-
alakított spa-részlegben hidromasszázs, törökfür-
dő valamint különböző kezelések és masszázsok.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás:   Esti szórakoztató programok folk-
lóresttel, karaokeval, show-műsorokkal, piano-
zenével, és tánccal.

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.12.31-ig történő foglalás esetén 15% kedvez-
mény a szállás díjából.
2014.04.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 01.01-04.30. kö-
zötti érkezéseknél).

 HOTEL ORCA PRAIA    
JOKER-

SZOBA

  FUNCHAL 

1 hét reggelivel

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

Bizalom Bónusz akár 20%

NAH 21142

A2B -
2-12 év
-100%

+

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

Fekvése:   Közvetlen a parti sétányon fekszik, a 
sziklás tengerpart felett, a Funchalba vezető út 
alatt. A Clube Naval és a Ponta Gorda tengervi-
zes úszómedencék kb. 3 perces sétával érhetők el. 
Közvetlen a szálloda mellett egy nyilvános kert ta-
lálható. Funchal központja és az óváros kb. 3 km-
re, ahova az ingyenes hotelbusszal lehet eljutni. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A felújított szállodában 215 szo-
ba várja a vendégeket 11 emeleten. Rendelkezé-
sükre áll hall recepcióval, liftek, társalgók, étterem, 
bár és kávézó. A szép, gondozott kertben fűthető, 
édesvizű úszómedence, pool-bár és napozóterasz 
gyönyörű kilátással. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A tágas és kényel-
mesen berendezett szobákban szőnyegpadló, 
minibár, légkondicionálás, bérelhető széf, kábel-
TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó, 
WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.

Ellátás: Reggeli vagy félpanzió  . Minden étke-
zés büférendszerben. Ünnepi menü.  
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz. Térítés elle-
nében: biliárd és squash. 
Wellness: Térítés ellenében: szauna és pezsgő-
fürdő.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence.
Szórakozás: Esténként szórakoztató programok 
valamint heti 1x folklórest.   

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 25% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 20% ked-
vezmény a szállás díjából.
2013.12.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 11.05.-
12.08., 12.12., 12.19., 01.02.-02.27. közötti érkezés
esetén.   

 HOTEL BAIA AZUL    
JOKER-

SZOBA

  FUNCHAL 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 396,-€/fő ártól
 (126.720,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 25%

Szálláskód: NAH 21122

2-14 év
-50%
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

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

Fekvése: Funchal szívében fekszik, egy domb-
oldalban az öböl felett, csodálatos kilátással a vá-
rosra és az óceánra. A központ kb. 10 perces sé-
tával érhető el, ahova ingyenes hotelbusszal is el
lehet jutni (hétfőtől szombatig). A busztranszfer a
repülőtérről kb. 20 perc.

Felszereltsége: A kedvelt szállodában 261 szo-
ba/stúdió található 9 emeleten. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, 5 lift, ingye-
nes WIFI a hallban, panorámás étterem (nem-
dohányzó résszel), bár, játékszoba kábel TV-vel és
kis üzlet. Édesvizű úszómedence, pool-étterem
pool-bárral és napozóterasz. Napágyak és naper-
nyők ingyenesen vehetők igénybe. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A kényelmes beren-
dezésű szobákban ülősarok, hütőszekrény (térí-
tés ellenében), légkondicionálás, bérelhető széf,
kábel-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC valamint panorámaablak és hegyre 
néző balkon.

A1E/A2E: Oldalról tengerre néző szobák.
A1B/A2B:   Tengerre néző szobák.
A2F - Superior-szobák: Tágasabbak és tenger-
re nézők.
A2C/A3C - Stúdiók:   Kombinált nappali/háló-
szoba, konyhasarok (mikrohullámú sütő, tűzhely) 
és zuhanyozó.  
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió plusz. Minden 
étkezés büférendszerben. Félpanzió plusz foglalá-
sa esetén a vacsoránál víz, üdítők és bor ingyene-
sen. Ünnepi menü.  
Sport:   Asztalitenisz és biliárd. Térítés ellenében: 
keményborítású teniszpálya.  
Wellness: Térítés ellenében: a spa-részlegben 
fedett medence, pezsgőfürdő és szauna.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás:   Esténként szórakoztató programok 
show-műsorokkal, tánccal és élőzenével.

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 11.01.-
12.17., 01.02.-02.11. közötti érkezés esetén. 

 FOUR VIEWS BAIA      FUNCHAL 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 452,-€/fő ártól
 (144.640,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: NAH 21226

2-6 év
-100%

Szállás példa

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

Fekvése:   Közvetlen a kavicsos/köves strandnál
és a szép parti sétánynál fekszik. Funchal kb. 9
km-re, ahova az ingyenes hotelbusszal lehet el-
jutni (hétfőtől szombatig). A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A teljesen felújított szállodá-
ban 224 szoba található. A vendégek rendelke-
zésére áll hall recepcióval, liftek, internetsarok és
WIFI a hallban (mindkettő ingyenesen), TV-sa-
rok, büféétterem, a’la carte-étterem, bár, kis üzlet

és fodrászat. A szép kertben fűthető, tengervizes
úszómedence, pool-/snack-bár és napozóterasz.
Napágyak, napernyők és törölközők ingyenesen
vehetők igénybe a medencénél.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: C1B/C2B/C3B:   Az elegáns beren-
dezésű szobákban minibár, légkondicionálás, bé-
relhető széf, kábel-TV, telefon, hajszárító, fürdő-
szoba, zuhanyozó, WC és oldalról tengerre néző
balkon.
C2C/C3C:   Tengerre néző szobák.
C2D - Superior-szobák: Fürdőszobával rendel-
keznek és közvetlen tengerre nézők. Extra szolgál-
tatások: alkoholmentes italok érkezéskor a szobá-
ban, tea és kávé a szobában (saját elkészítéshez),
DVD-lejátszó (külön kérésre), fürdőpapucs, in-
gyenes belépés a „Four Stones” spa-részlegbe,
asztalfoglalás az étteremben, lefoglalt napágy a

medencénél illetve félpanzió foglalása esetén 2x 
vacsora az a’la carte-étteremben.
B2A - Stúdiók:   Kombinált nappali/hálószoba, 
konnyhasarok és tengerre néző balkon.
A2A - Apartmanok:   Kombinált nappali/háló-
szoba heverővel, konyhasarok, 1 külön hálószoba 
és balkon gyönyörű kilátással a tengerre.
Foglalható kertre néző terasszal rendelkező     Joker-
szoba  C1S/C2S   is.
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió plusz. Minden 
étkezés büférendszerben. Félpanzió plusz foglalá-
sa esetén a vacsoránál sör, üdítők, bor és víz in-
gyenesen. Ünnepi menü.
Sport:   Biliárd, fi tneszterem és asztalitenisz. Térí-
tés ellenében: búvárbázis (helyi szolgáltató).
Wellness: Pezsgőfürdő. Térítés ellenében: a 
„Four Stones” spa-részlegben (belépő 5,- €/fő/
nap, Superior-szoba foglalása esetén ingyene-
sen) édesvizű, fedett medence, szauna, gőzfür-
dő, masszázs és kozmetikai kezelések.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  

Szórakozás:   Esti szórakoztató programok.  
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (C1B, C1S).
• 2013.09.30-ig történő foglalás esetén 1x   30 
perces masszázs  /teljes árat fi zető fő/tartózko-s
dás. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 15% kedvez-
mény a szállás díjából.
2013.12.31-ig történő foglalás esetén 10% kedvez-
mény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18 11.24.-12.06., 01.02.-01.17.,
14=12 11.24.-12.13., 01.02.-01.24., 7=6 11.24.-12.20.,
01.02.-01.31. közötti érkezés esetén. 
Tengerre néző szoba felár nélkül: C2C=C2B
11.01.-12.26., 01.01.-03.01. közötti tartózkodás esetén.   

 FOUR VIEWS OASIS    
JOKER-

SZOBA

  CANICO DE BAIXO 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 399,-€/fő ártól
 (127.680,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: NAH 21136

A2A -
2-14 év
-100%

+
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

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

Fekvése:   Csak a parti sétány választja el a szik-
lás tengerparttól. Funchal központja kb. 2,5 km-
re található, ahova az ingyenes hotelbusszal (na-
ponta, az igények függvényében) lehet eljutni. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A vendégek rendelkezésé-
re áll 198 szoba 6 emeleten, liftek, hall recepci-
óval és ingyenes internetsarok. A szálloda a Vila
Porto Mare üdülőtelep része, melynek szolgál-
tatásai szintén rendelkezésre állnak: 4 étterem,
bárok, hatalmas, gyönyörű kert, 2 nagy, édes-
vizű úszómedence, napozóteraszok és 2 pool-bár.
Napágyak, napernyők és törölközők ingyenesen
vehetők igénybe a medencénél.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: Porto Mare (21125):
A2A: A kényelmes és ízléses berendezésű szo-
bákban vízforraló, minibár, légkondicionálás, bé-
relhető széf, síkképernyős kábel-TV, DVD-lejátszó,
iPod-dokkoló, telefon, hajszárító, fürdőszoba, WC 
és kertre néző balkon.
A1B/A2B: Tengerre néző szobák. 
A2C/A3C - Superior-szobák:   Tágasabb szobák,
tengerre néző balkonnal rendelkeznek.

A2D - Junior-suitek:   Tolóajtóval leválasztható
hálószoba dupla ággyal, nappali-rész ülősarokkal,
konyhasarok és tengerre néző balkon.
Foglalható nem kertre néző Joker-szoba   A2S   is.
The Residence Porto Mare (21126):
A2C - Stúdiók:   Kombinált nappali/hálószoba,
konyhasarok (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő),
légkondicionálás, bérelhető széf, kábel-TV, DVD-
lejátszó, telefon, fürdőköpeny, hajszárító, fürdő-
szoba, WC és tengerre néző balkon.
A2B - Apartmanok: Tágasak, kiegészítve 1 kü-
lön hálószobával, az optikailag elválasztott kony-
hában elektromos tűzhely, sütő, mosogatógép és
kenyérpirító. 
Ellátás: Porto Mare (21125): 
Reggeli vagy félpanzió plusz. Minden étke-
zés büférendszerben (félpanzió esetén a’la carte-
vacsora felár ellenében). Félpanzió plusz foglalá-
sa esetén a vacsoránál 1 pohár sör, bor, víz vagy 
üdítő ingyenesen. Diétás ételek külön kérésre.
Foglalható   fl exibilis félpanzió S21029C/D   is
(további információ a www.neckermann.hu olda-
lon). Ünnepi menü.  
The Residence Porto Mare (21126):
Önellátás ,   reggeli vagy félpanzió. Minden
étkezés büférendszerben (félpanzió esetén a’la
carte-vacsora felár ellenében). Diétás ételek kü-
lön kérésre. Ünnepi menü. 
Sport:   Modern fi tneszterem és alkalmanként
aerobic vagy vízigimnasztika. Térítés ellenében:
asztalitenisz, minigolf, tenisz és golf (Putting
Green, gyakorlóhálóval).
Gyerekek:   Gyermekmedence, játszótér, játszó-
szoba és gyermekfelügyelet (térítés ellenében).

Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B).
• 30% green fee-kedvezmény a Palheiro Golf y
és Santo da Serra golfpályákon. 
• Superior-szobák és Junior-suitek foglalása ese-
tén 25,- € értékű spa utalvány/teljes árat fi ze-yy
tő fő/tartózkodás. 
• Dine Around:   Félpanziós foglalás esetén a 
vendégeknek lehetőségük van arra, hogy a va-
csorát 4 este a foglalt szállodában illetve 3 este 
bármely, a Porto Bay Hotels & Resorts szálloda-
lánchoz tartozó hotelben vegyék igénybe (előze-
tes foglalás szükséges). Amennyiben Ön a Hotel 
The Cliff Bay szállodában veszi igénybe a vacso-
rát, a helyszínen kb. 10,- € felár fi zetendő.
 WELLNESS tipp  Az 540 m²-es The Spa at Vila 
Porto Mare wellness-központ (belépés 16 éves 
kortól) szolgáltatásai: pezsgőfürdő, pihenő és 2 
fűtött, fedett medence. Térítés ellenében: 2 gőz-
fürdő, 2 szauna, kozmetikai kezelések, különböző 
masszázsok, Vichy-zuhany és hidroterápiás fürdő.  

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.11.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
2013.12.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak a 02.01.-04.30. 
közötti érkezéseknél).  

Árkedvezmény: 
Porto Mare (21125):
21=18/14=12/7=6   11.18.-12.24., 01.02.-02.14.
közötti érkezés esetén.
Tengerre néző szoba felár nélkül: A2B=A2A
11.18.-12.17., 01.02.-01.31. közötti tartózkodás ese-
tén.
The Residence Porto Mare (21126):
21=18/14=12/7=6 11.21.-12.24., 01.02.-02.08.
közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény: 
Porto Mare (21125):    55 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (Joker-szoba
foglalása esetén nem érvényes).

 PORTO MARE & THE RESIDENCE PORTO MARE    
JOKER-

SZOBA

  FUNCHAL 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 495,-€/fő ártól
 (158.400,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: NAH 21125 / NAH 21126

A2D -
A2B -
+

2-5 év
-100%
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

36

ZÖLD-FOKI-
SZIGETEK

A Zöld-foki-szigetek, az Afrika nyugati partjai

előtt, az Atlanti-óceánban található szigetcso-

port máig titkos tippnek számít egy kontrasz-

tokkal teli utazáshoz. Egész évben nyári hőmér-

séklet, hosszú, homokos strandok, türkizszínű

víz, első osztályú szörföző és búvárhelyek, szí-

nes városok nyüzsgő, gyarmati hangulattal,

széles dűnék, izgalmas vulkánok, zöld hegyvi-

dékek és szubtrópusi növényzet adja a tökéle-

tes keretet a pihentető vagy aktív üdüléshez.

„Cabo Verde” - a szigetcsoport neve portugálul

- a kultúrák olvasztótégelye, a portugál-gyarma-

ti hatások és az afrikai egzotikum egyvelegét kí-

nálja, összekeverve egy kis brazil életörömmel

és szívélyes vendéglátással. Mindegy, hogy va-

laki csak pihenést keres, vagy az aktív üdülést

részesíti előnyben, a Zöld-foki-szigeteken min-

denki megtalálja a maga paradicsomát.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · ZÖLD-FOKI-SZIGETEK
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

Nappali átlaghőmérséklet °C 30 29 27 24 23 24 25

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 23 22 20 18 17 18 18

Víz átlaghőmérséklet °C 25 24 22 21 20 20 20

Napos órák száma naponta 8 9 8 8 9 10 10

Esős napok száma havonta 4 1 0 0 0 0 0

Levegő páratartalom % 75 74 73 72 73 73 73

Úti cél: ZÖLD-FOKI-SZIGETEK - SAL (SID)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest - menetrendi járatokon Indulási időpontok

SZERDA 2013. november 6. - 2014. május 7.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Útvonal: BUD-LIS-SID-LIS-BUD

Visszaúton hosszú átszállási idővel kell számolni! (fakultatív lisszaboni városnézés lehetséges!)

Kedvelt, olasz vezetés alatt álló szálloda 
közvetlen a szép tengerparton.

Fekvése: Közvetlen a homokos strandon fek-
szik. Santa Maria kis központja kb. 2 km-re. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A létesítményben összesen 236 
szoba található földszintes bungalókban. A ven-
dégek rendelkezésére áll internetsarok (WIFI térí-
tés ellenében), SAT-TV-sarok, büféétterem, bárok, 
butik és szabadtéri színpad. A kertben tengervizes 
úszómedence, napozóterasz és pool-bár. Nap-
ágyak és napernyők a medencénél és a strandon 
is ingyenesen vehetők igénybe. Törölközők kau-
ció ellenében. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Bungalók: Hű-
tőszekrény, minibár (térítés ellenében), légkon-
dicionálás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, zuha-
nyozó és WC.
Sport:   Aerobic, asztalitenisz, íjászat, darts, tenisz-
pálya (kivilágítás térítés ellenében), vízigimnasz-
tika, strandröplabda, strandfoci és strandtenisz. 

Térítés ellenében: vízi sportok (helyi szolgálta-
tóknál).  
Gyerekek: Mini-klub és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok (olasz nyel-
ven) valamint esténként játékok, show-műsorok 
és diszkó.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas bungaló foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas bungalóban (A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Homár térítés ellenében. Egyes helyi alkoho-
los és alkoholmentes italok 10.00 és 24.00 óra kö-
zött. Snack-ételek 10.00 és 18.00 óra között.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
01.08.-01.15., 04.01.-04.09. közötti tartózkodás
esetén.   

 BRAVO CLUB VILA DO FAROL   ÚJ    SANTA MARIA 

1 hét All Inklusive

már 873,-€/fő ártól
 (279.360,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: NAH 59307

2-11 év
-50%

ÚJ
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37ZÖLD-FOKI-SZIGETEK · SAL

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

Barátságos légkörű szálloda nyugodt kör-
nyezetben.

Fekvése:   A 2. szállodasoron, a kilométerhosszú, 
homokos strandtól kb. 200 m-re fekszik. Santa 
Maria központja kb. 20 perces sétával érhető el. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 48 szo-
ba található 2 emeleten. A vendégek rendelkezé-
sére áll recepció, hall SAT-TV-vel, internetsarok és 
WIFI (térítés ellenében), teraszos étterem élőze-
nével és bárok. A kert közepén szép, édesvizű 
úszómedence napozóterasszal. Napágyak és nap-
ernyők ingyenesen vehetők igénybe. Törölközők 
a strandra és a medencéhez kaució ellenében.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A modern és ízlé-
ses berendezésű szobákban minibár (térítés elle-
nében), légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, 
telefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC és bútorozott balkon vagy terasz.
A2B - Superior-szobák:   Az 1. emeleten találha-
tók és balkonosak.  
Ellátás: Reggeli  , félpanzió vagy  teljes panzió. 
Büféreggeli és menüválasztásos vacsora (helyi és 
nemzetközi specialitásokkal). Ünnepi menü.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: a szállo-
dához tartozó „Dunas de Sal” búváriskola a stran-
don, a legközelebbi szörfállomás kb. 500 m-re.  
Wellness:   A spa-központ szolgáltatásai térítés el-
lenében: masszázs, szépségápolási kezelések és 
törökfürdő.
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás: Élőzene.

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából (csak 
félpanziós és teljes panziós foglalásoknál).
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak reggelis foglalá-
soknál).
Árkedvezmény   (csak a 11.01. után történő fogla-
lásoknál)  : 14=12/7=6 01.11.-02.21., 03.15.-04.15.,
7=5   11.04.-11.14., 02.22.-03.14., 04.16.-04.30. kö-
zötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (A3A szobatípus
foglalása esetén nem érvényes).

 HOTEL DUNAS DE SAL   ÚJ    SANTA MARIA 

7=5
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 671,-€/fő ártól
 (214.720,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: NAH 59046

-50%

Szépen kialakított szálloda különleges lég-
körrel.

Fekvése:   Közvetlen a homokos strandon fekszik. 
A kis település, Santa Maria csak néhány perc gya-
log. A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége:   A 2009-ben felújított szállodá-
ban összesen 140 szoba található 4 épületrész-
ben. A vendégek rendelkezésére áll recepció (WIFI 
térítés ellenében), internetsarok, teraszos étterem 
(grillestek), specialitásokat kínáló éttermek (térítés 
ellenében) és bárok. 2 édesvizű úszómedence, 
napozóterasz és pool-bár. Napágyak és napernyők 
a medencénél ingyenesen, a strandon térítés el-
lenében (félpanziós foglalás esetén ingyenesen). 
Törölközők ingyenesen. Saját beach-klub.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   Hűtőszekrény, légkondi-
cionálás, széf, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), te-
lefon, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és kertre néző, bútorozott balkon vagy terasz.
A1B/A2B: A tenger oldalán található szobák kor-
látozott kilátással a tengerre.

Ellátás: Reggeli  ,   félpanzió   vagy teljes panzió  .
Büféreggeli és hetente 1x büfévacsora, egyébként
menüvacsora. Ünnepi menü.  
Sport:   Fitneszterem, biliárd, íjászat, asztalitenisz, 
minigolf, 2 teniszpálya (az egyik kivilágítható, elő-
zetes foglalással), kosárlabda és röplabda. Térítés
ellenében: szörf és búvárkodás.  
Wellness: Térítés ellenében: masszázs.  
Szórakozás:   Hetente többször esti szórakoztató
programok.  

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

 Kedvezmények 
Árkedvezmény: Á 28=24/21=18/14=12/7=6
11.01.-12.19., 01.06.-04.30. közötti tartózkodás
esetén (csak a 09.15-ig történő foglalásoknál).   

 HOTEL MORABEZA   ÚJ    SANTA MARIA 

7=6
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 936,-€/fő ártól
 (299.520,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: NAH 59321
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38 ZÖLD-FOKI-SZIGETEK · SAL

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Nagy területen elhelyezkedő szálloda köz-
vetlen a homokos strandon.

Fekvése: Santa Maria öblének kilométerhosz-
szú strandjánál fekszik. A kb. 400 m-re található
központot a szép parti sétányon lehet elérni. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 355 szo-
ba/bungaló várja a vendégeket a 2 szintes főépü-
letben és fa bungalókban, melyeket trópusi kert
vesz körül. Rendelkezésre áll hall recepcióval, in-
ternetsarok (WIFI térítés ellenében), étterem, grill-
étterem helyi és nemzetközi konyhával, bárok és

butik. A kertben 1 édesvizű és 2 tengervizes úszó-
medence, napozóterasz és pool-bár. A strandon 
saját beach-bár üdítőkkel, snack-ételekkel és kis 
fogásokkal. Napágyak, napernyők és törölközők 
a medencénél és a strandon is ingyenesen ve-
hetők igénybe.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Bungalók: A 
kertben található, barátságos, egyszerűen és cél-
szerűen berendezett bungalókban (egy részük 
emeletes ággyal) hűtőszekrény, légkondicionálás, 
bérelhető széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, zuha-
nyozó, WC és bútorozott terasz.
A1E/A2E/A3E - Superior-bungalók:   Felújí-
tottak.
A1D/A2D/A3D - Superior-szobák:   A főépü-
letben találhatók és balkonnal vagy terasszal ren-
delkeznek.
A1C/A2C - 55+ bungalók:   Csak 55 év feletti 
utasaink részére foglalhatók.
Ellátás: Reggeli,   félpanzió vagy All Inklusive  . 
Minden étkezés büférendszerben. Vacsora speci-
alitásokkal.  
Sport:   Aerobic, biliárd, íjászat, asztalitenisz, kivi-
lágítható teniszpálya, röplabda és vízigimnaszti-
ka. Térítés ellenében: a szállodában búváriskola, 
a strandon szörfi skola.  
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek:   3 külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek), játszótér és gyermekfelügyelet 
(térítés ellenében).  
Szórakozás: Napközben animációs programok, 
este show-műsorok és élőzene valamint játékte-
rem.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1E, A1D, A1C). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Napközben snack-ételek (pl. pizza, hot dog,
szendvics, sütemény, fagylalt). Helyi alkoholos és
alkoholmentes italok 08.00 és 24.00 óra között a
bárokban.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.12.15-ig történő foglalás esetén 10% kedvez-
mény a szállás díjából.
Min. 45 nappal az indulás előtt történő foglalás
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából (csak a
12.16.-04.30. között történő foglalásoknál).  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
A1C/A2C bungaló foglalása esetén (a Bizalom
Bónusszal nem kombinálható).

 OASIS ATLANTICO BELORIZONTE   ÚJ    SANTA MARIA 

1 hét reggelivel

már 688,-€/fő ártól
 (220.160,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: NAH 59325

2-11 év
-100%

Az újonnan épült, modern szálloda pihen-
tető nyaralást kínál.

Fekvése:   Közvetlen a homokos strandon fekszik.
Santa Maria központja szórakozási és vásárlási le-
hetőségekkel, éttermekkel és bárokkal kb. 300 m-
re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége: A szállodában összesen 338 szo-
ba található. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval (széfek és internetcsatlakozás/WIFI),
társalgó, TV-szoba, büfééttermek, a’la carte-étte-
rem és 3 bár. Tengervizes úszómedence felnőt-
teknek, pool-bár és pezsgőfürdő. Napernyők és

törölközők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen. Napágyak a medencénél, strandkosarak a 
strandon ingyenesen.  
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár, légkondi-
cionálás, széf, TV, WIFI, hajszárító, fürdőszoba, zu-
hanyozó, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Kertre néző szobák.
A1C/A2C/A3C:   Közvetlen tengerre néző szo-
bák.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák: 2 szoba össze-
kötő ajtóval, kertre nézők.
A1D/A2D/A3D/A4D - Suitek: Közvetlen ten-
gerre néző balkonnal rendelkeznek.
A1E/A2E/A3E - 55+ szobák: Kertre nézők, csak 
55 év feletti utasaink részére foglalhatók.
A1G/A2G/A3G - 55+ szobák: Tengerre nézők, 
csak 55 év feletti utasaink részére foglalhatók.  
Ellátás: Reggeli,   félpanzió vagy All Inklusive  . 
Minden étkezés büférendszerben.
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: különbö-
ző vízi sportok (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness:   Térítés ellenében: spa- és wellness-
központ különböző kezelésekkel.
Gyerekek: 2 külön gyermekmedence, gyerek-
animáció/mini-klub, játszótér és játszószoba. 
Szórakozás:   Esti animációs programok (portu-
gál és angol nyelven) és sportanimáció.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B, A1C, A1D, A1E, 
A1G).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Snack-ételek. Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok egész nap a bárokban.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.12.15-ig történő foglalás esetén 10% kedvez-
mény a szállás díjából.
Min. 45 nappal az indulás előtt történő foglalás
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából (csak a
12.16.-04.30. között történő foglalásoknál).  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (a Bizalom Bó-
nusszal nem kombinálható, csak 55+ szobák fog-
lalása esetén érvényes).

 OASIS ATLANTICO SALINAS SEA   ÚJ    SANTA MARIA 

1 hét reggelivel

már 736,-€/fő ártól
 (235.520,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: NAH 59430

A2F -
A2D -

2-11 év
-50%

+
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39ZÖLD-FOKI-SZIGETEK · SAL

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

Az ízlésesen kialakított, elegáns szálloda 
„Yhi-Spa” wellness-központjában valódi ki-
kapcsolódás várja vendégeinket.

Fekvése: Közvetlen a csodálatos, természetes Al-
godoeiro strandon fekszik, amely hosszú, tenger-
parti sétákra és lélegzetelállító naplementék meg-
tekintésére csábít. A Ponta Preta homokos strand 
kb. 300 m-re, naponta többször hotelbusz Santa 
Maria strandjára. Santa Maria kis központja vásár-
lási és szórakozási lehetőségekkel kb. 4 km-re. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége: A szállodában összesen 286 vil-
la és suite található 2 szintes épületekben. A ven-
dégek rendelkezésére áll recepció, internetszoba, 
WIFI (térítés ellenében), büféétterem látvány-
konyhával, a’la carte-étterem nemzetközi kony-
hával, lobby-bár, bárok és kis üzlet. A kertben 2 
nagy, édesvizű úszómedence, napozóteraszok és 
pool-bár étteremmel. Napágyak és napernyők in-
gyenesen vehetők igénybe. Törölközők kaució el-
lenében. A strandon beach-klub grillétteremmel.  
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1B/A2B - Suitek: Nappali, külön 
hálószoba, konyhasarok, minibár (térítés ellené-
ben), légkondicionálás, széf, síkképernyős SAT-TV, 
internetcsatlakozás (térítés ellenében), telefon, 
hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon vagy terasz.
A2E/A3E/A4E - Suitek: 2 külön hálószobával és 
1 fürdőszobával rendelkeznek.
A2C/A3C/A4C - Családi suitek:   2 hálószobá-
val és 2 fürdőszobával rendelkeznek.
A2D/A3D/A4D/A5D/A6D - Villák:   Min. 5 fő 
részére, 2 szintesek, 3 hálószobával, 3 fürdőszobá-
val és privát medencével rendelkeznek.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: a közel-
ben számos vízi sportolási lehetőség (helyi szol-
gáltatóknál).

Wellness:   Az exkluzív „Yhi-Spa” wellness-részleg
szolgáltatásai térítés ellenében: szépségápolási és
testkezelések, gőzfürdő, élményzuhanyok, szauna 
és különböző masszázsok.  
Gyerekek:   2 külön gyermekmedence és mini-
klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás: Napközben animációs programok, 
este show-tánc, élőzene és „Late Bar” DJ-vel.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas suite foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas suiteben   (A1B).  
 ALL inklusive    Minden étkezés menü- vagy büfé-
rendszerben. Ünnepi menü. Délutánonként snack-Ü
ételek valamint kávé, tea és sütemény a pool-bár-
ban és a strandbárban. Egyes helyi alkoholos és
alkoholmentes italok 09.00 és éjjel 02.00 óra között
a különböző bárokban (nyitvatartási idő szerint).
 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 MELIA TORTUGA BEACH RESORT & SPA   ÚJ    SANTA MARIA 

Szállás példa - Villa

1 hét All Inklusive

már 969,-€/fő ártól
 (310.080,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: NAH 59028

A2E -
A2C -

A2D/A3D/

-100%

+
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40 SPANYOLORSZÁG · MALLORCA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!
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Kellemes környezetben fekvő, barátságos 
létesítmény, mely ideális kiindulópontja a 
tengerparton tett sétáknak.

Fekvése: Közvetlen a széles, hosszú, homokos
strandon fekszik. Alcudia központja kb. 5 km-re,
Ca’n Picafort kb. 6,5 km-re (menetrend szerin-
ti buszok). A busztranszfer a repülőtérről kb. 75
perc.
Felszereltsége: A komfortszállodában 447 szo-
ba található 3 emeleten és liftek. A vendégek 
rendelkezésére áll hall recepcióval, szalon SAT-
TV-vel, WIFI (térítés ellenében), bárok, kávézó,
éttermek és üzletek. A kertben 2 édesvizű úszó-

medence valamint napozóterasz napágyakkal és
napernyőkkel.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: B1A/B2A:   Telefon, bérelhető széf,
légkondicionálás/fűtés, SAT-TV, WIFI (térítés el-
lenében), minibár, fürdőszoba, zuhanyozó, WC,
hajszárító és balkon.
B1V/B2V: Medencére néző szobák.
B1D/B2D: Oldalról tengerre nézők.
B2F:   Tengerre nézők, zuhanyozóval és balkonnal
vagy terasszal.
B2C - Junior-suite: Tágasabbak és kiegészítve 
ülősarokkal. Oldalról tengerre nézők.
B2U/B3U - Családi szobák:   Kétlégterűek.
A2E/A3E - Családi szobák:   Kétlégterűek és ol-
dalról tengerre néző balkonnal vagy terasszal.
A4B: Két kétágyas szoba összekötő ajtóval.
Foglalható Joker-szoba B2S is.  

Ellátás: Reggeli,   félpanzió vagy All Inklusive  . 
Minden étkezés büférendszerben.
Sport: Fitneszterem, spinning-terem és asztalite-
nisz. Térítés ellenében: biliárd és kerékpárok.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence és játszótér.  
Figyelem! A szálloda 2014.01.10-től tart 
nyitva.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1A, B1V, B1D).  
 WELLNESS tipp    A thai-stílusban berendezett 
SPA Sensations wellness-központban fedett me-
dence, szauna, törökfürdő, pezsgőfürdő. Térítés 
ellenében: különböző masszázsok és kezelések.   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi és egyes import alkoholos és alko-
holmentes italok 11.00 és 24.00 óra között. Kü-
lönböző gasztronómiai ajánlatok 07.30 és 24.00 
óra között. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.

2013.11.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
2013.12.15-ig történő foglalás esetén 5% kedvez-
mény a szállás díjából.   

 IBEROSTAR PLAYA DE MURO    
JOKER-

SZOBA

  ALCUDIA 

1 hét reggelivel

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

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURN 11562

B2U -
A2E -

2-14 év
-100%

+

MALLORCA

A Baleári-szigetek gyöngyszemére szeretnénk Önöket elcsábítani, ahol évente hat hónapon

át süt a nap. Lankás vidékek és impozáns hegycsúcsok váltakoznak egymással. Az ezeréves

olajfák, szerpentines hegyi utak pompás kilátókkal, kis öblök, változatos strandok a festői

falvak, a régi kolostorok, a romantikus terek Palma óvárosában mind-mind felfedezésre vár-

nak. A sziget északi részén meredek sziklafalak, déli partján több kilométer hosszú, fi nom-

homokos partok találhatók. És körülötte a végtelen nagy és kék tenger. Palma, a sziget fővá-

rosa és Playa de Palma változatos éjszakai szórakozást kínálnak, a zenés bárok és diszkók a

legkülönbözőbb igényeknek is megfelelnek.

C

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · MALLORCA
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

MALLORCA

Nappali átlaghőmérséklet °C 23 18 15 14 15 17 19

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 14 10 8 6 6 8 10

Víz átlaghőmérséklet °C 21 18 15 14 13 14 15

Napos órák száma naponta 6 6 5 5 6 6 8

Esős napok száma havonta 9 8 9 8 6 8 5

Levegő páratartalom % 77 78 77 78 76 75 72

Úti cél: MALLORCA (PMI)
Indulási repülőterek, repülési napok

Bécs - charter járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. november 4. - 2014. április 7.*

KEDD 2013. november 5. - 2014. április 8.*

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 9.*

CSÜTÖRTÖK 2013. november 7. - 2014. április 10.*

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 4.*

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 5.*

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 6.*
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Útvonal: VIE-PMI-VIE
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41SPANYOLORSZÁG · MALLORCA

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

Nemrégiben teljeskörűen felújított, exklu-
zív, modern komforthotel, csak felnőttek 
részére.

Fekvése:   A pálmákkal övezett parti sétány mel-
lett fekszik, a hosszú, homokos strandtól csak kb.
20 m-re, ahol számos üzlet és bár található. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége: A vendégek körében kedvelt,
2010-ben felújított szállodában 169 szoba találha-
tó 6 emeleten és liftek. Rendelkezésre áll hall re-
cepcióval, internetsarok (térítés ellenében), WIFI

(naponta 30 perc ingyenesen), étterem terasszal, 
kávézó/koktélbár, új, tengerre néző chill-out-bár 
és kerékpártároló. A szépen gondozott kertben 
új, 25 m-es, édesvizű úszómedence, napozóte-
rasz napágyakkal és napernyőkkel valamint köz-
vetlen kijárat a parti sétányra. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: B1E/B2E: A modern szobákban te-
lefon, bérelhető széf, SAT-TV, WIFI (térítés ellené-
ben), légkondicionálás/fűtés, hajszárító, a háló-
részből nyíló, üvegfallal leválasztott zuhanyozó, 
WC és oldalról tengerre néző balkon. 
B1A/B2A:   Tengerre néző szobák.
B1C/B2C - Superior-szobák:   Tágasabb, ten-
gerre néző sarokszobák. 
B2B - Junior-suitek: Tágasabbak, nappali opti-
kailag leválasztott hálórésszel, fürdőszoba, zuha-
nyozó és fürdőköpeny. Tengerre nézők.
Ellátás: Önellátás,   reggeli  , félpanzió vagy All 
Inklusive. Minden étkezés büférendszerben. Lát-
ványkonyha. A vacsorához alkalomhoz illő viselet 
kötelező (férfi aknak hosszúnadrág).
Sport: Fitneszterem az Iberostar Royal Cristiná-
ban. Térítés ellenében: StarPilates központ és az 
Iberostar Royal Cristina szállodában 2 teniszpá-
lya.
Figyelem! A szálloda 14 éven aluli vendége-
ket nem fogad.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1E, B1A, B1C).  
 WELLNESS tipp    Térítés ellenében: Az új, 2 szin-
tes SPA Sensation wellness-központ (440 m² bel-
ső és 325 m² külső területen valamint zöldterüle-
tek) szolgáltatásai pihenő fény- és szín-designnal, 

fi nn szauna, hideg- és melegvizes zuhany, pezs-
gőfürdő, masszázszuhanyok, különböző masz-
százsok és galéria nyugágyakkal, ahonnan kilá-
tás nyílik a medencés részre.
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Reggeli későn kelőknek. Snack-ételek a fő-
étkezések között. Helyi alkoholos és alkoholmen-
tes italok a főétkezések ideje alatt valamint 10.30
és 24.00 óra között. Délutánonként sütemény. A
chill out-bárban az All Inklusive nem érvényes.  

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő fogla-
lás esetén 18% kedvezmény a szállás díjából.
2013.09.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
2013.10.15-ig történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény a szállás díjából.   

 IBEROSTAR ROYAL CUPIDO      PLAYA DE PALMA 

1 hét önellátással

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

Bizalom Bónusz akár 18%

Szálláskód: EURN 11415

ÚJ

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

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

•
•
•
•

Igényes szálloda szép környezetben, kitűnő
szolgáltatásokkal.

Fekvése:   A fi nomhomokos strandtól és a parti
sétánytól kb. 100 m-re fekszik. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 30 perc.
Felszereltsége:   A kényelmes szállodában 330
lakóegység található 2 négyemeletes épületben
és liftek. A vendégek rendelkezésére áll hall re-

cepcióval, internetsarok (térítés ellenében), WIFI 
(naponta 30 perc ingyenesen), szalon bárral, ét-
terem és ajándéküzlet. A szépen gondozott kert-
ben édesvizű úszómedence, napozóterasz és 
pool-bár. Napágyak és napernyők a medencénél 
ingyenesen. Kerékpártároló. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1C: Telefon, minibár, légkondicio-
nálás/fűtés, WIFI (térítés ellenében), SAT-TV, bé-
relhető széf, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, hajszá-
rító és balkon. 
A2D/A3D:   Háromágyas szobák.
A1A/A2A - Superior-szobák: Tágasabbak. 
C1A/C2A - Stúdiók: Kiegészítve kombinált nap-
pali/hálószobával és főzősarokkal. 
C1B/C2B - Superior-stúdiók: Medencére né-
zők.
B2A/B3A - Apartmanok:   Max. 3 felnőtt és 1 
gyermek részére, kiegészítve külön hálószobával. 
B2B/B3B - Apartmanok: Medencére nézők.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Önellátás  , reggeli  ,   félpanzió   vagy All 
Inklusive. Minden étkezés büférendszerben. Ün-
nepi menü.
Sport: Aerobic, boccia, fi tneszterem, asztalitenisz 
és röplabda. Térítés ellenében: biliárd, többfunk-
ciós sportpálya, StarPilates központ és 2 kivilágít-
ható teniszpálya.
Wellness: Fedett medence. Térítés ellenében: a 
SPA Sensation THAI ZEN thai stílusban berende-
zett wellness-központban (belépés 16 éves kor-
tól) 2 fi nn szauna, kozmetikai kezelések (arc, test) 
és masszázs.
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1C, A1A, C1A, C1B). 
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
10.00 és 24.00 óra között. Szendvicsek 10.30 és
13.00 óra között.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő fogla-
lás esetén 18% kedvezmény a szállás díjából.
2013.09.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
2013.10.15-ig történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=12/7=6   03.01.-03.15. kö-
zötti érkezés esetén.

 IBEROSTAR ROYAL CRISTINA    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA DE PALMA 

7=6
kedvezmény

1 hét önellátással

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

Bizalom Bónusz akár 18%

Szálláskód: EURN 11323

B2A -
B2B -

2-14 év
-100%

+
ÚJ

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

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out

•
•

ADULTS

ONLY

14
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42 EGYIPTOM · HURGHADA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

42

Szép, tengerparti szálloda központi helyen,
a kedvelt bevásárlóutcák közelében.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos strandon fekszik. A partnál egy kis, stran-
dolásra alkalmas sziget található (hídon át érhető
el) napágyakkal és kis vízicsúszdákkal. Hurgha-
da új kikötője éttermekkel, bárokkal és üzletek-
kel kb. 15 perc gyalog. Az óváros kb. 500 m-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége:   A kényelmesen kialakított léte-
sítményben 380 szoba található 7 emeleten. Ren-

delkezésre áll hall recepcióval, liftek, WIFI (egy 
adott közös helyiségben ingyenesen), 2 büféét-
terem, a’la carte-étterem nemzetközi specialitá-
sokkal (előzetes foglalással), bárok, vízipipasarok, 
kávézó, üzletek és fodrászat. A közös helyiségek 
(a diszkó kivételével) nemdohányzók. Fűthető, 
édesvizű úszómedence pool-bárral. Snack-bár a 
strandon. Napágyak, napernyők és törölközők a 
medencénél, a strandon és a szigeten is ingyene-
sen (napi 1 törölköző, csere térítés ellenében).   
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A: Az ízlésesen berendezett 
szobákban kávé-/teafőző, minibár, légkondicioná-
lás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, zu-
hanyozó, WC és tengerre néző balkon vagy terasz. 
A1C/A2C/A3C - Superior-szobák: Tágasabbak.
A2E/A3E - Suitek:   Nappali/hálószoba, ablak 
nélküli, külön hálószoba és nem tengerre néző, 
francia balkon. 
A2D/A3D - Suitek: Tengerre néző balkonnal 
vagy terasszal rendelkeznek.
Foglalható kertre néző, balkonnal és terasszal 
nem rendelkező Joker-szoba   A1S/A2S   is. 
Sport: Fitneszterem, aerobic, boccia, asztalite-
nisz, vízigimnasztika és strandröplabda. Térítés el-
lenében: biliárd és búváriskola.   
Wellness: A felújított spa-részleg (belépés 16 
éves kortól, előzetes foglalással) szolgáltatásai té-
rítés ellenében: gőzfürdő, masszázs, szauna és 
pezsgőfürdő.
Szórakozás: Animációs programok és diszkó.  
Figyelem! A szálloda 15 éven aluli vendége-
ket nem fogad.

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

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Ünnepi menü. Helyi alkoholos és alkohol-Ü
mentes italok 10.00 és 24.00 óra között (06.00
és 10.00 óra között nem szolgálnak fel alkoholos
italokat). Snack-ételek 12.00 és 17.00 óra között,
kávé, tea és sütemény 15.00 és 17.00 óra között.
Éjféli snack 22.30 és éjjel 01.00 óra között. A mi-
nibárba érkezéskor üdítőket készítenek be (1 hét
múlva üdítőkkel, naponta vízzel újra feltöltik). A
vacsoránál megfelelő öltözet (férfi aknak hosszú-
nadrág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.09.30-ig történő fog-
lalás esetén 2,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény.  
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 25% kedvezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 14=11   11.21.-12.07., 01.02.-
02.22., 7=6   11.21.-12.14., 01.02.-02.22. közötti ér-
kezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
20% kedvezmény a szállás díjából.

 SUNRISE HOLIDAYS RESORT    
JOKER-

SZOBA

  HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 38211

ADULTS

ONLY

15

EGYIPTOM

Egyiptomi utazásuk során megismerhetik a

világ egyik legvarázslatosabb országát. Le-

nyűgöző építészeti emlékek tanúskodnak a

Nílus menti ország többezer éves történel-

méről és egyedülálló kultúrájáról. Egy ki-

rándulás alkalmával megismerhetik a cso-

dálatos templomokat és piramisokat, vagy 

ellátogathatnak a Királyok Völgyében talál-

ható, titokzatos sírkamrákhoz. A színes ko-

rallzátonyok és hajóroncsok kiváló búvár-

kodási lehetőségeket biztosítanak kezdők és

haladók számára egyaránt. Pihenjék ki a fá-

radalmakat a Vörös-tenger partján találha-

tó, álomszép strandok egyikén, ahol türkiz-

kék víz és aranyszínű homok kínál tökéletes

kikapcsolódást! A kellemes klíma és a minő-

ségi wellness-központok biztosan kizökken-

tik majd Önöket a szürke hétköznapokból.

(

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · EGYIPTOM
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

HURGHADA

Nappali átlaghőmérséklet °C 30 27 24 22 23 25 27

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 23 19 16 14 14 16 19

Víz átlaghőmérséklet °C 27 25 24 22 21 22 23

Napos órák száma naponta 10 8 8 7 8 9 10

Esős napok száma havonta 0 0 0 0 0 0 0

Levegő páratartalom % 55 56 54 53 51 51 52

Úti cél: EGYIPTOM - HURGHADA (HRG)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest - charter járatokon Indulási időpontok

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 26.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Útvonal: BUD-HRG-BUD
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43EGYIPTOM · HURGHADA

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

Kedvelt, barátságos hangulatú szálloda egy 
szép kertben, a tengerparton.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos strandon illetve a sétánynál fekszik, ahol
éttermek, kávézók és vásárlási lehetőségek talál-
hatók. A Sindbad Club Aquapark Resorts testvér-
szálloda a sétány túloldalán. Hurghada központ-
ja kb. 7 km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb.
20 perc.  
Felszereltsége:   A létesítményben összesen
245 szoba várja a vendégeket a főépületben és
a melléképületekben. Rendelkezésre áll hall re-
cepcióval (ingyenes széfek), internetsarok (térí-
tés ellenében), főétterem, 2 a’la carte-étterem,
kávézó, bár, söröző és üzletek. A kertben édes-
vizű úszómedence (11.15. és 04.15. között fűthe-
tő) 3 csúszdával (időszakos üzemeltetéssel) és
pool-bár. Strandbár. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen vehetők igénybe. Kis kikötő a szálloda sa-
ját tengeralattjárójával.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A barátságosan
berendezett szobákban kis hűtőszekrény, lég-

kondicionálás, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC és balkon vagy te-
rasz.
A1B/A2B/A3B - Superior-szobák:   A meden-
ce közelében találhatók, bennük minibár, széf,
plazma-TV, DVD-lejátszó, fürdőszoba, zuhanyozó
és oldalról tengerre nézők.
A1C/A2C/A3C - Superior Junior-suitek:   Köz-
vetlen tengerre nézők, belépés a Club Lounge-ba
(speciális reggeli, napilap, snack-ételek, italok).
Foglalható balkonnal és terasszal nem rendelkező
Joker-szoba A1S/A2S/A3S   is.
Sport: Biliárd, aerobic, boccia, röplabda és vízi-
gimnasztika. Térítés ellenében: a vízisport-köz-
pontban sznorkelfelszerelés, búvárkodás a búvár-
bázison, szörf valamint a Sindbad Club Aquapark 
Resorts szállodában 3 kivilágítható teniszpálya.
Wellness:   A Sindbad Club Aquapark Resorts
szállodában található Beauty Center szolgáltatá-
sai térítés ellenében: gőzfürdő, szauna, masszázs,
pezsgőfürdő és fodrászat.  
Gyerekek:   Teddy-klub (3-5 éveseknek), mini-
klub (6-8 éveseknek), maxi-klub (9-12 évesek-
nek), tini-klub (13 éves kortól) a Sindbad Club
Aquapark Resorts szállodában és játszótér.  
Szórakozás:   Könnyed animációs programok 
napközben és este, diszkó valamint túrák a szállo-
da tengeralattjárójával (térítés ellenében).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C, A1S).
• A tartózkodás ideje alatt   1x 1 óra tenisz  /teljes z
árat fi zető fő (kivilágítás térítés ellenében).
• Dine Around:   A vendégek igénybe vehetik a 
Sindbad Club Aquapark Resorts szálloda étterme-
it, bárjait és minden további szolgáltatását is (a 
reggeli kivételével).  
 CSÚSZDA tipp    A Sindbad Club Aquapark Re-
sorts szállodában található aquaparkban fűthető 
medencék 7 élménycsúszdával, 2 medence gye-
rekcsúszdákkal és hullámmedence (nem fűthető) 
mesterséges, homokos stranddal. 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Ünnepi menü. Helyi alkoholos (sör, bor, whiskey, Ü
vodka, rum, gin, brandy) és alkoholmentes italok 
(üdítők, kávé, tea) 10.00 és 24.00 óra között (kivé-
ve a diszkóban). Snack-ételek 11.00 és 12.00 óra 
valamint 15.00 és 16.00 óra között. Fagylalt 10.00 
és 18.00 óra között. Vacsorázni az a’la carte-étter-
mekben is lehet (menüvacsora).  

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 25% kedvezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 21=18   11.25.-12.02.,   14=11/7=6
12.02.-01.30. közötti érkezés esetén.  

Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1B=A2B/A1S=A2S   12.09.-12.19, 02.13.-02.27.,
A1C=A2C   12.10.-12.20, 02.14.-02.28. közötti tar-
tózkodás esetén. 
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.  

 SINDBAD CLUB BEACH RESORT    
JOKER-

SZOBA

  HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Bizalom Bónusz akár 25%

NAH 38530

A2B -
A2C -

2-14 év
-100%

+

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

Extra szolgáltatások:

Komfort check-out

ÚJ
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44 EGYIPTOM · HURGHADA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

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

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos strandon fekszik, egy lagúnánál. Bevá-
sárlóközpont kb. 300 m-re. Hurghada központja
éttermekkel, bárokkal és vásárlási lehetőségekkel
kb. 20 km-re (naponta 2x hotelbusz térítés ellené-
ben). A busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   Az igényesen kialakított létesít-
ményben összesen 364 szoba található több, 2-3
szintes épületben. Rendelkezésre áll hall recepci-
óval, WIFI (egyes közös helyiségekben ingyene-
sen), főétterem, 3 a’la carte-étterem (indiai, me-
diterrán és térítés ellenében halétterem), bárok,
keleti kávézó és üzletek. A közös helyiségek (a
diszkó/pub kivételével) nemdohányzók. A kert-
ben 2 édesvizű úszómedence és pool-/snack-bár.
Strandbár. Napágyak, napernyők és törölközők a
medencénél és a strandon is ingyenesen (napi
1 törölköző, csere térítés ellenében). A vendégek 
igénybe vehetik a SENTIDO Mamlouk Palace Re-
sort és a SUNRISE Select Garden Beach Resort
szállodák éttermeit és bárjait is (az a’la carte-ét-

termeket a szabad helyek függvényében, előze-
tes foglalással).  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szo-
bák: Kényelmes és ízléses berendezéssel, ülősa-
rok, minibár, légkondicionálás, széf, LCD SAT-TV,
ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC 
és balkon vagy terasz.
A1C/A2C/A3C - Junior-suitek: Tágasabbak és
oldalról tengerre nézők.
A2D/A3D - Master-suitek:   2 hálószoba, 2 zu-
hanyozó, saját medence és tengerre néző terasz.
A2G - Családi szobák: Nappali/hálószoba 1 he-
verővel, külön hálószoba queensize-ággyal, 1 zu-
hanyozó és oldalról tengerre néző balkon vagy 
terasz.
Foglalható Joker-szoba A1S/A2S/A3S   is.
Sport:   Fitneszterem (16 éves kortól), biliárd (12 
éves kortól), aerobic, darts, asztalitenisz, tenisz és
strandröplabda. Térítés ellenében: szörf és búvár-
kodás (a szomszédos szállodánál, helyi szolgálta-
tóknál).  
Wellness:   Gőzfürdő, szauna és pezsgőfürdő
(16 éves kortól, előzetes foglalással). Térítés elle-
nében: masszázs (16 éves kortól, előzetes fogla-
lással).
Gyerekek: Külön gyermekmedence, mini-klub
(3-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este valamint diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C, A1S).
• SUNRISE Select Service:   közvetlen transzfer a 
repülőtérről a szállodába.
• A tartózkodás ideje alatt 1x kedvezményku-
pon   a spa- és szépségápolási kezelésekre (előze-
tes foglalással, 16 éves kortól).
• A tartózkodás ideje alatt   1x búvároktatás a 
medencénél.
• Junior-suitet foglaló vendégek számára „Royal 
Breakfast”   exkluzív reggeli (további információ 
a www.neckermann.hu oldalon).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Ünnepi menü. Helyi alkoholos és alkohol-Ü
mentes italok 10.00 és 24.00 óra között (06.00 és 
10.00 óra között nem szolgálnak fel alkoholos ita-
lokat). Snack-ételek és fagylalt 12.00 és 17.00 óra 
között, kávé, tea és sütemény 15.00 és 17.00 óra 
között. Éjféli snack 22.30 és éjjel 01.00 óra között. 
Vacsorázni a mediterrán és az indiai a’la carte-
étteremben is lehet (előzetes foglalással). A mi-
nibárba érkezéskor üdítőket készítenek be (1 hét 
múlva üdítőkkel, naponta vízzel újra feltöltik). Az 
éttermekben megfelelő öltözet (férfi aknak hosz-
szúnadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény:   2013.09.30-ig történő fog-
lalás esetén 4,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény.

Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 25% kedvezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=17 11.20.-11.28., 01.02.-
02.22.,   14=11/7=6   11.21.-12.11., 01.05.-02.22.,
14=10 01.02.-01.04.,   7=5   12.12.-12.14., 01.02.-
01.04. közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
15% kedvezmény a szállás díjából.   

 SUNRISE GRAND SELECT CRYSTAL BAY    
JOKER-

SZOBA

  HURGHADA 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 38273

A2G

2-14 év
-100%

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

A kedvelt, nagy területen elhelyezkedő szál-
loda változatos kikapcsolódást és pihentető
nyaralást kínál az egész család számára.  

Fekvése: Közvetlen a szállodához tartozó, homo-
kos strandon fekszik, a SUNRISE Select Garden
Beach Resort mellett. Bevásárlóközpont kb. 300
m-re. Hurghada központja éttermekkel, bárokkal 
és vásárlási lehetőségekkel kb. 20 km-re (naponta
2x hotelbusz térítés ellenében). A busztranszfer a
repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége: Az impozáns létesítményben
530 szoba található több, 3 szintes épületben.
Rendelkezésre áll hall recepcióval, ingyenes WIFI
a hallban, internetsarok (térítés ellenében), büfé-
étterem, 2 a’la carte-étterem, lobby-bár, vízipipa-
sarok és üzletek. A közös helyiségek (a diszkó ki-
vételével) nemdohányzók. A szép kertben 2 édes-
vizű úszómedence (az egyik fűthető), 2 vízicsúsz-
da, napozóterasz és pool-/snack-bár. Strandbár.
Napágyak, matracok, napernyők és törölközők a
medencénél és a strandon is ingyenesen (napi 
1 törölköző, csere térítés ellenében). A vendégek 
igénybe vehetik a szomszédos SUNRISE Select
Garden Beach Resort szolgáltatásait is.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A kényelmes be-
rendezésű szobákban kávé-/teafőző, minibár, lég-
kondicionálás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, zu-
hanyozó, WC és balkon vagy terasz. 
A1C/A2C/A3C - Junior-suitek:   Nappali, háló-
szoba és 1 zuhanyozó. Medencére és oldalról ten-
gerre nézők.

A1D/A2D/A3D - Master-suitek:   Kombinált
nappali/hálószoba, külön hálószoba és fürdőszo-
ba. Tengerre nézők. 
A2F - Családi szobák:   Kombinált nappali/háló-
szoba, külön hálószoba és 1 zuhanyozó. 
A2G - Családi szobák:   Medencére nézők.
Foglalható Joker-szoba A1S/A2S/A3S   is.  
Sport:   Aerobic, asztalitenisz, strandröplabda és a
SUNRISE Select Garden Beach Resortban fi tnesz-
terem (16 éves kortól), tenisz (kivilágítás térítés
ellenében), strandfoci. Térítés ellenében: biliárd
(12 éves kortól, a SUNRISE Select Garden Beach
Resortban), szörf és búvárkodás.
Wellness:   A szomszédos SUNRISE Select Garden
Beach Resortban található, kb. 1.300 m²-es, keleti
stílusban berendezett „Senses Spa” wellness-köz-
pont (belépés 16 éves kortól, előzetes foglalással)
szolgáltatásai térítés ellenében: gőzfürdő, szauna,
pezsgőfürdő, törökfürdő, szépségápolási kezelé-
sek és masszázs.  
Szórakozás: Animációs programok, show-mű-
sorok és diszkó.  
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1C, A1D, A1S).
• A tartózkodás ideje alatt  1x kedvezményku-
pon a spa- és szépségápolási kezelésekre (előze-
tes foglalással, 16 éves kortól). 
• A tartózkodás ideje alatt 1x búvároktatás   a
medencénél.
• Junior-suitet és Master-suitet foglaló vendégek 
számára „Royal Breakfast”   exkluzív reggeli (to-
vábbi információ a www.neckermann.hu oldalon). 

 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, játszó-
tér, gyerekbüfé a főétteremben, gyerekdiszkó és 
gyermekfelügyelet (térítés ellenében). A szom-
szédos SUNRISE Select Garden Beach Resortban 
mini-klub (3-12 éveseknek).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Ünnepi menü. Helyi alkoholos italok, kokté-Ü
lok és üdítők 10.00 és 24.00 óra között (06.00 és 
10.00 óra között nem szolgálnak fel alkoholos ita-
lokat). Snack-ételek és fagylalt 12.00 és 17.00 óra 
között, kávé, tea és sütemény 15.00 és 17.00 óra 
között. Éjféli snack 22.30 és éjjel 01.00 óra között. 
Vacsorázni a 2 a’la carte-étteremben és a SUNRISE 
Select Garden Beach Resort további 2 a’la carte-
éttermében is lehet (menü, előzetes foglalással). 
A minibárba érkezéskor üdítőket készítenek be (1 
hét múlva üdítőkkel, naponta vízzel újra feltöltik). 
Az ebédnél és a vacsoránál megfelelő öltözet (fér-
fi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény:   2013.09.30-ig történő fog-
lalás esetén 2,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény.
Bizalom Bónusz:   2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 25% kedvezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 21=17   11.21.-11.30., 01.02.-
02.22., 14=11   11.21.-12.07., 01.02.-02.22.,   7=6
11.21.-12.11., 01.02.-02.22. közötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
12.02.-12.26. közötti tartózkodás esetén.  
Senior-kedvezmény: 55 év feletti utasainknak 
15% kedvezmény a szállás díjából.

 SENTIDO MAMLOUK PALACE RESORT    
JOKER-

SZOBA

  HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 445,-€/fő ártól
 (142.400,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 38560

A2F
A2G

2-14 év
-100%

+

&       nézzünk 
körül 

gyerekszemmel!
Szolgáltatásaink:

Holiday Plus program - gyere-
keknek, felnőtteknek egyaránt
Animáció különböző korcsopor-
tokban
Külön gyermekmedence, vízi-
csúszda
Gyerekbüfé a főétteremben
Gyerekek számára, különlegesen
képzett személyzet

SENTIDO Service 
szolgáltatásaink:

Ingyenes WIFI a hallban
Párnák a’la carte
Holiday Concierge: segít a prog-
ramok személyre szabott meg-
tervezésében

•

•

•

•
•

•
•
•
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Családbarát szálloda számos úszómeden-
cével, az aquaparkban több csúszdával,
hullámmedencével és rafting-folyóval - a
csúszdázás igazi élménye kicsiknek és na-
gyoknak.

Fekvése:   Közvetlen a hosszú, homokos stran-
don fekszik (fürdőcipő viselete ajánlott), a Titanic 
Beach testvérszálloda mellett. A part közelében is
találhatók korallok, fürdési lehetőség egy stégről.
Hurghada központja éttermekkel, bárokkal és vá-
sárlási lehetőségekkel kb. 17 km-re. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége: A 2010-ben nyílt szállodában,
mely a Titanic komplexum része, összesen 593
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval, WIFI (térítés ellenében), 2 bü-
féétterem, 3 a’la carte-étterem, bárok, üzletek és
fodrászat. A szép kertben 5.000 m²-es medencés
rész (1 úszómedence fűthető). Napágyak, naper-
nyők és törölközők a medencénél és a strandon
is ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A kényelmes be-
rendezésű szobákban minibár, légkondicionálás,

széf, LCD SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba,
zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz. 
A1B/A2B/A3B:   A medencéhez közvetlen kijá-
rattal rendelkező szobák.
A2F/A3F/A4F - Családi szobák: 2 hálószoba
és 1 fürdőszoba.
A2G - Superior-családi szobák:   1 tágasabb
kétágyas szoba és 1 fürdőszoba.
Foglalható Joker-szoba A1S/A2S/A3S   is.
Sport:   Fitneszterem, aerobic, boccia, asztalite-
nisz, minigolf, röplabda és 2 teniszpálya (előze-
tes foglalással). Térítés ellenében: biliárd, bowling
valamint a strandon búvár- és vízisport-központ
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: a wellness-központ-
ban szauna és masszázs valamint a Titanic Beach
szállodában törökfürdő, gőzfürdő és pezsgőfürdő.  
Szórakozás: Animációs programok, show-mű-
sorok és diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B, A1S).
• A tartózkodás ideje alatt   1x 20 perces masz-
százs (nyak és váll).  

 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, mini-
klub (4-12 éveseknek), játszótér, gyerekbüfé, gye-
rekmozi és gyerekdiszkó.
 CSÚSZDA tipp    A nagy aquaparkban 8 csúszda 
(min. 120 cm magas gyerekeknek), kalózhajó 6 
gyerekcsúszdával (3 éves kortól), hullámmeden-
ce és rafting-folyó.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Ünnepi menü. Helyi alkoholos és alkoholmentes Ü
italok, üdítők, kávé és tea egész nap. Reggeli ké-
sőn kelőknek. Délutánonként fagylalt (a Titanic 
Beach szállodában) és snack-ételek. Vacsorázni 
heti 1x az a’la carte-éttermekben is lehet (előze-
tes foglalással). A minibárba naponta üdítőket és 
vizet készítenek be. A vacsoránál megfelelő öltö-
zet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 30% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 25% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 14=11   11.21.-12.12., 01.02.-
02.13., 02.27.-03.15.,   7=6 11.21.-12.19., 01.02.-
02.13., 02.27.-03.15. közötti érkezés esetén.  

Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A
11.21.-12.23., 01.09.-02.24. közötti tartózkodás
esetén.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.  

 HOTEL TITANIC PALACE    
JOKER-

SZOBA

  HURGHADA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

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

Bizalom Bónusz akár 30%

Szálláskód: NAH 38055

A2F
A3F -
A2G -

2-14 év
-100%

+
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47EGYIPTOM · HURGHADA

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

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

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos strandon fekszik. A közelben található
egy korallzátony. Hurghada központja kb. 35 km-
re (naponta 2x hotelbusz térítés ellenében). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 45 perc. 
Felszereltsége: A nagy területen elhelyezkedő
létesítményben összesen 698 szoba (ebből 152 
családi szoba) található több, 1-3 szintes épület-
ben. A vendégek rendelkezésére áll hall recep-
cióval, WIFI (egy adott közös helyiségben in-
gyenesen), internetkávézó (térítés ellenében),
büféétterem, 7 a’la carte-étterem (pl. mexikói,
olasz, keleti, ázsiai), bárok, keleti kávézó (italok 
ingyenesen, vízipipa térítés ellenében), üzletek 
és fodrászat. A közös helyiségek (a diszkó és a
sportbár kivételével) nemdohányzók. A szép kert-
ben 5 édesvizű úszómedence (2 fűthető), 1 relax-
medence felnőtteknek és 3 pool-bár. Strandbár.
Napágyak, matracok, napernyők és törölközők a
medencénél és a strandon is ingyenesen (napi 1
törölköző, csere térítés ellenében). 

Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízléses beren-
dezésű szobákban minibár, légkondicionálás,
széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC 
és oldalról tengerre néző balkon vagy terasz.
A1B/A2B/A3B:   Fürdőszobával vagy zuhanyozó-
val rendelkező, közvetlen tengerre néző szobák.
A2C/A3C - Junior-suitek: A strand közelében,
a földszinten találhatók, tágasabbak, fürdőszobá-
val, zuhanyozóval és tengerre néző terasszal ren-
delkeznek.
A2D - Master-suitek: Hasonló berendezéssel,
mint a Junior-suitek, kiegészítve egy további háló-
szobával és egy 2. terasszal. Tengerre nézők.
A2G - Családi szobák:   1 nappali, 1 hálószoba
és 1 zuhanyozó. Nem oldalról tengerre nézők.
Foglalható fürdőszobával vagy zuhanyozóval ren-
delkező, nem oldalról tengerre néző Joker-szoba
A1S/A2S/A3S is.  
Sport:   Fitneszterem (16 éves kortól, sportcipő
viselete kötelező), boccia, asztalitenisz, kosárlab-
da, 4 teniszpálya (kivilágítás térítés ellenében) és
strandröplabda. Térítés ellenében: szörf, búvárko-
dás és különböző vízi sportok.  
Szórakozás: Animációs programok, esti show-
műsorok és diszkó. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B, A1S).
• SUNRISE Select Service:   közvetlen transzfer a
repülőtérről a szállodába.

• A tartózkodás ideje alatt 1x kedvezményku-
pon   a spa- és szépségápolási kezelésekre (előze-
tes foglalással, 16 éves kortól).
• A tartózkodás ideje alatt   1x búvároktatás a 
medencénél.
• Közvetlen tengerre néző szobát foglaló vendé-
gek számára „Royal Breakfast”   exkluzív regge-
li (további információ a www.neckermann.hu ol-
dalon).  
 WELLNESS tipp    A     kb. 1.160 m²-es, modern, ke-
leti stílusban berendezett „Senses Spa” wellness-
központ (belépés 16 éves kortól, előzetes fogla-
lással) szolgáltatásai: gőzfürdő, hamam, szauna 
és pezsgőfürdő. Térítés ellenében: szépségápolási 
kezelések és masszázs.  
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekmedence, vízi-
csúszdák a családi medencénél, teddy-klub (3-
5 éveseknek), mini-klub (6-8 éveseknek), maxi-
klub (9-12 éveseknek), tini-klub (13 éves kortól), 
játszótér, gyerekbüfé a főétteremben, gyerekdisz-
kó és gyermekfelügyelet (térítés ellenében).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Ünnepi menü. Helyi alkoholos (koktélok is) Ü
és alkoholmentes italok 10.00 és 24.00 óra között 
(06.00 és 10.00 óra között nem szolgálnak fel al-
koholos italokat). Snack-ételek és fagylalt 12.00 és 
17.00 óra között, kávé, tea és sütemény 15.00 és 
17.00 óra között. Éjféli snack 22.30 és éjjel 01.00 
óra között. Vacsorázni az a’la carte-éttermekben 
is lehet (a szabad helyek függvényében, előzetes 
foglalással). A minibárba érkezéskor üdítőket ké-
szítenek be (1 hét múlva üdítőkkel, naponta vízzel 

újra feltöltik). Az ebédnél és a vacsoránál megfe-
lelő öltözet (férfi aknak hosszúnadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.09.30-ig történő
foglalás esetén 2,- €/teljes árat fi zető fő/éjsza-
ka kedvezmény.  
Bizalom Bónusz:   2013.10.31-ig történő fogla-
lás esetén 25% kedvezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=17 11.21.-11.28., 01.02.-
02.22.,   14=11/7=6   11.21.-12.11., 01.05.-02.22.,
14=10 01.02.-01.04.,   7=5 12.12.-12.14., 01.02.-
01.04. közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (Junior-suite,
Master-suite és családi szoba foglalása esetén
nem érvényes).

 SUNRISE SELECT ROYAL MAKADI RESORT    
JOKER-

SZOBA

  MAKADI BAY 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 465,-€/fő ártól
 (148.800,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: NAH 38625

A2D
A2G

-100%

+

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

Extra szolgáltatások:

Vízbekészítés a szobában

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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48 TÖRÖKORSZÁG · TÖRÖK RIVIÉRA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

48

Elegáns, marokkói bútorokkal berendezett 
komfortszálloda igazi keleti építészettel és
különleges hangulattal az 1001 éjszaka me-
séibe kalauzolja vendégeit.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, ho-
mokos/kavicsos strandon fekszik. Belek központ-
ja kb. 2 km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb.
45 perc.  

Felszereltsége:   Az orientális stílusban épült lé-
tesítményben 546 szoba található a 4 emeletes
főépületben. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, liftek, internetsarok (térítés ellené-
ben), ingyenes WIFI, étterem, 2 a’la carte-étterem
(olasz, ázsiai előzetes foglalással, szervizdíj elle-
nében), bárok, üzletek és fodrászat. Napágyak és
törölközők a fedett medencénél ingyenesen ve-
hetők igénybe.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A keleti stílusban
berendezett szobákban légkondicionálás (idő-
szakos üzemeltetéssel), SAT-TV, telefon, minibár,

széf, hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon a kert 
oldalán. 
A1B/A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szobák. 
A2C/A3C: Tengerre néző szobák.
A2F/A3F: Nemdohányzó, oldalról tengerre né-
ző szobák.
A2I/A3I/A4I - Duplex-suitek:   A főépületben 
találhatók, 2 szintesek, bennük kombinált nap-
pali/hálószoba és hálórész a nyitott galérián va-
lamint fürdőszoba és zuhanyozó.
A2K/A3K - Komfort Plus-szobák:   A felsőbb 
emeleteken találhatók. Tengerre nézők.
Foglalható kisebb alapterületű, kert oldalán lévő 
Joker-szoba   A2S/A3S is.  
Sport:   Aerobic, fi tneszterem, teniszpálya (kivilá-
gítás és felszerelés térítés ellenében), darts, asz-
talitenisz. Térítés ellenében: bowling, biliárd vala-
mint golf (helyi szolgáltatóknál). Professzionális 
focipálya (előzetes lekéréssel, térítés ellenében).
Gyerekek: Külön gyermekmedence a fedett 
medencénél, játszótér és mini-klub (4-12 éve-
seknek).  
Szórakozás: Mozi, diszkó és játékterem (térítés 
ellenében).

 EXTRA tipp 
•   Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 WELLNESS tipp    A Spa-Ice Health Club wellness-
központ szolgáltatásai (kb. 3.500 m², 9.00-20.00 
óráig, belépés 10 éves kortól): gőzfürdő, fedett 
medence (fűthető), hamam, szauna és pezsgő-
fürdő. Térítés ellenében: szolárium, különböző 
masszázsok (balinéz-, shiatsu-masszázs) valamint 
kozmetikai kezelések.  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 
egész nap. A reggelinél frissen facsart narancslé.
Snack-ételek 14.30 és 16.00 óra között. A minibár-
ba naponta vizet, sört és üdítőket készítenek be.
Ünnepi menü. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.09.30-ig történő fog-
lalás esetén 3,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény.  
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.   
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 12.01.-
12.21. közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény: 65 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (A2A, A2B,
A2F, A2K, A2S szobatípusok foglalása esetén ér-
vényes).

 SPICE HOTEL & SPA    
JOKER-

SZOBA

  BELEK 

1 hét All Inklusive

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

Turbókedvezmény

Szálláskód: EURN 40523

A2I
A3I -

2-12 év
-100%

+

TÖRÖK RIVIÉRA

Törökország ideális választás, amennyiben

szeretnének elmenekülni a hideg téli hó-

napok elől. A Taurus-hegység zöldellő vo-

nulata, hangulatos éttermek, All Inklusive-

szállodák és számos golfpálya várja az ide-

érkező vendégeket. A nyaralás alatt ér-

demes megismerkedni a környező vidék 

nevezetességeivel is, mint pl. Aspendos,

Ephesus, Perge vagy Myra. Válasszanak szá-

mos, érdekes fakultatív kirándulásunk kö-

zül! A helybeliek vendégszeretete, a török 

ételspecialitások, az ehhez tartozó légkör és

természetesen a bazárok keleties forgataga

mindenkit magával ragad. Ha élményekben

gazdag nyaralásra vágynak, a Török Riviéra

igazán jó választás.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · TÖRÖKORSZÁG
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

TÖRÖK RIVIÉRA

Nappali átlaghőmérséklet °C 27 22 17 15 16 18 21

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 15 11 8 6 7 8 11

Víz átlaghőmérséklet °C 23 20 18 16 16 16 17

Napos órák száma naponta 9 7 5 5 7 7 9

Esős napok száma havonta 4 5 11 11 9 6 4

Levegő páratartalom % 64 68 70 70 69 65 67

Úti cél: TÖRÖK RIVIÉRA - ANTALYA (AYT)
Indulási repülőterek, repülési napok

Bécs - charter járatokon Indulási időpontok

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 9.

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 4.

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 5.

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 6.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban. Útvonal: VIE-AYT-VIE

(

7=6
kedvezmény
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Modern, családbarát szálloda szép környe-
zetben.

Fekvése:   Közvetlen a lassan mélyülő, homokos
strandon fekszik. Side kb. 5 km-re (olcsó gyűjtő-
taxik). A busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A 2011/12-ben újjáépített szál-
lodában 472 szoba található 1 fő- és 1 mellék-
épületben. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, liftek (a főépületben), TV-szoba, in-
ternetsarok (térítés ellenében), ingyenes WIFI a
hallban, étterem, 4 a’la carte-étterem, bárok, üz-
letek és fodrászat.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A2B/A3B:   A főépületben található,
tágas szobákban minibár, légkondicionálás, kávé-

/teafőző, széf, LCD SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon,
hajszárító, zuhanyozó, WC és balkon.
A1B: Egyágyas szobák. 
A2C/A3C: Tengerre néző szobák.
A2E/A3E - Terasz De Luxe-szobák:   Tengerre 
néző terasszal rendelkeznek.
A2A/A3A - Bungalószobák:   A bungalóépület-
ben találhatók, balkonnal a kert oldalán.
A1A - Bungalószobák:   A bungalóépületben ta-
lálhatók, egyágyas szobák.
A2D/A3D/A4D - Családi szobák: A mellék-
épületben találhatók, tágasabbak és 2 külön
hálószobával rendelkeznek. Kertre nézők.
A2F/A3F/A4F - Családi suitek:   A főépületben
találhatók, kombinált nappali/hálószobával és 1
külön hálószobával. Egy részük kertre vagy ten-
gerre néző.
Foglalható Joker-bungalószoba A2S/A3S is.  
Ellátás: Félpanzió vagy All Inklusive. Minden
étkezés büférendszerben. Ünnepi menü.

Sport:   Kosárlabda, boccia (időjárás függvény-
ében), biliárd, fi tneszterem, aerobic, 2 teniszpálya 
(felszerelés és kivilágítás térítés ellenében), aszta-
litenisz és vízigimnasztika.   
Gyerekek: Mini-klub (4-12 éveseknek), játszótér 
és minigolf.  
Szórakozás:   Animációs programok, élőzene, 
diszkó és játékterem (térítés ellenében).  

 EXTRA tipp 
•   Paloma PrimetimerClub szolgáltatásai (11.01.-
03.31. között, 55 éves kortól):
• Könyvtár
• Tanfolyamok (pl. kertészkedés, tánc, főzés, fes-k
tészet, barkácsolás, számítógép/internet, alapanya-
gok térítés ellenében)
•   Egészségügyi tesztek
•   Aromakabin, hamam
• Vízigimnasztika, boccia, jóga, nordic wal-
king,
• Párnaválaszték
• Közös játék-, tánc- vagy moziestek
• Forever Young Nights
•   Korai check-in   és késői check-out (a helyek 
függvényében).  
 WELLNESS tipp  Fedett medence, hamam, 
szauna. Térítés ellenében: a Harmonia Rebirth 
spa-központban masszázs.
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi és egyes import alkoholos és alkoholmentes 
italok egész nap. Frissen facsart narancslé a regge-
lihez. A minibárba naponta üdítőket és vizet készí-
tenek be. Reggeli későn kelőknek. Délutánonként 
snack-ételek, kávé, tea, sütemények. Vacsorázni a 
2 ingyenes a’la carte-étterem egyikében is lehet 
(előzetes foglalással). Éjféli snack.  

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.11.30-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=19/14=13/7=6   12.08.-
12.15., 01.03.-01.10., 02.02.-02.09. közötti érke-
zés esetén. 
Senior-kedvezmény: 2013.11.30-ig történő fog-
lalás esetén 55 év feletti utasainknak 5% kedvez-
mény a szállás díjából.
2013.12.01.-2014.04.10. között történő foglalás
esetén 55 év feletti utasainknak 10% kedvezmény 
a szállás díjából.

 PALOMA OCEANA RESORT    
JOKER-

SZOBA

  SIDE 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 405,-€/fő ártól
 (129.600,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURN 40860

A2E -
A2A -
A2D
A3D -
A2F  -

2-12 év
-100%

+

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

Fekvése:   Közvetlen a hosszú, sekély, homokos
strandon fekszik. Side kb. 3 km-re, ahova olcsó
gyűjtőtaxikkal is eljuthatunk. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége: A modern és igényesen beren-
dezett szállodában 352 szoba található 8 eme-
leten. Rendelkezésre áll hall recepcióval, inter-
netsarok (térítés ellenében) és ingyenes WIFI a
hallban, ülősarok, TV-szoba, liftek, nemdohányzó
étterem nagy terasszal, 3 a’la carte-étterem (ot-
tomán és nemzetközi valamint térítés ellenében 
ázsiai), cukrászda, bárok, fodrászat és üzletek. A 
szépen gondozott kertben úszómedencés rész és
napozóterasz. Napágyak, napernyők, matracok 

és törölközők a medencénél ingyenesen vehe-
tők igénybe.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az igényesen be-
rendezett szobákban márványpadló, ülősarok,
légkondicionálás (időszakos üzemeltetéssel), te-
lefon, minibár, ingyenes WIFI, kávé-/teafőző, SAT-
TV, széf, hajszárító, fürdőszoba, WC és tengerre 
néző, francia balkon (melyre nem lehet kilépni).
A1B/A2B: Kiegészítve tengerre néző balkonnal.
A2D: Tengerre néző, nemdohányzó szobák.
A2F/A3F - Superior-szobák:   Tágasabb szobák,
kiegészítve tengerre néző balkonnal.
B2C/B3C/B4C - Suitek:   Kombinált nappali/há-
lószoba és külön hálószoba, tengerre néző bal-
konnal, kiegészítve pezsgőfürdős káddal.
Foglalható nem tengerre néző Joker-szoba   A2S
is.
Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Min-
den étkezés büférendszerben. Saját biotermékek.
Ünnepi menü.  

Sport: Aerobic, kosárlabda vízigimnasztika, tenisz 
(felszerelés térítés ellenében), fi tneszterem, asz-
talitenisz, biliárd és boccia.   
Szórakozás: Animációs programok, esténként 
élőzene, mozi és diszkó.   

 EXTRA tipp 
•   Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 WELLNESS tipp    ARDESIA wellness-központ 
szolgáltatásai (kb. 865 m², 9.30 és 19.00 óra kö-
zött, belépés 16 éves kortól): fűtött, fedett me-
dence, szauna és törökfürdő (szabad helyek 
függvényében). Térítés ellenében: klasszikus és 
gyógymasszázsok, thai és lávaköves masszázs, 
kozmetikai arc- és testkezelések.   
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben. 
Helyi és egyes import alkoholos és alkoholmen-
tes italok az egyik bárban egész nap. A minibárba 
naponta üdítőket és vizet készítenek be. Regge-
li későn kelőknek. Snack-ételek. Napközben kávé, 
tea és sütemények a cukrászdában. A vacsorát az 

a’la carte-éttermekben is el lehet fogyasztani, elő-
zetes foglalással (ázsia és nemzetközi különböző
napokon nyitva). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.11.30-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=19/14=13/7=6   12.08.-
12.15., 01.03.-01.10., 02.02.-02.09. közötti érke-
zés esetén.  
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából.  

 SENTIDO PERISSIA MANAGED BY PALOMA HOTELS    
JOKER-

SZOBA

  SIDE 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 473,-€/fő ártól
 (151.360,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURN 40234

A2F -
A3A -

2-12 év
-100%

+
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A szálloda tetőteraszáról festői kilátás nyí-
lik Vallettára és a jachtkikötőre.

Fekvése: A szálloda központi helyen fekszik, csak 
parti út választja el a sétánytól. A sziklás strand kb.

1 km-re, Sliema központja kb. 400 m-re, a Vallet-
tába közlekedő hajó kikötője kb. 200 m-re találha-
tó. A busztranszfer a repülőtérről kb. 35 perc.
Felszereltsége:   A kényelmes szállodában ösz-
szesen 116 szoba található 8 emeleten. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall ülőgarnitúrákkal,
liftek,internetsarok és WIFI (mindkettő térítés el-
lenében), klimatizált büféétterem, klimatizált a’la
carte-étterem (olasz), szép trattoria, Star kávézó

és bár. A tetőteraszon (nyitva az időjárás függ-
vényében) édesvizű úszómedence és pool-bár. 
Napágyak, napernyők és törölközők ingyenesen 
vehetők igénybe.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár (térítés el-
lenében), légkondicionálás, széf, kábel-TV, tele-
fon, hajszárító, fürdőszoba, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Oldalról tengerre néző szobák.
A1C/A2C/A3C:   Tengerre néző szobák.
    Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió  . Minden étke-
zés büférendszerben. Ünnepi menü (csak félpan-
zió foglalása esetén).

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.

2013.09.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak félpanziós ellá-
tás esetén).
2013.09.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak reggelis ellátás
esetén).
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  

 THE WATERFRONT HOTEL   ÚJ    SLIEMA 

4 éj reggelivel

már 404,-€/fő ártól
 (129.280,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: NAH 48632

2-14 év
-100%

A központi helyen, közvetlen a parti sé-
tánynál fekvő szálloda ideális feltételeket 
biztosít a változatos üdüléshez.

Fekvése:   Csak a parti út választja el a sétánytól. A
központ kb. 150 m-re található. A menetrend sze-
rinti busz megállója a szálloda előtt. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 35 perc.

Felszereltsége:   A városi szállodában összesen
280 szoba található a főépületben és a Preluna
Tower-ben. A vendégek rendelkezésére áll TV-
szoba, liftek, internetsarok (térítés ellenében),
ingyenes WIFI, klimatizált étterem, a’la carte-
étterem, sushi-bár, lobby-bár, kávézó, üzletek és
fodrászat. A tetőtérben napozóterasz csodálatos
kilátással. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1C/A2C/A3C:   Kávé-/teafőző,
minibár, légkondicionálás, fűtés, bérelhető széf,

SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, fürdő-
szoba, WC és balkon.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szobák.
    Foglalható balkon nélküli Joker-szoba   A1S/A2S/
A3S   is.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió vagy All Inklu-
sive  . Minden étkezés büférendszerben. Foglal-
ható  fl exibilis félpanzió S48123A/B is (továb-
bi információ a www.neckermann.hu oldalon). 
Ünnepi menü.
Sport: Térítés ellenében: biliárd, fi tneszterem és 
minigolf.
Wellness: A spa-központban: fedett medence, 
gőzfürdő, szauna és pezsgőfürdő. Térítés ellené-
ben: kozmetikai kezelésekkel és masszázzsal.  
Szórakozás: Esti animációs programok. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1C, A1B, A1S).
•   Ingyenes belépés   a spa-központban.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 

11.00 és 23.00 óra között. Snack-ételek 11.00 és
16.00 óra között a Piazza-bárban. 10,- €/fő aján-
dékkupon a Dragona Casino-ban. Transzfer a ka-
szinóba. Üdvözlőital. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.11.30-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  

 PRELUNA HOTEL & SPA    
JOKER-

SZOBA

  SLIEMA 

4 éj reggelivel

már 462,-€/fő ártól
 (147.840,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: NAH 48765

2-12 év
-100%

Központi helyen fekvő, kedvelt szálloda szá-
mos szórakozási lehetőséggel a közelben.

Fekvése:   Csak a parti út választja el a szép sétány-
tól. A sziklás strand kb. 1 km-re, Sliema központja
kávézókkal, éttermekkel és vásárlási lehetőségekkel
kb. 500 m-re található. A busztranszfer a repülőtér-
ről kb. 35 perc.  

Felszereltsége:   A családias hangulatú létesít-
ményben 135 szoba várja a vendégeket a fő-
épületben valamint kb. 300 m-re található mel-
léképületekben. A főépületben rendelkezésre áll
hall recepcióval, liftek, TV-szoba, internetsarok és
WIFI (mindkettő térítés ellenében), büfétterem,
a’la carte-étterem, kávézó és bár. A tetőteraszon
kis, édesvizű úszómedence és napozórész, ahon-
nan gyönyörű kilátás nyílik a kikötőre és Vallettára.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencénél
ingyenesen. 
Helyi besorolás:   3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A főépületben talál-
ható, barátságos berendezésű szobákban légkon-
dicionálás (időszakos üzemeltetéssel), bérelhető
széf, SAT-TV, WIFI (térítés ellenében), telefon, haj-
szárító (a recepción kaució ellenében), fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC és balkon. 
B1A/B2A/B3A - Stúdiók: A melléképületekben
találhatók, kombinált nappali/hálószobával rendel-
keznek, kiegészítve jól felszerelt konyhasarokkal. 
B1C/B2C/B3C - Apartmanok:   Kiegészítve jól
felszerelt konyhasarokkal, 1 külön hálószobával,

ülősarokkal valamint ingyenes WIFI-vel.   
B2D/B3D/B4D/B5D - Apartmanok: 2 külön 
hálószobával rendelkeznek.
      Foglalható a melléképületben található Joker-szoba 
A2S/A3S   és Joker-apartman B1S/B2S/B3S is.  
További szobatípusok a www.neckermann.hu ol-
dalon.
Ellátás: Önellátás   (csak stúdió vagy apartman 
foglalása esetén),   reggeli vagy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és büfé- vagy menüválasztásos vacsora. 
Foglaható fl exibilis félpanzió S48007A/B   is (to-
vábbi információ a www.neckermann.hu oldalon). 
Ünnepi menü (csak félpanziós foglalása esetén).  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: biliárd.   
Wellness:   Kis, fűtött, fedett medence. Térítés el-
lenében: szauna. 
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, gyermekfel-
ügyelet és játszószoba.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, B1A, B1C, B1S).

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.09.30-ig történő foglalás esetén 15% kedvez-
mény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% kedvez-
mény a szállás díjából. 

 BAYVIEW HOTEL & APPARTEMENTS    
JOKER-

SZOBA

  SLIEMA 

4 éj önellátással

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

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: NAH 48755

2-14 év
-100%

Szállás példa

JOKER-

SZOBA
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Új és modern szálloda Dubai legkedveltebb 
negyedében.

Fekvése:   A Dubai Marina városrészben fekszik. 
Jumeirah fi nomhomokos strandjától csak a The 
Walk sétány választja el.
Felszereltsége:   A torony formájú luxusszállodá-
ban összesen 294 szoba található a 4-23. eme-
leteken. A vendégek rendelkezésére áll ingyenes
WIFI a szálloda egész területén (szélessávú WIFI
térítés ellenében), több étterem és bár valamint

ajándéküzlet. A teraszon úszómedence kijárattal
a strandra.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A - Superior-szobák: A
modern berendezésű szobákban kávéfőző, mini-
bár, légkondicionálás, széf, LCD SAT-TV, telefon,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és oldalról ten-
gerre néző balkon vagy terasz.
A1B/A2B - De Luxe-szobák:   Közvetlen tenger-
re nézők.
A1C/A2C - Executive-szobák:   Belépés az Exe-
cutive Clubba, nem oldalról tengerre nézők.
A1D/A2D/A3D - Executive-suitek:   Tágasab-
bak, belépés az Executive Clubba, nem oldalról
tengerre nézők.

Ellátás: Reggeli  , félpanzió  , teljes panzió   vagy 
All Inklusive  . Minden étkezés büférendszerben. 
Sport: Fitneszterem.  
Wellness:   Gőzfürdő és szauna. Térítés ellené-
ben: masszázs és a Health Club használata.  
Szórakozás:   A lounge-bárban rendszeresen DJ 
lép fel.
Érkezési nap/Min. tartózkodás: 
NAPONTA / 2 éj
NAPONTA                               12.28.-01.02. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C, A1D).
 NÁSZUTAS tipp 
• Elhelyezés eggyel magasabb kategóriájú 
szobában (a helyek függvényében, a 6 hónap-
nál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat 
bemutatása a helyszínen).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Alkoholos italok (asztali bor, sör, égetett 
szeszes italok) és alkoholmentes italok (víz, gyü-
mölcslevek, kávé, tea) 12.00 és 24.00 óra között 
a szálloda bizonyos éttermeiben és bárjaiban. 
Snack-ételek a szálloda bizonyos bárjaiban.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény   (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 8=6/7=6/4=3 12.06.-12.25. közötti
tartózkodás esetén. A félpanziós, a teljes panziós
és az All Inklusive felárból a kedvezmény nem ad-
ható.   

 MÖVENPICK JUMEIRAH BEACH   ÚJ    JUMEIRAH BEACH 

4=3
kedvezmény

1 éj szállás reggelivel

már 115,-€/fő ártól
 (36.800,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: TIP 89934

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

Nappali átlaghőmérséklet °C 33 31 26 23 24 27 30

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 22 18 14 12 14 16 18

Víz átlaghőmérséklet °C 30 27 25 22 21 23 25

Napos órák száma naponta 9 9 8 8 7 8 8

Esős napok száma havonta 0 1 2 2 2 1 1

Levegő páratartalom % 70 69 72 71 72 68 65

DUBAIDUBAI
200100

Km

EGYESÜLT
ARAB EMÍRSÉGEK OMAN

OMAN

Szállás példa

Az ezeregy éjszaka meséinek színhelyére invitáljuk Önöket! Csodálatos, homokos strandok, luxus-

szállodák és egyedülálló építészeti remekek párosulnak a magával ragadó kultúrával és tradíciók-

kal, mágnesként vonzva az idelátogatókat a világ minden tájáról. Dubai az ellentétek országa: golf-

pályák és mecsetek, arab paloták és high-tech épületek, hagyományos dhow-k és modern kikötők 

várják Önöket, miközben a müezzin naponta ötször hívja imára a híveket. Dubai igazi paradicsom

a vásárlás szerelmeseinek is. Dubai-város 45 hatalmas bevásárlóközpontjában megtalálhatók az 

exkluzív márkák és a kedvezőbb árú termékek egyaránt. Különleges látványosság a világhírű Mall

of the Emirates egy integrált, mesterséges sípályával és a Dubai Mall, mely jelenleg a legnagyobb

bevásárlóközpont a Földön. Valódi báj és luxus várja Önöket ebben a sivatagi meseországban!
Figyelem! Csak szállásajánlatok, a repülési lehetőségekről további információk irodáinkban.
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A modern, városi szálloda ideális kiinduló-
pont a vásárláshoz és a városnézéshez.

Fekvése:   A híres Mall of the Emirates bevásár-
lóközponttól csak kb. 100 m-re fekszik. A további
látnivalók metróval gyorsan elérhetők. Ingyenes
hotelbusz a strandra.
Felszereltsége: A szállodában összesen 378 szo-
ba található. Rendelkezésre áll hall, internetsarok,
ingyenes WIFI a hallban, SAT-TV-szoba, éttermek,
2 bár, ajándéküzlet és kis, édesvizű úszómedence.

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   Kis hűtőszekrény, lég-
kondicionálás, széf, SAT-TV, ingyenes internetcsat-
lakozás, WIFI (térítés ellenében), telefon, hajszárí-
tó, fürdőszoba vagy zuhanyozó és WC.
Ellátás: Reggeli,   félpanzió   vagy   teljes panzió. 
Minden étkezés büférendszerben. 24 órás szoba-
szerviz.  
Sport: Fitneszterem.  
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj

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

 CITYMAX HOTEL AL BARSHA   ÚJ    DUBAI 

1 éj szállás reggelivel

már 39,-€/fő ártól
 (12.480,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: TIP 89683

Kedvelt, modern szálloda kiváló fekvéssel.

Fekvése: A Media City városrészben, a Sheikh
Zayed Road-on fekszik.
Felszereltsége:   A szállodában összesen 1000

szoba található 41 emeleten. Rendelkezésre áll
hall kávézóval, internetcsatlakozás (térítés ellené-
ben), éttermek, lounge a 40. emeleten, kilátással
a The Palm Dubai szigetre, kis szupermarket és 25
m-es, édesvizű úszómedence.

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A - Suitek:   1 hálószoba, 
ülősarok, hűtőszekrény, vízforraló, kávé-/teafőző, 
légkondicionálás, széf, SAT-TV, internetcsatlako-
zás, telefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és bal-
kon.
A1B/A2B - Suitek: Tengerre nézők.
A2C/A3C/A4C - Családi suitek: Tágasabbak, 2 
hálószobával rendelkeznek.
A2D/A3D/A4D - Családi suitek:   Tengerre né-
zők.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Minden étke-
zés büférendszerben.
Sport:   Fitneszterem, squash (felszerelés térítés 
ellenében) és kosárlabda. 
Wellness:   Gőzfürdő, szauna és pezsgőfürdő. Té-
rítés ellenében: kezelések a spa-részlegben.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Figyelem! A szállodában nem szolgálnak fel 
alkoholt.
Érkezési nap/Min. tartózkodás: 
NAPONTA / 2 éj  

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

 GLORIA HOTEL   ÚJ    DUBAI 

1 éj szállás reggelivel

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

Szálláskód: TIP 89684

A2C -
A2D -

2-4 év
-100%

+

Törzsvendégek körében kedvelt szálloda 
nemzetközi publikummal.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, fi nom-
homokos strandon fekszik. Sharjah központja kb.
5 km-re.

Felszereltsége: A privát vezetés alatt álló létesít-
ményben 134 szoba található egy L-alakú szárny-
ban. Rendelkezésre áll internetcsatlakozás (térí-
tés ellenében), 2 étterem és kis üzlet. A kertben
édesvizű úszómedence terasszal és snack-bárral.
Napágyak, napernyők és törölközők ingyenesen.  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   Minibár, légkondicioná-
lás, széf, kábel-TV, telefon, rádió, hajszárító, fürdő-
szoba, zuhanyozó és WC.
A1B/A2B - Superior-szobák: Tengerre nézők.   
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió.   Minden étke-
zés büférendszerben.
Wellness:   Szauna.  
Gyerekek:   Gyermekfelügyelet (külön kérésre, 
térítés ellenében).  
Figyelem! A szállodában nem szolgálnak fel 
alkoholt.
Érkezési nap/Min. tartózkodás: 
NAPONTA / 2 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 AKTÍV tipp  Fitneszterem, asztalitenisz, tollaslab-
da és röplabda. Térítés ellenében: biliárd, kajak, 
katamaránozás, vitorlázás és szörf (helyi szolgál-
tatóknál). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 5% kedvezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6 12.01.-
12.25., 01.11.-03.01. közötti tartózkodás esetén.   

 LOU’LOU’ A BEACH RESORT      SHARJAH 

7=6
kedvezmény

1 éj szállás reggelivel

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

Bizalom Bónusz akár 5%

Szálláskód: TIP 89962

2-4 év
-100%

DUBAI
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

54 THAIFÖLD
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THAIFÖLD THAIFÖLDTHAIFÖLD

Pompás, gyönyörűen díszített templomok és arany Buddha-szobrok, kedves emberek és eg-

zotikus konyha – fedezzék fel Thaiföldet, a teljes nyugalom, végtelen türelem, trópusi nap-

fény és romantika országát, és tapasztalják meg a kivételes királyság báját! Változatos tájak 

és formák jellemzik, északon eldugott, eredeti falvakkal borított hegyvidék, attól délre rizsföl-

dektől zöldellő, központi síkság, majd a Phang Nga-öböl egyedülálló sziklaalakzatai. A pálma-

fákkal szegélyezett strandok számos szabadidős, sport- és szórakozási lehetőséget kínálnak.

A látogatók mindig mosolygó, természetes és tiszteletteljes thai emberekkel találkozhatnak.

Az elmúlt évek jelentős változásai ellenére megőrizték mélyen gyökerező hitüket a buddhiz-

musban és a tradíciókban. A helyi konyha pedig egzotikus fűszerekkel és illatokkal kényezteti

az ideérkezőket. Ideális feltételek egy felejthetetlen nyaraláshoz! Fedezzék fel Bangkokot, az 

ország kulturális és gazdasági központját, látogassák meg Sukhothai-t, a híres romvárost vagy 

az Ayutthayában található, fekvő Buddha-szobrot, melyek az UNESCO Világörökség részei!

KLÍMA · THAIFÖLD
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

BANGKOK/PATTAYA/KOH SAMUI

Nappali átlaghőmérséklet °C 31 31 31 32 33 34 35

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 24 23 21 20 23 24 25

Víz átlaghőmérséklet °C 27 27 27 26 27 27 28

Napos órák száma naponta 6 8 8 8 8 8 10

Esős napok száma havonta 14 5 1 1 1 3 3

Levegő páratartalom % 83 80 74 72 75 74 75

PHUKET

Nappali átlaghőmérséklet °C 30 31 31 31 32 33 33

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 24 24 24 23 23 24 25

Víz átlaghőmérséklet °C 28 28 27 27 28 28 29

Napos órák száma naponta 6 6 7 9 10 11 10

Esős napok száma havonta 17 18 12 7 4 3 5

Levegő páratartalom % 85 83 78 76 75 77 82

ÜDÜLŐHELYEK

Bangkokban színes piacok, impozáns szállodák és
élénk éjszakai élet várja a látogatókat. Az itt megszo-
kott közlekedési káoszra jó megoldást jelent a magas-
vasút (Skytrain) és a metró. Pár perc alatt elérhetjük 
a bevásárló-paradicsom üzletekkel teli, hatalmas köz-
pontjait és a város bazárjait. A felhőkarcolók rengete-
gét elhagyva mindenki találhat magának egy nyugodt
helyet „Krung Thep” (az Angyalok városa, Bangkok 
thai neve) 400 temploma között. A Patpong szórako-
zónegyedben Bangkok selyemárusai vásárlásra csábí-
tanak, a nap befejezéseképpen pedig megkóstolhatják 
a fenséges, klasszikus thai konyha remekeit.
Koktélbárok, kabarék és transzvesztita műsorok – eze-
ket nyújtja a Sziámi (Thai)-öbölben fekvő Pattaya,
melyet népszerű tengerpartja mellett harsány éjszakai
élete tett világhírűvé. A 4 km hosszú strandtól délre 
bevásárlóközpontok és bárok sora található. A pattayai
vízipark az egész családnak felejthetetlen szórakozást
nyújt. A 240 m magas, Pattaya Tower forgó éttermé-
ből pedig egész Pattaya a lábuk előtt fog heverni! A
délebbre fekvő, nyugodtabb, 6 km hosszú Jomtien
Beach-nél a szél mindig ideális a szörfözésre. A spor-
tok szerelmesei itt megtalálnak mindent, amire vágy-
nak, legyen az paintball, parasailing, mélytengeri hor-
gászás, búvárkodás, motorverseny vagy kirándulás
elefántháton. A környéken több 18 lyukú golfpálya
is található. Az Elephant Village-ben bepillantást nyer-
hetnek az őslakosok és az elefántok harmonikus
együttműködésébe.

Koh Samuin már a pálmatetős, egyedi kialakítású
repülőtér fogadóépületénél magával ragadja a szi-
getre látogatót az egzotikus nyaralás hangulata. A kb.
3 millió kókuszpálmával borított sziget több mint 20
szebbnél szebb, hol púder fi nomságú homokos, hol
óriási gránitsziklákkal tarkított stranddal várja a fürdő-
zőket. Chaweng az éjszakai élet első számú központ-
ja, míg a nyugodt, kis Nathon városában zavartalanul
élvezhetik a naplementét. A Thaiföld 3. legnagyobb
szigetének számító Koh Samuin (247 km²) közlekedő
tuk-tukok segítségével szinte bárhonnan eljuthatunk a
népszerű fürdőhelyek egyikére. Bangkokból utazás re-
pülővel Koh Samuira (pontos repülési adatok a hely-
színen, a helyi képviselőnél).
Phuket Thaiföld egyik legkedveltebb üdülőhelye,t
melyet “zöld gyöngyszemnek” is neveznek. Pálmák-
kal övezett, csodálatos öblök várják az idelátogatókat.
Válasszanak a különböző strandok közül! A népszerű
Patong Beach-en mindig pezseg az élet, a közelben
található, lassan mélyülő Kamala Beach kissé nyugod-
tabb, a Karon-öbölben széles homokdűnék várják a lá-
togatókat, míg a szép, nyugodt Nai Yang Beach a ten-
geri teknősök tojáslerakóhelye is. A legnyugalmasabb
üdülőhelyek a Bang Tao Beach nagy lagúnával, a fehér-
homokos Kata Noi-öböl és az idilli Nai Harn Beach. A
Phuket mellett lévő, kis szigeteken további gyönyörű
strandok várják a napozás és a vízi sportok szerelme-
seit. Bangkokból utazás repülővel Phuket-re (pontos
repülési adatok a helyszínen, a helyi képviselőnél).

Úti cél: THAIFÖLD - BANGKOK (BKK)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest - Turkish menetrendi járatokon Indulási időpontok

PÉNTEK 2014. január 24., 31.

SZOMBAT 2014. január 11.

VASÁRNAP 2014. január 5., 19.

Budapest - Qatar menetrendi járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. december 30., 2014. február 10.

PÉNTEK 2014. február 7.

VASÁRNAP 2014. január 12., 26.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Úti cél: THAIFÖLD - PHUKET (HKT)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest - Qatar menetrendi járatokon Indulási időpontok

CSÜTÖRTÖK 2014. január 16., február 13.

PÉNTEK 2014. január 24., 31.

VASÁRNAP 2013. december 29., 2014. február 2.

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

KEDD 2013. november 5. - 2014. április 1.

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 23.

SZOMBAT 2013. december 21. - 2014. április 19.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kényelmes, városi szálloda Bangkok üzleti 
negyedének szívében.

Fekvése:   A Sukhumvit Road közelében fekszik. 
A magasvasút (Skytrain) Asoke megállója néhány 
perces sétával elérhető. A busztranszfer Bangkok 
repülőteréről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A részben felújított szállodában 
összesen 200 szoba található. A vendégek rendel-
kezésére áll hall internetkávézóval, ingyenes WIFI 
a közös helyiségekben, 2 étterem, kávézó, üzletek 
és édesvizű úszómedence.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:
A felújított, ízléses berendezésű szobákban kávé-/
teafőző, minibár, légkondicionálás, széf, LCD SAT-
TV, ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, fürdőszo-
ba és WC.   
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  .  
Sport: Fitneszterem.  
Wellness: Térítés ellenében: a spa-részleg szol-
gáltatásai.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).
•   20% kedvezméy a spa-kezelések árából. y

 MANHATTAN   ÚJ    BANGKOK 

9 éj reggelivel

már 707-€/fő ártól
 (226.240,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FERN 88959

 PROGRAM:  
1. nap: Bangkok
Érkezés Bangkokba, majd transzfer a központi fek-
vésű Hotel Manhattan szállodába. A nap további 
részében szabadprogram. A közvetlen közelben
piacok, éttermek és a Skytrain megállója. Szállás
és thai vacsora a Hotel Manhattanben. (vacsora)
2. nap: Bangkok
Városnézés Bangkokban, melynek során megis-
merkedhetnek a főváros sokszínűségével. A leg-
szebb és leglátványosabb templomok megtekin-
tése: Wat Traimit, az Arany Buddha temploma, 
Wat Pho, a Fekvő Buddha temploma. A nap fény-
pontja a csodálatos Királyi Palota és a színes Wat
Phra Kaew, a Smaragd Buddha temploma. Dél-
után szabadprogram. Szállás a Hotel Manhattan-
ben. (reggeli)
3. nap: Az úszó piac – Kwai-folyó
Kora reggel indulás Damnoen Saduak úszó piacá-
hoz, ahol egy csónakról testközelből fi gyelhetik 
meg az árusok forgatagát. Útközben egy Tao Tan,
azaz egy tradicionális kókuszcukorgyár és egy thai

kerámiamanufaktúra meglátogatása. Továbbuta-
zás busszal Kanchanaburi tartományba, a katonai
temető felkeresése, majd ebéd egy helyi étterem-
ben, végül a Kwai-folyón átívelő híd és a hábo-
rús emlékmúzeum megtekintése. Az ezt követő
hajóút és az eredeti Burma-vasúton, fa viadukto-
kon keresztül történő utazás egyedülálló élményt
nyújtanak. Visszautazás a Hotel Manhattanbe.
(reggeli és ebéd)
4. nap: Ayutthaya
Reggeli után kijelentkezés a szállodából, majd uta-
zás Ayutthayába, mely 400 évig a hatalmas király-
ság, Sziám fővárosa volt. A legfontosabb látnivalók 
és templomok megtekintése. A romok a fényes
múlt néma tanúi a thai történelem egyik érdekes
korszakából. Ebéd egy helyi étteremben. Vissza-
utazás Bangkok repülőterére, majd transzfer az 
Önök által választott szállodába, ahol folytatódik a
nyaralás a foglalás szerint. (reggeli és ebéd)

  INFORMÁCIÓ  
A körutazás csak csatlakozó programként foglal-

ható. A változtatás jogát fenntartjuk!
A körutazás az utolsó nap kb. 16.00 órakor feje-
ződik be. Kérjük, ezt a csatlakozó kombinációk 
transzferfoglalásánál vegyék fi gyelembe!

  ELHELYEZÉS: 
Hotel Manhattan NNN+
B1A/B2A/B3A - Superior-szobák:   Kávé-/tea-
főző, minibár, légkondicionálás, széf, LCD SAT-TV, 
WIFI, telefon, hajszárító, fürdőszoba és WC.
ELLÁTÁS  
A program szerint.

  INDULÁSI IDŐPONTOK  
Hétfőnként, szerdánként és szombatonként Bang-
kokból.

  EXTRA TIPP  
* A 2014. január 12., 26. és február 7-i 
budapesti indulási időpontokon magyar 
idegenvezető is kíséri a körutazást, min. 8 
fő esetén.

GARANCIA TIPP  
A program elindítása min. 2 fő esetén, németül
beszélő idegenvezetővel. Max. létszám: 20 fő.

További fontos információk a körutazással 
kapcsolatban az Ön utazási irodájában.

 THAIFÖLDI KÖRUTAZÁS - TÁJAK ÉS EMBEREK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL*   

4 napos körutazás (3 éjszaka)
Bangkoktól Bangkokig

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

Szálláskód: FERN 88191

THAIFÖLD

A körutazás fénypontjai:
• Ayutthaya romvárosa
• Kwai-folyó hídja
• Úszó piac
• A körutazás alatt változatlan szállás
A részvételi díj tartalmazza:
• 4 napos körutazás (3 éjszaka a megadott vagy 
hasonló szálláshelyen)
• ellátás a program szerint
• helyi, németül beszélő idegenvezető
• belépők a program szerint
• útikönyv

 ÚTVONALTERV    THAIFÖLD
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Kedvelt, kiváló helyen fekvő szálloda igen 
kedvező ár-érték aránnyal.

Fekvése:   A Silom Road-on fekszik, nem messze 
a nagy bevásárlóközpontoktól és a híres Patpong 
éjszakai piactól. A Chao Phraya-folyó tuk-tukkal 
illetve taxival néhány perc alatt elérhető. A magas-
vasút (Skytrain) Chong Nonsee megállója szintén 
a közelben. A busztranszfer Bangkok repülőteré-
ről kb. 45 perc.  
Felszereltsége:   A törzsvendégek körében ked-
velt szállodában összesen 475 szoba található. 
Rendelkezésre áll tágas hall ülőgarnitúrákkal és 
WIFI-vel, liftek, 2 étterem, kávézó, bár, business 
center (térítés ellenében), édesvizű úszómeden-
ce napozóterasszal és pool-bár. Napágyak, naper-
nyők és törölközők ingyenesen.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: A felújított, barát-
ságos berendezésű szobákban minibár, légkondi-
cionálás, SAT-TV, telefon, fürdőszoba vagy zuha-
nyozó és WC.
Ellátás: Büféreggeli. 

Sport:   Fitneszterem.  

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 60 nappal az indulás
előtt történő foglalás esetén 5% kedvezmény a
szállás díjából.

 NARAI      BANGKOK 

9 éj reggelivel

már 715,-€/fő ártól
 (228.800,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 5%

Szálláskód: FERN 88121

2-11 év
-100%

Kényelmesen kialakított, városi szálloda ki-
váló fekvéssel.

Fekvése:   Bangkok központjában, a Sukhumvit
Road-on fekszik. A magasvasút (Skytrain) és a
metró Asoke megállója kb. 100 m-re. Szórakozási
és vásárlási lehetőségek a közvetlen közelben. A
busztranszfer Bangkok repülőteréről kb. 35 perc.  
Felszereltsége:   A 2 épületből álló szállodában
582 szoba található. Egyszerűbb Garden Wing
(124 szoba) úszómedencével és modern Windsor-
Suites-Komplex (458 szoba) úszómedencével a 14.

emeleten. Rendelkezésre áll recepció, éttermek, 
bár, kávézó, lounge, internetsarok és WIFI. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A (NNN):   A Garden 
Wingben található szobákban minibár, légkondi-
cionálás, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdő-
szoba és WC.
B1A/B2A/B3A - Counselor-suitek (NNNN):
A Windsor-Suites-Komplex 16. emeletétől felfelé 
találhatók, tágasabbak, kiegészítve nappali-résszel.   
Ellátás: Büféreggeli.
Sport: Fitneszterem.  
Wellness: Térítés ellenében: a spa-részleg szol-
gáltatásai.
Figyelem! A2A szobatípus foglalása esetén a 2-11 
éves gyermek elhelyezése nem pótágyon történik 
(szülőkkel egy ágyban).  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása estén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, B1A).
• Min. 3 éjszakás tartózkodás esetén   1 büféva-
csora a szálloda éttermében (italok nélkül). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 60 nappal az indulás
előtt történő foglalás esetén 5% kedvezmény a
szállás díjából.

 WINDSOR SUITES      BANGKOK 

9 éj reggelivel

már 715,-€/fő ártól
 (228.800,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 5%

Szálláskód: FERN 88961

B2A -

-70%

+

Ízlésesen kialakított boutique-szálloda köz-
ponti fekvéssel.

Fekvése:   Bangkok turisztikai és üzleti negyedé-
ben található. Számos vásárlási és szórakozási 
lehetőség kényelmes sétával elérhető. A magas-
vasút (Skytrain) megállója kb. 10 perc gyalog. A 
busztranszfer Bangkok repülőteréről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A modern szállodában összesen 
42 szoba található. Rendelkezésre áll recepció, ét-
terem, bár-lounge, ingyenes WIFI és úszómeden-
ce a tetőteraszon.  
Elhelyezés: A1A/A2A - Solo Superior-szobák:
A kényelmes berendezésű szobákban kávé-/tea-
főző, minibár, légkondicionálás, széf, síkképernyős 
SAT-TV, DVD-lejátszó, WIFI, telefon, fürdőköpeny, 
papucs, hajszárító, zuhanyozó és WC.
A1B/A2B - Solo De Luxe-szobák:   Tágasab-
bak.
Ellátás: Reggeli.
Figyelem!   A2A/A2B szobatípusok foglalása ese-
tén a 2-3 éves gyermek elhelyezése nem pót-
ágyon történik (szülőkkel egy ágyban).

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

 SOLO SUKHUMVIT 2   ÚJ    BANGKOK 

9 éj reggelivel

már 752,-€/fő ártól
 (240.640,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FERN 89728

-100%

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

Központi fekvésű, tengerparti szálloda 
Jomtienben.

Fekvése: Pattayától kb. 4 km-re délre fekszik, 
a hosszú, homokos strandtól csak a parti út vá-
lasztja el. Jomtien központja kb. 5 perc gyalog. A 
busztranszfer Bangkok repülőteréről kb. 2 óra 30 
perc.
Felszereltsége: A kedvelt létesítmény két több-
emeletes főépületből áll, melyekben összesen 
750 szoba várja a vendégeket. Rendelkezésre áll 
hall recepcióval (ingyenes széfek) és ülőgarnitú-
rákkal, internetsarok (térítés ellenében), bár, ká-
vézó, étterem a medencénél és ajándéküzlet. A 
kertben édesvizű úszómedence, napozóterasz 
és pool-bár. Napágyak, napernyők és törölközők 
a medencénél ingyenesen vehetők igénybe. To-
vábbi édesvizű úszómedence található a szállo-
da 3. emeletén.  
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés:   Minden szoba 2013-ban felújítva.
A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:   Az ízléses
berendezésű szobákban minibár, légkondicioná-
lás, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba/zuha-
nyozó és WC. 24 órás szobaszerviz.
A1B/A2B/A3B - De Luxe-szobák:   Tágasabbak.
Ellátás: Reggeli   vagy félpanzió. Büféreggeli és
büfé- vagy menüvacsora.  
Sport: Fitneszterem. Térítés ellenében: bowling a
szállodában valamint vízi sportolási lehetőségek a
strandon (helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs és szép-
ségszalon.  
Gyerekek: Gyermekmedence.  

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 50 nappal az indulás
előtt történő foglalás esetén 10% kedvezmény a 
szállás díjából.

 JOMTIEN PALM BEACH      PATTAYA-JOMTIEN 

9 éj reggelivel

már 784,-€/fő ártól
 (250.880,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: FERN 88180

2-4 év
-100%

Szállás példa - De Luxe

Szépen kialakított, kedvelt szálloda nyugodt
környezetben, közvetlen a fi nomhomokos 
Wongamat strandon.

Fekvése: Pattaya északi részén fekszik, egy mel-
lékutcában. Néhány étterem, bár és vásárlási le-
hetőség a közelben. Pattaya központja gyűjtő-
taxikkal kb. 5 perc alatt érhető el. A busztranszfer 
Bangkok repülőteréről kb. 2 óra.
Felszereltsége:   A szállodában összesen 670
szoba található a 16 emeletes főépületben és a
7 emeletes Long Beach Plus melléképületben. A
főépületben rendelkezésre áll recepció (ingyenes

széfek), WIFI (térítés ellenében), étterem, 2 reg-
geliző, lobby-bár, kávézó és kis ajándéküzlet. A
kertben úszómedence vízeséssel, pezsgőfürdővel
és pool-bárral. Strandbár. Napágyak, napernyők 
és törölközők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:
A főépület 3-16. emeletein található, tágas és ké-
nyelmes, thai, gyarmati vagy balinéz stílusban be-
rendezett szobákban minibár, légkondicionálás,
SAT-TV, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és oldalról
tengerre néző balkon.

A1B/A2B/A3B - De Luxe-stúdiók: A különál-
ló, boutique-stílusú Long Beach Plus épületben 
találhatók, nem oldalról tengerre nézők.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Büféreggeli és 
büfévacsora tenger gyümölcseivel és halspeciali-
tásokkal.  
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: vízi spor-
tolási lehetőségek a strandon (helyi szolgáltatók-
nál).
Wellness:   Szauna. Térítés ellenében: masszázs 
és különböző kezelések az Aromavera Spa-ban.  

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: Min. 60 nappal az indulás 
előtt történő foglalás esetén 15% kedvezmény a 
szállás díjából.  

 LONG BEACH GARDEN HOTEL & SPA      PATTAYA 

9 éj reggelivel

már 848,-€/fő ártól
 (271.360,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: FERN 88694

A2A -
A2B -

2-11 év
-75%

+

Szállás példa - De Luxe-stúdió

THAIFÖLD · PATTAYA
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Az igényesen berendezett szálloda szép 
kerttel közvetlen a hosszú Chaweng Beach-
en található, Koh Samui legnyüzsgőbb te-
lepülésén.

Fekvése: Közvetlen a szép, fi nomhomokos 
Chaweng Beach-nél fekszik. Számos étterem, bár, 
üzlet és szórakozási lehetőség található a közel-
ben. A busztranszfer Koh Samui repülőteréről kb. 
25 perc.  
Felszereltsége:   A trópusi stílusban kialakított lé-
tesítményben összesen 73 szoba várja a vendé-
geket. Rendelkezésre áll nyitott hall recepcióval és 
ülőgarnitúrákkal, internetsarok (térítés ellenében), 
ingyenes WIFI a szálloda egész területén, étterem 
thai és nemzetközi konyhával valamint masszázs-
pavilon. A kertben édesvizű úszómedence szép 
napozóterasszal. Strandbár. Napágyak, napernyők 
és törölközők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:
A recepció közelében található (egy részük az ut-
cára néz), kényelmesen berendezett szobákban 

kávé-/teafőző, minibár, légkondicionálás, széf,
SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyo-
zó és WC.
A1B/A2B/A3B - De Luxe-szobák:   A kertben
elszórtan, a strand közelében elhelyezkedő bun-
galókban találhatók, kiegészítve terasszal.   
Ellátás: Büféreggeli.
Wellness: Térítés ellenében: masszázs.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence.
Figyelem!   12.20.-01.09. között a min. tartózko-
dás 10 éjszaka.
A2A/A2B szobatípusok foglalása esetén a 2 éves
gyermek elhelyezése nem pótágyon történik 
(szülőkkel egy ágyban).  

 EXTRA tipp 
 • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 

kétágyas szobában   (A1A, A1B).

 Kedvezmények 
Árkedvezmény: Á 28=22/21=17/14=12 11.01.-
12.19. közötti tartózkodás esetén.

 BANANA FAN SEA SAMUI      CHAWENG 

kedvezmény

9 éj reggelivel

már 1321,-€/fő ártól
 (422.720,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: FERN 88584

-100%

Kedvelt, szépen kialakított szálloda dús, 
trópusi kerttel.

Fekvése:   Közvetlen a homokos Bophut Beach-
nél fekszik. Fisherman’s Village éttermekkel és
üzletekkel csak pár perces sétára. A nyüzsgő te-
lepülés, Chaweng gyűjtőtaxikkal kb. 15 perc alatt
érhető el. A busztranszfer Koh Samui repülőteré-
ről kb. 15 perc.  
Felszereltsége:   A barátságos létesítményben
összesen 102 thai stílusban berendezett fa- és
kőbungaló valamint 20 hotelszoba található. A
vendégek rendelkezésére áll kis recepció üzletek-
kel és internetsarokkal (térítés ellenében), WIFI a
szálloda egész területén (térítés ellenében), te-
raszos, thai étterem a tengerpartnál és könyvtár.
A szép kertben úszómedence és pool-bár. Nap-
ágyak, napernyők és törölközők ingyenesen ve-
hetők igénybe a medencénél.  

Helyi besorolás: 3,5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-bun-
galók:   Kávé-/teafőző, minibár, légkondicionálás,
széf, síkképernyős SAT-TV, DVD-lejátszó, telefon,
hajszárító, zuhanyozó, WC és kertre néző terasz.
A1B/A2B/A3B - De Luxe-bungalók:   Fürdő-
szobával vagy zuhanyozóval rendelkeznek, kiegé-
szítve fürdőköpennyel és papuccsal.
A1C/A2C/A3C - De Luxe Seabreeze-villák: 
  Tágasabbak, kiegészítve fürdőköpennyel és pa-
puccsal.
A1D/A2D/A3D - De Luxe Terrace-szobák: Az 
új, 2 szintes Colonial Wingben találhatók, kiegé-
szítve fürdőköpennyel, papuccsal és fürdőkáddal
a verandán.
A1E/A2E/A3E - Beachfront-villák: A tenger-
part közelében találhatók, tágasabbak, kiegészítve 
fürdőköpennyel, papuccsal valamint privát, ten-
gerre néző terasszal és napágyakkal.  

Ellátás: Amerikai büféreggeli.
Sport: Fitneszterem.  
Wellness:   Térítés ellenében: saját spa-központ 
az utca túloldalán.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, játszótér és 
játszószoba.
Szórakozás: Térítés ellenében: főzőtanfolyam a 
szálloda saját főzőiskolájában.
Figyelem!   12.24.-01.05. között a min. tartózko-
dás 5 éjszaka.
A2A/A2B/A2C/A2D/A2E szobatípusok foglalása 
esetén a 2 éves gyermek elhelyezése nem pót-
ágyon történik (szülőkkel egy ágyban).

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C, A1D, A1E).  
 NÁSZUTAS tipp 
  •  Gyümölcs,   garantált franciaágy,   y sütemény, y
bor és virágdekoráció   a szobában (A2B/A2C/
A2D/A2E szobatípus foglalása és min. 7 éjszakás 
tartózkodás esetén, 12.24.-01.05. között nem ér-
vényes, házassági anyakönyvi kivonat bemutatá-
sa a helyszínen). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 60 nappal az indulás
előtt történő foglalás esetén 10% kedvezmény a
szállás díjából.
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   11.01.-
12.23., 04.01.-04.30. közötti tartózkodás esetén
(csak a 09.05-ig történő foglalásoknál, a Bizalom 
Bónusszal nem kombinálható).

 PEACE RESORT   ÚJ    BOPHUT BEACH 

7=6
kedvezmény

9 éj reggelivel

már 1282,-€/fő ártól
 (410.240,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: FERN 88587

2 év
-100%

Szállás példa - Superior-bungaló

THAIFÖLD · KOH SAMUI
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59THAIFÖLD · PHUKET

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

Kedvelt szálloda Patong központjában, 
mégis nyugodt környezetben.

Fekvése: A homokos strandtól kb. 150 m-re fek-
szik. A busztranszfer Phuket repülőteréről kb. 45
perc.
Felszereltsége:   A létesítmény 2 épületrészből,
a Pavillon Wingből és a Garden Wingből áll. A
Pavillon Wingben 132 szoba, recepció széfekkel,

internetsarok (térítés ellenében), 2 étterem, bár,
karaoke-lounge, kávézó, úszómedence és na-
pozóterasz ingyenes napágyakkal. A kétszintes
Garden Wingben 191 szoba, ajándéküzlet, úszó-
medence valamint napozóterasz ingyenes nap-
ágyakkal, napernyőkkel és törölközőkkel.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A Garden Wing-
ben található szobákban minibár, légkondicioná-
lás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, fürdőszoba/

zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz.
A1C/A2C/3C - De Luxe-szobák: Igényesebb 
berendezéssel rendelkeznek.
A1D/A2D/3D - Premium De Luxe-szobák:   A 
Garden Wingben találhatók, tíkfa bútorokkal be-
rendezettek, kiegészítve ingyenes széffel, fürdő-
köpennyel és papuccsal.  
Ellátás: Büféreggeli.
Sport: Térítés ellenében: 2 kivilágítható teniszpá-
lya és a strandon számos vízi sportolási lehetőség 
(helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Pezsgőfürdő. Térítés ellenében: szau-
na. 

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: Min. 60 nappal az indulás 
előtt történő foglalás esetén 15% kedvezmény a 
szállás díjából (csak a 11.01.-03.31. közötti tartóz-
kodásoknál).

Min. 30 nappal az indulás előtt történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából (csak a
04.01.-04.30. közötti tartózkodásoknál).  
Árkedvezmény: 30=15/28=14/26=13/24=12/
22=11/20=10/18=9/16=8/14=7   11.01.-12.20.
közötti tartózkodás esetén.
21=18/14=12/7=6   04.16.-04.30. közötti érkezés
esetén.   

 PATONG RESORT      PATONG BEACH 

7=6
kedvezmény

9 éj reggelivel

már 934,-€/fő ártól
 (298.800,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: FERN 88364

2-11 év
-50%

Strandközelben lévő szálloda kedvező ár-
érték aránnyal - ideális családok és párok 
számára.

Fekvése:   Patong Beach szívében fekszik, a ho-
mokos strandtól csak a parti út választja el. Szá-
mos étterem, vásárlási és szórakozási lehetőség
a közelben. A busztranszfer Phuket repülőteréről
kb. 45 perc.  

Felszereltsége:   A szállodában 127 szoba találha-
tó az egy- és kétemeletes, bungalóstílusú épüle-
tekben. Rendelkezésre áll nyitott hall, WIFI (térítés
ellenében), 2 étterem terasszal és bár. A kicsi, szép
kertben 2 úszómedence és pool-bár. Napágyak és
napernyők ingyenesen vehetők igénybe.   
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:
Kávé-/teafőző, minibár, légkondicionálás, széf,
SAT-TV, telefon, fürdőszoba/zuhanyozó és WC. 

A1B/A2B/A3B - De Luxe-szobák: Tágasabbak, 
kiegészítve balkonnal vagy terasszal.  
Ellátás: Reggeli.
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: vízi spor-
tok a strandon (helyi szolgáltatóknál). 
Wellness:   Térítés ellenében: spa-kezelések és 
masszázs.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence és mini-klub.

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

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: Min. 90 nappal az indulás 
előtt történő foglalás esetén 20% kedvezmény a 
szállás díjából (csak a 11.01.-12.19. közötti tartóz-
kodásoknál).
Min. 90 nappal az indulás előtt történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából (csak a 
12.20.-03.31. közötti tartózkodásoknál).
Min. 60 nappal az indulás előtt történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából (csak 

a 11.01.-12.19., 04.01.-04.30. közötti tartózkodá-
soknál).
Min. 60 nappal az indulás előtt történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából (csak a
12.20.-03.31. közötti tartózkodásoknál). 
További Bizalom Bónusz kedvezmények a www.
neckermann.hu oldalon.
Árkedvezmény: 21=18/14=12/7=6   11.01.-
12.19., 04.01.-04.30. közötti tartózkodás esetén.   

 HORIZON PATONG BEACH RESORT & SPA   ÚJ    PATONG BEACH 

7=6
kedvezmény

9 éj reggelivel

már 987,-€/fő ártól
 (315.840,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: FERN 88355

2-11 év
-75%

Felső középkategóriás szálloda nyugodt 
környezetben, szép kilátással és Club Wing
résszel kizárólag felnőtt vendégek részére.

Fekvése:   A Karon-öböl pár perces sétával érhető
el. Számos étterem és szórakozási lehetőség talál-
ható a közelben. A busztranszfer Phuket repülőte-
réről kb. 50 perc.
Felszereltsége:   A családias hangulatú létesít-
ményben 160 szoba várja a vendégeket. Rendel-

kezésre áll recepció, internet-lounge (térítés elle-
nében), 2 étterem thai és nemzetközi konyhával,
kis szupermarket. A Horizon Wing családi épület-
részben 2 édesvizű úszómedence és pool-bár, a
Club Wing épületrészben lounge, saját, édesvizű
úszómedence pezsgőfürdővel és pool-bárral.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szo-
bák:   A családi épületrészben található, kényelmes
és ízléses berendezésű szobákban kávé-/teafőző,
minibár, légkondicionálás, széf, SAT-TV, DVD-le-
játszó, telefon, hajszárító, fürdőszoba/zuhanyozó,
WC és medencére néző balkon vagy terasz. 
A1B/A2B/A3B - Superior-szobák a Club 
Wingben: Tágasabbak, fürdőszobával és külön
zuhanyozóval rendelkeznek. Nem medencére 
nézők.
A1C/A2C/A3C - De Luxe-szobák a Club 
Wingben: Tágasabbak, fürdőszobával és külön
zuhanyozóval rendelkeznek. Nem medencére 
nézők.  
Ellátás: Büféreggeli.
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: golf és a
strandon vízi sportok (helyi szolgáltatóknál).

Wellness:   Térítés ellenében: különböző kezelé-
sek, gőzfürdő és masszázs a Sontaya Spa-ban.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek, angol nyelven) és videojátékok.
Szórakozás: Térítés ellenében: főzőiskola.
Figyelem!   12.25.-01.05. között a min. tartózko-
dás 5 éjszaka. 
A Club Wingben található Superior- és De Luxe-
szobák csak 18 éves kor felett vehetők igénybe.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).
• Naponta többször ingyenes hotelbusz a 
Patong Beach-hez  .
• A   Club Wing  ben található Superior- és De 
Luxe-szobák foglalása esetén WIFI, DVD-kölcsön-
zés, napközben egyes üdítők, a Happy Hour ideje 
alatt snack-ételek és alkoholos italok ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: Min. 90 nappal az indulás 
előtt történő foglalás esetén 20% kedvezmény a 

szállás díjából (csak a 11.01.-12.19. közötti tartóz-
kodásoknál). További Bizalom Bónusz kedvezmé-
nyek a www.neckermann.hu oldalon.
Árkedvezmény: 28=23/21=17/14=11/7=6
11.01.-12.19., 03.01.-04.15.,   14=10/7=5 04.16.-
04.30. közötti tartózkodás esetén.  

 HORIZON KARON BEACH RESORT & SPA      KARON BEACH 

7=5
kedvezmény

9 éj reggelivel

már 1071,-€/fő ártól
 (342.720,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: FERN 89165

A2A -
2-11 év
-80%

+
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60 THAIFÖLD · PHUKET

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Kiváló fekvéssel rendelkező, modern luxus-
szálloda, mely tökéletes kikapcsolódást kí-
nál.

Fekvése:   A hosszú, homokos strandtól csak a
parti út választja el. Éttermek, vásárlási és szóra-
kozási lehetőségek a közelben. A busztranszfer 
Phuket repülőteréről kb. 45 perc.  
Felszereltsége: Az ízlésesen kialakított létesít-
ményben összesen 460 szoba található a főépü-
letben és 9 melléképületben, melyek a hatalmas
kert és az úszómedence körül helyezkednek el.
A főépületben rendelkezésre áll hall recepció-
val, ingyenes WIFI a hallban, könyvsarok, étte-
rem nemzetközi konyhával, a’la carte-étterem és
kávézó. A szép kertben nagy, édesvizű úszóme-
dence pezsgőfürdővel, napozóterasz, pool-bár 
és masszázsterasz. További úszómedence talál-
ható a főépület tetőteraszán. Napágyak, naper-
nyők és törölközők a medencénél ingyenesen.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szo-
bák:   A főépületben található szobákban kávé-/
teafőző, minibár, légkondicionálás, széf, SAT-TV,
WIFI (térítés ellenében), telefon, fürdőköpeny,
hajszárító, fürdőszoba, zuhanyozó és WC.
A1B/A2B/A3B - Superior-szobák: Kiegészít-
ve balkonnal vagy terasszal.
A1C/A2C/A3C - De Luxe-szobák: Kiegészítve 
balkonnal vagy terasszal. 

A1D/A2D/A3D - Grand De Luxe-szobák:   A 4.
emeleten találhatók, kiegészítve oldalról tengerre 
néző balkonnal.
A1E/A2E/A3E - Családi szobák:   Tágasabbak,
kiegészítve balkonnal vagy terasszal.
A1F/A2F/A3F - Graceland-suitek: Tágasab-
bak, kiegészítve tengerre néző balkonnal vagy 
terasszal.
A1P/A2P/A3P - De Luxe-szobák:   A Main
Wingben találhatók, kiegészítve medencére néző
balkonnal vagy terasszal.
A1J/A2J/A3J - De Luxe Pool Access-szobák:
Terasszal és a medencéhez közvetlen kijárattal
rendelkeznek.
A1G/A2G/A3G - Sunset De Luxe-szobák:
A saját úszómedencével rendelkező, új Sunset
Wingben találhatók, tágasabbak, kiegészítve me-
dencére néző balkonnal.
A1H/A2H/A3H - Sunset De Luxe Pool Access-
szobák:   Terasszal és a medencéhez közvetlen ki-
járattal rendelkeznek.  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Amerikai büfé-
reggeli és a’la carte-vacsora.  
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: biliárd és
bowling a szállodában valamint vízi sportolási le-
hetőségek a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness: A spa-központ szolgáltatásai térítés el-
lenében: masszázs, szauna valamint különböző
arc- és testkezelések.  

Gyerekek:   Külön gyermekmedence és mini-
klub a hall területén.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B, A1C, A1D, A1E, 
A1F, A1P, A1J, A1G, A1H).
• A tartózkodás ideje alatt   1x 1 óra thai masz-
százs  /teljes árat fi zető fő (min. 7 éjszakás tartóz-
kodás esetén, a szolgáltatásra jogosító voucher a 
recepción vehető át).
 NÁSZUTAS tipp 
• 1 gyümölcskosár és virág   a szobában. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: Min. 60 nappal az indulás 
előtt történő foglalás esetén 10% kedvezmény a 
szállás díjából (csak a 11.01.-03.31. közötti tartóz-
kodásoknál).
Min. 30 nappal az indulás előtt történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából (csak a 
04.01.-04.30. közötti tartózkodásoknál).
Árkedvezmény: 28=20 01.09.-04.30., 21=15/
14=10/7=5   11.01.-12.23., 01.09.-04.30.,   12=9/
10=7/5=4   11.01.-12.23., 04.01.-04.30. közötti tar-
tózkodás esetén. A félpanziós felárból a kedvez-
mény nem adható.

 PHUKET GRACELAND RESORT & SPA      PATONG BEACH 

7=5
kedvezmény

9 éj reggelivel

már 1025,-€/fő ártól
 (328.000,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: FERN 89224

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

Extra szolgáltatások:

WIFI – Hotspot Plusz

Vízbekészítés a szobában

Pihenő részleg – felnőttek számára

Komfort check-out

ÚJ
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61THAIFÖLD · PHUKET

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

Ízlésesen kialakított, All Inklusive ellátást 
is kínáló szálloda közvetlen a strandnál, a 
nyugodt Bang Tao-öböl végén.

Fekvése: Közvetlen Bang Tao fehérhomokos 
strandján fekszik, ahol kis éttermek és üzletek pár 
perces sétával elérhetők. Phuket város kb. 45 perc,
az ismert Patong Beach számos étteremmel, bár-
ral, vásárlási és szórakozási lehetőséggel kb. 25
perc (hotelbusz térítés ellenében). A busztransz-
fer Phuket repülőteréről kb. 30 perc. 
Felszereltsége: A szállodában összesen 235 szo-
ba található. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, internetsarok (WIFI térítés ellené-
ben), lobby-bár és 2 étterem. A kertben 2 édesvi-
zű úszómedence és pool-bár. Napágyak és nap-
ernyők a medencénél ingyenesen, a strandon
térítés ellenében vehetők igénybe.

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1D/A2D/A3D - De Luxe-szo-
bák: A Villa Wingben található, tágas, kényelme-
sen berendezett szobákban kávé-/teafőző, mini-
bár, légkondicionálás, széf, SAT-TV, WIFI (térítés
ellenében), fürdőköpeny, hajszárító, fürdőszoba/
zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz. 
A1A/A2A/A3A - De Luxe-szobák: Kertre né-
zők és a szobák egy része oldalról tengerre néző. 
A1B/A2B/A3B - De Luxe-szobák:   A tenger ol-
dalán találhatók.
A1C/A2C/A3C - De Luxe-bungalók: Közvet-
len tengerre nézők.
A1F/A2F - De Luxe-családi szobák: 2 hálószo-
bával rendelkeznek és kertre nézők.  
Ellátás: Reggeli  ,   félpanzió vagy All Inklusive.
Büféreggeli és büfé- vagy menüvacsora.  
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellenében: kajak,
szörf és további vízi sportolási lehetőségek a
strandon (helyi szolgáltatóknál).  
Wellness: Térítés ellenében: pezsgőfürdő, gőz-
fürdő, masszázs, szauna és kezelések a spa-rész-

legben.  
Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás: Napközben animációs programok.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelye-
zés kétágyas szobában (A1D, A1A, A1B, A1C, 
A1F).
•   Dine Around:   Félpanziós foglalás esetén a ven-
dégeknek lehetőségük van a vacsorát a Sunwing 
Resort & Spa-ban is elfogyasztani, illetve használ-
hatják a szálloda ingyenes szolgáltatásait.
 ALL inklusive    Büféreggeli, menüebéd és bü-
fé- vagy menüvacsora. Helyi alkoholos italok és 
üdítők 12.00 és 22.00 óra között a lobby-bárban. 
Kajak és szörf. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 28=24/21=18/14=12/7=6
11.01.-12.22., 03.01.-03.31. közötti tartózkodás ese-

tén. A félpanziós és az All Inklusive felárból a ked-
vezmény nem adható.   

 BEST WESTERN PREMIER BANG TAO BEACH RESORT      BANG TAO BEACH 

7=6
kedvezmény

Szállás példa - De Luxe (Villa Wing)

9 éj reggelivel

már 1035,-€/fő ártól
 (331.200,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: FERN 88929

A2F -

-100%

+
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

62 KENYA
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Titokzatos éjszakai zörejeket hallani a vadonban a sátor falán át, 3 méterre megközelíte-

ni egy oroszláncsapatot, megfi gyelni a Nagy Vándorlást, melynek során vadállatok hatal-

mas hordái vándorolnak a túlélésért - ezek az igazi, felejthetetlen safari-élmények, melyeket

Kelet-Afrika különböző vadrezervátumaiban élhetünk át. Fedezzék fel a végtelennek tűnő

sztyeppék és szavannák különösen gazdag állatvilágát, mely kivétel nélkül mindenkit elbű-

völ! Mombasától északra és délre, valamint a fűszerszigetként is ismert Zanzibár szigetén

csodálatosan fehér, trópusi növényekkel ékesített strandokat találunk. Fürdés az Indiai-óce-

ánban, sznorkelezés különleges halak után kutatva vagy búvárkodás a számos korallzátony 

egyikénél - bármelyiket is választják, örökké emlékezetes bepillantást nyerhetnek ebbe a

páratlan szépségű, víz alatti világba.

KLÍMA · KENYA
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

MOMBASA/KENYA

Nappali átlaghőmérséklet °C 30 31 32 32 32 33 31

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 22 23 23 23 24 24 24

Víz átlaghőmérséklet °C 27 27 27 27 28 28 28

Napos órák száma naponta 9 9 9 8 9 9 8

Esős napok száma havonta 10 9 9 5 3 7 15

Levegő páratartalom % 73 73 73 71 70 71 76

ÜDÜLŐHELYEK

Fedezze fel Kenya fantasztikus vadrezervátumait,
mint pl. a Masai Mara, melyet minden évben keresz-
tez a Nagy Vándorlás útvonala, melynek során hatal-
mas, kilométerhosszú csordák vándorolnak, vagy az 
Amboseli, mely egyike a legtöbb állatfajt magában
foglaló rezervátumoknak Kenyában, a háttérben a Ki-
limandzsáróval. A legnagyobb nemzeti park a Tsavo
Kelet és Tsavo Nyugat, mely „vörös elefántjairól” hí-
res, és amely szintén felejthetetlen szafari-élményről
gondoskodik.

Az izgalmas, különleges vidékeken, sztyeppéken, vul-
kánokon, kopár sivatagos tájakon, folyókon, oáziso-
kon keresztülvezető út fáradalmait Kenya fehérho-
mokos strandjain pihenheti ki. Mombasa északi és
déli partja pálmafákkal körülölelt strandjaival tökéle-
tes hely egy álomnyaraláshoz. Türkizkék víz, nyugodt
kis öblök, kitűnő merülőhelyek búvároknak és sznor-
kelezőknek, ahol gyönyörű halakat és egyéb tengeri
élőlényeket fi gyelhetünk meg, fi nomhomokos stran-
dok és barátságos légkör - minden adott a tökéletes
kikapcsolódáshoz ezen a gyönyörű helyen.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Úti cél:  KENYA - NAIROBI (NBO)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

Úti cél:  KENYA - MOMBASA (MBA)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest - Turkish menetrendi járatokon Indulási időpontok

SZOMBAT 2014. január 11., 18., 25., február 1.

VASÁRNAP 2013. december 29.

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. november 4. - 2014. április 21.

CSÜTÖRTÖK 2013. november 7. - 2014. március 27.

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 27.

Bécs/München - Condor járatokon Indulási időpontok

KEDD 2013. november 5. - 2014. április 22.

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Fedezze fel 3 nap alatt Kenya lenyűgöző ál-
latvilágát!

PROGRAM  
1. nap: Mombasa - Taita Hills
Érkezés Mombasába, majd utazás a Taita Hills te-
rületre. Ebéd a Sarova Salt Lick Game Lodge-ban.
Délután vadmegfi gyelő túra a Taita Hills vadrezer-
vátumban. A kb. 110 km²-es területen gnúkat, ele-
fántokat, bivalyokat és további vadállatokat láthat-
nak. A terület változatos madárvilágáról is híres,
amely közel 300 fajból áll. A végtelen szavanna 
felett kb. 2200 méteres sziklás hegyek magasod-
nak, melyek a Taita Hills jellegzetes képét alkotják.
Kis szerencsével nem csak a vadlesek alatt fi gyel-
hetik meg, ahogy a vadállatok vándorolnak vagy 
isznak, hanem a cölöpökön álló Sarova Salt Lick 
Game Lodge-ból is. Vacsora és szállás a Sarova
Salt Lick Game Lodge-ban (vagy hasonló kategó-
riában).

2. nap: Taita Hills - Tsavo Kelet
Kora reggeli vadmegfi gyelő túra után visszatérés
a lodge-ba, reggeli, majd utazás Voi Gate-ba, a
Tsavo Kelet Nemzeti Parkba. Kenya legnagyobb
vadrezervátuma a vörös homokról is ismert,
amely az elefántok jellegzetes színét okozza. Vad-
megfi gyelések a park északkeleti részén, majd lá-
togatás a Lugard vízesésnél, a Galana-folyónál.
Nagy valószínűséggel láthatnak napon sütkérező
krokodilokat és fürdőző vízilovakat. Ebéd a Satao
Camp-ben, kilátással egy kis víznyelőre. Délután
vadmegfi gyelő túra és látogatás az Aruba-gátnál,
mely a Voi-folyót duzzasztja kis tóvá, ahol számos
állat oltja a szomját. Vacsora és szállás a rusztikus
Satao Campben (vagy hasonló kategóriában).
3. nap: Tsavo Kelet - Mombasa
Reggeli után vadmegfi gyelő túra, majd visszauta-
zás Mombasába. Transzfer az Önök által kiválasz-
tott szállodába, ahol folytatódik a tengerparti nya-
ralás a foglalásuk szerint.

  INFORMÁCIÓ  
A safari csak csatlakozó programként foglalható.
Maximum létszám: 7 fő/csoport.
Minden ülőhely ablak melletti.

INDULÁSI IDŐPONTOK  
Mombasából hétfőnként, keddenként, szerdán-
ként és szombatonként 11.01.-04.28. között.
Mombasából péntekenként 11.01.-03.28. között.
ELLÁTÁS  
A program szerint.
GARANCIA TIPP  
A safari elindítása min. 2 fő esetén, németül be-
szélő vezetővel.

 TAITA HILLS - TSAVO MINISAFARI       

3 napos safari (2 éjszaka)
Mombasától Mombasáig

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

Szálláskód: FERN 85435

 KOMBINÁLJA SAFARI-PROGRAMUNKAT  TENGERPARTI NYARALÁSSAL!    

A program tartalmazza:
• repülőjegy a Turksh Airlines me-
netrend szerinti járataival (Budapest
- Isztambul - Mombasa, Mombasa - 
Isztambul - Budapest). 
• 3 éj szállás a déli-parton a
Neptune Village Beach Resort & Spa
szállodában, kétágyas szobában All
Inklusive ellátással
• 2 éj safari, ellátás leírás szerint
• a Taita Hills-Tsavo minisafari prog-
ramot magyar idegenvezető kiséri 
• 4 éjszaka szállás a Neptune Vil-
lage Beach Resort & Spa szállodában
vagy az Önök által választott szállo-
dában a déli-parton.
• transzferek a repülőtér és a szállo-
dák között

Minimum létszám: 14 fő
Indulási időpontok Budapestről:
2014. január 18. 
2014. február 1.

INFORMÁCIÓ
A változtatás jogát fenntartjuk!
A szálloda részletes leírása a katalógus 
66. oldalán található. A safari részletes 
leírása lent olvasható.

INDULÁSI IDŐPONTOK
Budapestről 2014. január 18. és 
február 1-i indulási időpontokon.

GARANCIA TIPP
A safari elindítása min. 14 fő esetén, 
magyarul beszélő idegenvezetővel. 
További fontos információk a sa-
fari programmal kapcsolatban az 
Ön utazási irodájában.

TAITA HILLS-TSAVO SAFARI                   TENGERPARTI NYARALÁS

MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL  + 

A safari fénypontjai:
• a Taita Hills rezervátum páratlan állatvilága
• Tsavo Kelet Nemzeti Park

A részvételi díj tartalmazza:
• 3 napos safari (2 éj szállás a leírás szerinti vagy 
hasonló campben)
• transzfer
• ellátás a program szerint
• utazás minibusszal a program szerint, helyi, 
németül beszélő vezetővel
• belépő a nemzeti parkokba
• 3 üveg ásványvíz/nap a vadlesek alatt
• útikönyv   

 ÚTVONALTERV    

KENYA · SAFARI
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64 KENYA · ÉSZAKI-PART

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Bamburi Beach-en található, felújított, a 
törzsvendégek körében kedvelt létesít-
mény, melyben élvezhetik a kenyai vendég-
szeretetet és az egzotikus hangulatot.

Fekvése:   A fi nomhomokos strandon fekszik,
Mombasától kb. 14 km-re északra. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége:   A többemeletes szállodában 78
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll
hall, TV-szoba, sportbár TV-vel, étterem terasszal,
kávézó, internetsarok (térítés ellenében), WIFI in-

gyenesen és 2 ajándéküzlet. A kis, pálmákkal öve-
zett kertben édesvizű úszómedence, pool-/snack-
bár és napozóterasz. Napágyak és törölközők a
medencénél ingyenesen.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Tea-/kávéfőző,
hűtőszekrény, zuhanyozó, WC, légkondicionálás,
hajszárító, belső telefon, SAT-TV, ingyenes WIFI,
bérelhető széf és balkon.
A1B/A2B/A3B - Superior Oceanfront-
szobák:   Tágasabbak és a tenger oldalán helyez-
kednek el (a kilátás a tengerre korlátozott lehet a
pálmák miatt).
A2J/A3J - Master-suitek:   Kiegészítve fürdőkö-
pennyel, papuccsal és a tenger oldalán helyez-
kednek el.  

Sport: Aerobic, biliárd, darts, asztalitenisz, röp-
labda és vízigimnasztika. Térítés ellenében: tenisz, 
vitorlázás, sznorkelezés, búvárkodás (helyi szol-
gáltatóknál), szörf (csak engedéllyel) a szomszé-
dos Severin Sea Lodge szállodában és a közelben 
3 golfpálya.
Wellness:   Térítés ellenében: szépségszalon.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás:   Animációs programok napközben, 
este folklórral és show-műsorokkal.

 EXTRA tipp 
   • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben, elő- és utószezonban részben menüválasz-
tásos rendszerben. A főétkezések ideje alatt asztali 
bor. Délután tea, kávé és sütemény. Snack-ételek 
10.00 és 18.00 óra között. Helyi alkoholos italok 
(sör, bor és égetett szeszesitalok) és alkoholmen-
tes italok (víz és üdítők) 10.00 és 24.00 óra között 
(kimért italok).  

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 5% kedvez-
mény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18/14=12/7=6 11.30.-12.21. kö-
zötti tartózkodás esetén.

 NEPTUNE BEACH RESORT      BAMBURI BEACH 

7=6
kedvezmény

9 éj All Inklusive

már 1106,-€/fő ártól
 (353.920,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: FERN 85350

2-12 év
-100%

Kedvelt, családbarát, afrikai stílusban épült 
szálloda Bamburi hosszú, fi nomhomokos 
strandján.

Fekvése:   Közvetlenül Bamburi Beach-en, Mom-
basától kb. 12 km-re északra fekszik. A busztransz-
fer a repülőtérről kb. 45 perc.
Felszereltsége: Az afrikai lamu-stílusban épített,
3 emeletes épületekből álló, 150 szobás szállodá-
ban a vendégek rendelkezésére áll nyitott hall re-
cepcióval, Ziwani büféétterem, Karibu grillétterem,
Fishermans Cave a’la carte-étterem (térítés ellené-
ben), 4 bár, társalgó és ajándéküzlet. A gondozott
kertben 2 édesvizű úszómedence (az egyik ki-
sebb és a létesítmény hátsó részében található) és
pezsgőfürdő. Napágyak, napernyők és törölközők 
a főmedencénél ingyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A barátságosan
berendezett szobákban zuhanyozó, WC, hajszá-
rító, légkondicionálás, bérelhető széf, telefon,
SAT-TV DVD-lejátszóval, tea-/kávéfőző és minibár 
(térítés ellenében). Egy részük oldalról tengerre 
néző balkonnal rendelkezik. 
A2Y/A3Y/A4Y - Családi szobák: Két kétágyas
szoba összekötő ajtóval.   
Sport: Aerobic, fi tneszterem, kajak, squash (ütők 
térítés ellenében), röplabda, vízigimnasztika és
szörf (csak engedéllyel). Térítés ellenében: hor-
gászat, biliárd és búvárkodás (PADI, helyi szol-
gáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek:   Gyermekmedence és mini-klub (4-12 
éveseknek, kb. 10.00 és 18.00 óra között).
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és esténként sporttal.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
• 20% kedvezmény a Fishermans Cave a’la car-
te-étteremben.  
 NÁSZUTAS tipp 
• 1 üveg bor,   1 gyümölcskosár és   virág.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Asztali italok, snack-ételek 10.00 és 17.30 óra 
között. Helyi alkoholos italok, üdítők, sör és bor 
10.00 és 23.30 óra között (minden italt kimérve 
szolgálnak fel).  

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény:   (csak a 11.01. után történő 
foglalásoknál)  : 21=18/14=12/7=6 11.01.-11.15., 
01.07.-01.13., 03.17.-03.27. közötti érkezés esetén.  

Egyágyas szoba felár nélkül:   (csak a 11.01.
után történő foglalásoknál)  : A1A=A2A 04.01.-
04.30. közötti érkezés esetén (min. 7 éjszaka,
max. 21 éjszaka foglalása esetén).    

 BAMBURI BEACH HOTEL      BAMBURI BEACH 

7=6
kedvezmény

9 éj All Inklusive

már 1035,-€/fő ártól
 (331.200,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: FERN 85351

A2A -
A2Y -

2-16 év
-100%

+
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65

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

Kedvelt, német vezetés alatt álló szálloda, 
kitűnő választás kicsiknek és nagyoknak.

Fekvése: Mombasa déli részén, közvetlen a szép,
fehérhomokos Diani Beach strandon fekszik. A 
busztranszfer a repülőtérről kb. 1 óra 50 perc.  
Felszereltsége:   A 2 emeletes főépületből és sor-
bungalókból álló szállodában 161 szoba található.
A vendégek rendelkezésére áll étterem, bár, TV-
szoba és ajándéküzlet. A trópusi kertben édesvizű
úszómedence és pool-bár (snack-szerviz). Napo-
zórész, amely egészen a strandig húzódik. A me-
dencénél napágyak és törölközők ingyenesen ve-
hetők igénybe.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2C - Superior-szobák:   Az afrikai
stílusban berendezett szobákban bérelhető széf,
zuhanyozó, hajszárító, WC, légkondicionálás, bal-

kon vagy terasz és részben külön gardróbbal ki-
egészítve.
A1C: Egyágyas Superior-szobák.
A2E/A3E - Superior-családi szobák: Ventilá-
torral és külön hálószobával kiegészítve. Min. 3
felnőtt vagy 2 felnőtt és 1-2 gyermek részére.
B1A/B2A - Bahari-szobák: Felújítottak, kiegé-
szítve SAT-TV-vel és minibárral. A strandhoz köze-
lebb helyezkednek el.
B2F/B3F - Bahari-családi szobák:   Hasonlók,
mint a Bahari-szobák, további fürdőszobával ki-
egészítve. Min. 3 felnőtt vagy 2 felnőtt és 1-2 gyer-
mek részére.  
Sport: Kivilágítható teniszpálya, asztalitenisz, bili-
árd, boccia, darts, minigolf, röplabda, vízigimnasz-
tika és tartózkodásonként 1x búvárlecke a meden-
cénél (a helyek függvényében). Térítés ellenében:
szörf, PADI búvárbázis és 18 lyukú golfpálya (Lei-

sure Lodge Golf Course) kb. 5,5 km-re.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence, animáci-
ós programok és gyermekfelügyelet (4-12 éve-
seknek, 10.00 és 12.00 óra illetve 14.00 és 17.00 
óra között).  
Szórakozás:   Animációs programok német nyel-
ven. Táncestek élőzenével, folklór- és akrobata 
show-műsorok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1A).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben, elő- és utószezonban részben menüválasz-
tásos rendszerben. Snack-ételek 10.00 és 16.00 
óra között. Délutánonként tea, kávé és sütemény. 
Helyi alkoholos italok, bor, csapolt sör és üdítők 
kb. 10.00 és 24.00 óra között. 

 Kedvezmények 
Turbókedvezmény: 2013.10.31-ig történő fogla-
lás esetén 3,- €/teljes árat fi zető fő/éjszaka ked-
vezmény.

Árkedvezmény: (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 28=24   11.01.-12.20., 01.04.-04.30.
közötti tartózkodás esetén.   21=18/14=12/7=6
11.01.-11.07., 11.24.-11.30., 03.13.-03.19., 04.10.-
04.16. közötti érkezés esetén. 

 DIANI SEA LODGE      DIANI BEACH 

7=6
kedvezmény

9 éj All Inklusive

már 1106,-€/fő ártól
 (353.920,- Ft/fő ártól)

Turbókedvezmény

Szálláskód: FERN 85324

A2E -
B2F -
+

Nyüzsgő, lezser hangulatú szálloda.

Fekvése: A szálloda egy korallzátonyra épült, 
közvetlen kijárattal a hosszú homokos Diani
strandra (korlátozott fürdési lehetőségek, fürdő-
cipő viselete ajánlott), amelyet helyenként csak 
lépcsőkön lehet megközelíteni. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 2 óra.  
Felszereltsége:   A szállodában 191 szoba talál-
ható 3 épületben. A vendégek rendelkezésére áll
nyitott hall recepcióval, butik, fodrászat, internet-

csatlakozás (térítés ellenében), ajándéküzlet, bá-
rok TV-teremmel, kávézó, büféétterem és a’la
carte-étterem. A kertben úszómedence, napozó-
terasz és pool-/snack-bár. Napágyak és törölközők 
a medencénél és a strandon is ingyenesen.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A kertre néző szobák-
ban minibár (térítés ellenében), mennyezeti ven-
tilátor, légkondicionálás, bérelhető széf, kábel-TV,
telefon, ülősarok, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és
balkon.

A1B/A2B:   Tengerre nézők, balkonnal vagy te-
rasszal.  
Sport:   Aerobic, vízigimnasztika, boccia, darts, te-
nisz (kivilágítás térítés ellenében), asztalitenisz és 
röplabda. Térítés ellenében: 18 lyukú golfpálya 
(kb. 3 km-re), mélytengeri horgászat, kite-szörf, 
búvárkodás (német búváriskola a létesítmény te-
rületén) és szörf (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Szórakozás:   Napközben animációs programok 
és esti szórakoztató programok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Tartózkodásonként 1x vacsora az a’la carte-
étteremben (előzetes foglalás szükséges). Dél-
utánonként kávé, tea és sütemények 16.00 és 
17.00 óra között. Helyi alkoholos és alkoholmen-
tes italok 10.00 és 23.00 óra között.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 90 nappal az indulás
előtt történő foglalás esetén 20% kedvezmény a
szállás díjából.
Min. 60 nappal az indulás előtt történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
Min. 30 nappal az indulás előtt történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.   

 KASKAZI BEACH HOTEL   ÚJ    DIANI BEACH 

9 éj All Inklusive

már 1189,-€/fő ártól
 (380.480,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: FERN 85347

2-11 év
-50%

Szállás példa

KENYA · DÉLI-PART
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Kedvelt, felújított, családbarát szálloda, 
közvetlen az álomszép, fehérhomokos Ga-
lu Beach-en.

Fekvése: Közvetlenül a fi nomhomokos strandon
fekszik, Mombasától kb. 40 km-re délre. A telepü-
lés központja kb. 8 km-re. A busztranszfer a repü-
lőtérről kb. 2 óra. 
Felszereltsége:   Az összesen 164 szobával ren-
delkező igényes, nagy területen elhelyezkedő
komplexum típikus afrikai stílusban épült bunga-
lóépületekből áll. A vendégek rendelkezésére áll
hall recepcióval, TV-szoba, ingyenes WIFI, 2 bü-
féétterem, Olive Kitchen a’la carte-étterem (térí-
tés ellenében), több bár, nagy, nyitott terasz va-
lamint, amfi teátrum és ajándéküzlet. A gyönyörű,
trópusi kertben 2 úszómedence pool-bárral és na-
pozórésszel. Napágyak, törölközők és napernyők 
a medencénél ingyenesen vehetők igénybe. 

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: E1A/E2A/E3A - Superior Gar-
den-szobák: Az afrikai stílusban épült szobák-
ban tea-/kávéfőző, hűtőszekrény, légkondicioná-
lás, bérelhető széf, SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon,
szúnyogháló, fürdőszoba, zuhanyozó, WC és bal-
kon vagy terasz.
E1B/E2B/E3B - Superior Garden-szobák:   Te-
raszosak, közvetlen kertkijárattal. 
E1C/E2C/E3C - Superior Baobab-szobák:
Kertre nézők, balkonnal vagy terasszal.
E1D/E2D/E3D - Superior Oceanfront-szo-
bák: A tenger oldalán, balkonnal vagy terasszal.
E1E/E2E/E3E - Superior Oceanfront-szobák:
Teraszosak, közvetlen kertkijárattal.
E1G/E2G/E3G - Master-suitek:   A kert oldalán,
balkonnal vagy terasszal.
Sport:   Tenisz, biliárd, íjászat, darts, golf (Putting
Green), asztalitenisz, vízigimnasztika, strandröp-
labda és szörf (csak engedéllyel). Térítés ellené-
ben: búvárkodás (PADI) kb. 9 km-re (helyi szol-
gáltatóknál), 18 lyukú golfpálya (Leisure Lodge 
Golf Course), sznorkelfelszerelés és szörfoktatás.  

Wellness: Térítés ellenében: wellness-részleg a 
szomszédos Neptune Paradise Beach Resort & 
Spa szállodában.  
Gyerekek: Gyermekmedence, játszótér és mini-
klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás:   Változatos animációs programok, 
esti szórakoztató programok show-műsorral.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (E1A, E1B, E1C, E1D, E1E, 
E1G).
•   Búvárkodás a medencénél (tartózkodáson-
ként 1x, a helyek függvényében).
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben, elő- és utószezonban részben menüválasz-
tásos rendszerben. Snack-ételek 10.00 és 18.00 
óra között. Az étkezéseknél asztali bor. Kávé, tea, 
víz, üdítők és helyi alkoholos italok 10.00 és 24.00 
óra között, palackozott italok felár ellenében. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 5% kedvez-
mény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18/14=12/7=6   11.30.-12.20. kö-
zötti érkezés esetén.

 NEPTUNE VILLAGE BEACH RESORT & SPA      GALU BEACH 

7=6
kedvezmény

9 éj All Inklusive

már 1239,-€/fő ártól
 (396.480,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: FERN 85677

2-12 év
-100%

KENYA · DÉLI-PART
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Felhőtlen kikapcsolódás, tökéletes nyaralás
a gyönyörű Galu Beach-en.

Fekvése: Közvetlenül a csodálatos, fi nomhomo-
kos Galu Beach-en fekszik, Mombasától kb. 40
km-re délre. A busztranszfer a repülőtérről kb. 2 
óra.  
Felszereltsége: Az igényesen kialakított komp-
lexumban összesen 60 szoba található bun-
galókban. A vendégek rendelkezésére áll hall,
TV-szoba, főétterem, a’la carte-étterem (térítés
ellenében), bár, üzlet, internetsarok (térítés elle-
nében) és WIFI (ingyenesen). A gyönyörű, trópu-
si kertben édesvizű úszómedence és pool-bár. A
medencénél napágyak, napernyők és törölközők 
ingyenesen vehetők igénybe. A vendégek igény-
be vehetik a szomszédos Neptune Village Beach

Resort & Spa és a Neptune Paradise Beach Resort
& Spa szolgáltatásait is.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: B1A/B2A/B3A - De Luxe-szo-
bák: A kert oldalán található, afrikai stílusú szo-
bákban belső telefon, SAT-TV, ingyenes WIFI,
hűtőszekrény, bérelhető széf, légkondicionálás,
tea-/kávéfőző, hajszárító, zuhanyozó, WC és bal-
kon vagy terasz. 
B1B/B2B/B3B - De Luxe-szobák: A tenger ol-
dalán.
B1C/B2C/B3C - De Luxe-szobák: A strandhoz 
legközelebb eső szobák.  
Sport:   Vízigimnasztika, biliárd, íjászat, darts, te-
nisz, asztalitenisz és a szomszédos Neptune szál-
lodákban: íjászat, golf (Putting Green), búvárlec-
ke a medencénél (tartózkodásonként 1x, a helyek 
függvényében) és szörf (csak engedéllyel). Térítés
ellenében: sznorkelfelszerelés, szörftanfolyam, 18
lyukú golfpálya (Leisure Lodge Golf Course) kb.
12 km-re, búvárkodás (PADI) kb. 9 km-re.

Wellness: Térítés ellenében: szépségszalon vala-
mint a szomszédos Neptune Paradise Beach Re-
sort & Spa szálloda wellness-részlege.
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás:   Animáció napközben és esti szóra-
koztató programok show-műsorokkal.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (B1A, B1B, A1C). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Snack-ételek, tea és sütemény 10.00 és 
18.00 óra között. Kimért üdítők és víz, helyi al-
koholos italok (sör, bor és égetett szeszesitalok) 
10.00 és 24.00 óra között. Palackozott italok csak 
felár ellenében.  

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 5% kedvez-

mény a szállás díjából.  
Árkedvezmény: (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18/14=12/7=6   11.30.-12.21. kö-
zötti tartózkodás esetén.

 NEPTUNE PALM BEACH BOUTIQUE RESORT & SPA      GALU BEACH 

7=6
kedvezmény

Szállás példa - De Luxe

9 éj All Inklusive

már 1377,-€/fő ártól
 (440.640,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: FERN 85676

2-12 év
-100%

KENYA · DÉLI-PART
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!
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Tradicionális stílusban épült, hangulatos 
szálloda a svájci Planhotel vezetése alatt.

Fekvése: Csodálatos környezetben fekszik, köz-
vetlen Kiwengwa pálmákkal övezett, hosszú, fe-
hérhomokos strandján. Apály idején a tengerben 
való fürdési lehetőségek korlátozottak lehetnek 
(fürdőcipő viselelete ajánlott). A busztranszfer a
repülőtérről kb. 60 perc.
Felszereltsége: Az ízlésesen kialakított, sok lép-
csővel rendelkező létesítményben 87 szoba talál-
ható. A szállodában rendelkezésre áll recepció
széfekkel, főétterem, Suli Suli a’la carte-étterem

(tenger gyümölcsei, térítés ellenében), pizzéria
(térítés ellenében), Alif Laila Shisha-Lounge (ví-
zipipa, arab kávé és tea, térítés ellenében), több
bár, TV-sarok és üzletek. A szép kertben édesvizű
úszómedence. Napágyak, napernyők és törölkö-
zők a medencénél ingyenesen vehetők igénybe.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B - Superior-szo-
bák: Az igényes, helyi stílusban berendezett, kert
oldalán található szobákban zuhanyozó, WC, lég-
kondicionálás, minibár, mennyezeti ventilátor,
tea-/kávéfőző, telefon, hajszárító, szúnyogháló és
balkon vagy terasz.
A1C/A2C/A3C - Superior-szobák:   A strand
közelében találhatók. 
A2F/A3F - Superior-családi szobák: A strand
közelében találhatók.

A1D/A2D/A3D-De Luxe-szobák: A strandhoz 
legközelebb fekszenek és tengerre nézők.
Foglalható Joker-szoba   A1S/A2S/A3S is. 
Sport:   Strandröplabda valamint kenu, szörf és te-
nisz (naponta 30 perc). Térítés ellenében: kata-
marán (egyvitorlás csak igazolvánnyal rendelke-
zőknek) és szörfoktatás.
Wellness:   Térítés ellenében: a kis Mvua Spa 
wellness-központban masszázs.
Szórakozás: Helyi animációs programok.
Figyelem! 12.23.-01.06. között a min. tartózko-
dás 3 éjszaka!  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1C, A1D, A1S).
• Tartózkodásonként 1x étkezés a pizzériában  .  
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1x privátvacsora/tartózkodás  .
•   1 gyümölcskosár, 1 üveg bor, kis ajándék. 
•   10% kedvezmény a butikban és a spa-köz-
pontban.

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Délutánonként tea süteménnyel. Snack-éte-
lek 10.00 és 18.00 óra között. Üdítők, ásványvíz,
asztali bor és sör 10.00 és 24.00 óra között, he-
lyi alkoholos italok és koktélok 18.00 és 24.00 óra
között. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 13=11/7=6   04.05.-04.30.,   13=9/7=5
11.01.-11.15. közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény:   55 év feletti utasainknak 
10% kedvezmény a szállás díjából (Superior-
családi szoba foglalása esetén nem érvényes).  

 SANDIES MAPENZI BEACH CLUB    
JOKER-

SZOBA

  KIWENGWA 

7=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1567,-€/fő ártól
 (501.440,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: EURF 85521

A2F

2-14 év
-100%

+

Szállás példa - Superior

Zanzibár egy titokzatos, mesebeli sziget pá-

ratlanul szép és érintetlen strandokkal Tan-

zánia partjainál. A legendás fűszersziget

nem utolsó sorban egy titkos tipp a búvárko-

dás szerelmeseinek körében is: csodálatos,

színes víz alatti világ várja az idelátogatókat.

A színpompás korallzátonyokkal majdnem

teljesen körülvett sziget számtalan állatfajnak 

ad otthont. De Zanzibár nem csak víz alatti vi-

lágával kápráztatja el látogatóit: a hatalmas

fűszerkertekből áramló egzotikus, egyedül-

álló illat körbelengi Stonetown történelmi

óvárosát is. A várost zegzugos utcácskáival,

nyüzsgő piacaival, az öreg házak művészien

faragott faajtajaival, melyek a régi szuahéli

kultúrára emlékeztetnek, az UNESCO a Világ-

örökség részévé nyilvánította.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · TANZÁNIA
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

ZANZIBÁR/TANZÁNIA

Nappali átlaghőmérséklet °C 31 31 31 32 32 32 30

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 19 20 22 22 22 22 23

Víz átlaghőmérséklet °C 26 27 28 28 28 28 28

Napos órák száma naponta 9 8 8 8 8 7 6

Esős napok száma havonta 7 12 11 6 5 12 17

Levegő páratartalom % 59 56 53 50 50 48 46

Úti cél: TANZÁNIA - ZANZIBÁR (ZNZ)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 27.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

ZANZIBÁR
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69ZANZIBÁR

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

Modern, nagy területen fekvő létesítmény.
Kényeztesse magát a szálloda saját Mvua 
African Rain spa-központjában!

Fekvése: Nyugodt környezetben fekszik, Zan-
zibár keleti részén, közvetlen Kiwengwa fi nom-
homokos strandján. Apály idején a tengerben 
való fürdési lehetőségek korlátozottak lehetnek 
a korallok miatt (fürdőcipő viselete ajánlott). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 50 perc.  

Felszereltsége:   A domboldalra épült létesít-
ményben 154 szoba található több kétszintes
bungalóban. A vendégek rendelkezésére áll hall
recepcióval, butik, internetsarok (térítés elle-
nében), WIFI (térítés ellenében), büféétterem,
Ngalawa snack-étterem, The Samaki a’la carte-
étterem és pizzéria. A szép kertben 2 édesvizű
úszómedence és pool-bár. Napágyak, napernyők 
és törölközők a medencénél ingyenesen.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B - De Luxe-szo-
bák: Az elegáns, afrikai stílusú, szobákban zuha-
nyozó, WC, légkondicionálás, hajszárító, SAT-TV,
telefon, WIFI (térítés ellenében), bérelhető széf,

kávé-/teafőző és tengerre néző balkon vagy te-
rasz. A domboldalban fekszenek a bungalókban, 
az első sorban.
A1C/A2C/A3C- De Luxe-szobák: A létesít-
mény alsóbb részein, a strandon, a tenger olda-
lán helyezkednek el.
A2D/A3D - Suitek:   Közvetlen a strandon fek-
szenek, kiegészítve nappali/hálószobával, külön 
hálószoba, fürdőköpeny és pezsgőfürdő. Tenger-
re nézők.
Foglalható a domboldalban, a második sorban 
található, nem tengerre néző Joker-szoba A1S/
A2S/A3S is.  
Sport: Kajak, strandröplabda és asztalitenisz. 
Térítés ellenében: katamarán, szörf és szörfi sko-
la valamint búvárkodás (oktatás is, a Hotel Dia-
monds La Gemma Dell’ Est szállodában).  
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás:   Animációs programok sportprogra-
mokkal napközben és este.   
Figyelem! A min. tartózkodás 3 éjszaka, 12.20.-
01.04. között 7 éjszaka.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1B, A1C, A1S).
• Tartózkodásonként   1x étkezés a pizzériában
(előzetes foglalás szükséges).   
 WELLNESS tipp  Térítés ellenében: a szálloda 
saját, professzionális Mvua African Rain spa-köz-
pontjában (képzett terapeuták) gőzfürdő, szauna,
masszázsok és kezelések.
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Snack-ételek 10.00 és 18.00 óra között a
strandbárban. Helyi alkoholos italok és üdítők 
10.00 és 24.00 óra között (az italokat kimérve 
szolgálják fel). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 5% kedvez-
mény a szállás díjából.  

 NEPTUNE PWANI BEACH RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

  KIWENGWA 

1 hét All Inklusive

már 1778,-€/fő ártól
 (568.960,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: EURF 85905

-100%

Szállás példa - De Luxe

Tipikus zanzibári stílusban épült szálloda 
nemzetközi vendégkörrel.

Fekvése: A domboldalban, közvetlen az érintet-
len, hosszú, homokos Pingwe-strandon fekszik. 
Éttermek és bárok a közelben. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 55 perc.  
Felszereltsége:   A szép, trópusi kertben elhelyez-
kedő szállodában 119 szoba található tipikus afri-
kai stílusban épített bungalókban. Rendelkezésre 
áll hall recepcióval, internetsarok (térítés ellené-
ben), WIFI (térítés ellenében), 2 büféétterem, a’la
carte-étterem, Masai Village étterem, bár és aján-
déküzlet. A kertben 2 úszómedence, 2 pool-bár 
és 2 napozóterasz. Napágyak és törölközők a me-
dencénél ingyenesen vehetők igénybe.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A szalmatetős há-
zakban található, 2010-ben felújított, hagyomá-
nyos tanzániai bútorokkal berendezett szobák-

ban zuhanyozó, WC, hajszárító, légkondicionálás,
mennyezeti ventilátor, szúnyogháló, telefon, SAT-
TV, minibár (térítés ellenében), ülősarok és kis te-
rasz. A létesítmény hátsó részében fekszenek, tá-
volabb a strandtól.
A1E/A2E/A3E:   A medence oldalán találhatók.
A1B/A2B/A3B/A4B - Cottage-szobák:   Tága-
sabbak és rendelkeznek kis, saját kertrésszel és
verandával. A létesítmény középső részében fek-
szenek.
A1C/A2C/A3C/A4C - Junior-Suitek: Kiegé-
szítve tea-/kávéfőzővel és széffel, tágasabbak és
tengerre nézők. A parton az első és a második 
sorban helyezkednek el.
A2M/A3M - Suitek: A tenger oldalán fekszenek,
fürdőkáddal és zuhanyozóval.
A2N/A3N/A4N/A5N/A6N - Seafront-szo-
bák: Kiegészítve külön hálórésszel, fürdőkáddal,
zuhanyozóval és privát medencével valamint ten-
gerre néző terasszal.  

Ellátás: Félpanzió vagy   All Inklusive  . Minden 
étkezés büférendszerben.   
Sport: Biliárd, tenisz (ütők és kivilágítás térítés 
ellenében), asztalitenisz, strandröplabda, vízi-
gimnasztika, fi tneszterem és aerobic. Térítés elle-
nében: horgászat, kajak, búvárkodás (a szálloda 
PADI-búváriskolája) és sznorkelfelszerelés.  
Wellness:   Térítés ellenében: a Samawati-Spa 
részlegben masszázs.  
Gyerekek:   Gyermekmedence és mini-klub (3-12 
éveseknek).
Szórakozás: Diszkóbár és heti egyszer folklórest.  
Figyelem!   A min. tartózkodás 7 éjszaka.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1E, A1B, A1C).
• All Inklusive foglalás esetén 20% kedvezmény 
  az a’la carte-étteremben.
 NÁSZUTAS tipp 
    •   1x tenger gyümölcsei vacsora  .
•   1 gyümölcskosár és virág.  .
• Suitek és Seafront-villák foglalása esetén páros-
masszázs/tartózkodás.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben,
elő- és utószezonban részben menüválasztásos
rendszerben. A vacsorát az a’la carte-étteremben
is el lehet fogyasztani (előzetes foglalással és fel-
ár ellenében). Tea/kávé és sütemények 16.30 és 
17.30 óra között. Helyi alkoholos italok és üdítők 
10.00 és 24.00 óra között (kimért italok). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából (csak 
a 11.01.-12.22. között történő tartózkodásoknál,
01.07.-04.30. közötti érkezéseknél).
Árkedvezmény: (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18/14=12/7=6   11.01.-12.22.,
03.16.-04.30. közötti érkezés esetén.    

 KARAFUU BEACH RESORT & SPA      PINGWE 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 1559,-€/fő ártól
 (498.880,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: EURF 85529

A2B -
A2C -
A2N -

-100%

+

Szállás példa - Junior-suite
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70 MAURITIUS

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

70

MAURITIUS

Egy smaragdzöld szigetre csábítjuk Önö-

ket, mely a mélykék óceán közepén fekszik.

Egy igazi paradicsomba, ahol a szivárvány 

színeinek varázslatos kavalkádja, korallzá-

tonyok és csodálatos, víz alatti élővilág fo-

gadja Önöket. Mauritiuson a fehérhomokos

strandok mögött buja növényvilág és vul-

kanikus hegyek húzódnak. Dús vegetáció,

melyet a cukorrépaföldek mellett banán-

és teaültetvények  tarkítanak. Nem szabad

megfeledkeznünk a számos gyönyörű víz-

esésről sem, különösen a Pamlemousse-i

vízesésről. Mindenképpen ajánljuk a fővá-

ros, Port Louis megtekintését, ahol számos

vásárlási lehetőség várja Önöket. Mindezt

megkoronázza az itt élő emberek határta-

lan szívélyessége és vendégszeretete.
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tippWEB

KLÍMA · MAURITIUS
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

PLAISANCE

Nappali átlaghőmérséklet °C 27 29 29 30 30 30 29

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 20 22 23 24 24 24 23

Víz átlaghőmérséklet °C 23 24 25 27 27 27 27

Napos órák száma naponta 7 8 8 7 7 6 7

Esős napok száma havonta 15 13 15 18 19 20 19

Levegő páratartalom % 68 69 69 73 76 75 75

Úti cél: MAURITIUS (MRU)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 27.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

Felújított szálloda, új vezetéssel közvetle-
nül a tengerparton.

Fekvése: Egy védett öbölben, közvetlenül Turtle 
Bay fi nomhomokos strandján fekszik. Grand Baie 
szórakozási lehetőségekkel és éttermekkel kb. 12 
km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   Az igényes kialakítású, kétszin-
tes létesítményben összesen 271 szoba találha-
tó. a vendégek rendelkezésére áll hall recepció-
val, ingyenes WIFI a hallban, 2 étterem helyi és
nemzetközi konyhával valamint butik és ajándék-
üzlet. A hatalmas kertben kb. 1.000 m²-es édes-
vizű úszómedencés rész. Napágyak és törölközők 
a medencénél és a strandon is ingyenesen ve-

hetők igénybe. A strandon Aquaria strandbár tró-
pusi italokkal.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:
Széf, légkondicionálás, telefon, minibár, SAT-TV, 
rádió, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC és balkon vagy terasz a kert oldalán.
A1B/A2B/A3B - Privileg-szobák: Kertre né-
ző szobák.
A1C/A2C/A3C - De Luxe Sea View-szobák:
Tengerre néző szobák.
A2D/A3D - Junior-suitek:   Tágasabbak.
Ellátás: Félpanzió   vagy   All Inklusive  . Büféreg-
geli, a’la carte-ebéd, a’la-carte- vagy büfévacsora.
Sport:   Fitneszstudió, 2 kivilágítható teniszpálya, 
vízisí (oktatás térítés ellenében), szörf, vízibicik-
li, kajak, túra üvegfenekű hajóval, vízigimnasztika, 
sznorkelfelszerelés, röplabda, asztalitenisz, boccia 
és aerobic (a helyek függvényében). Térítés elle-
nében: PADI-búváriskola, parasailing, mélytenge-
ri horgászat, katamaránoktatás és golf (valameny-
nyi helyi szolgáltatóknál).
Wellness: Szauna és pezsgőfürdő. Térítés ellené-
ben: wellness- és szépségápolási kezelések a spa-
központban valamint masszázs.
Gyerekek:   Mini-klub (3-12 éveseknek, 9.00 és 
21.00 óra között) valamint játszótér.
Szórakozás: Animációs programok és sport-
animáció napközben valamint hetente többször 
diszkó.  

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

 ALL inklusive    Büféreggeli, büfé- vagy a’la
carte-ebéd és -vacsora. Délutánonként kávé, tea,
sütemények és snack-ételek. Helyi alkoholos és
alkoholmentes italok 11.00 és 23.00 óra között.
Snack-ételek és szendvicsek 15.00 és 18.00 óra
között a pool-bárban. Az étkezésekhez víz, helyi
sör és bor, üdítők, gyümölcslevek, kávé és tea. A
minibárba naponta üdítőket készítenek be.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 30 nappal indulás előtt
történő foglalás esetén 5% kedvezmény a szál-
lás díjából.
Árkedvezmény: 14=13   12.01.-12.15., 02.23.-
03.16. közötti érkezés esetén.

 LA PLANTATION   ÚJ    TURTLE BAY 

kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 1580,-€/fő ártól
 (505.600,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 5%

Szálláskód: EURF 85232

A2D -
2-12 év
-100%

+ÚJ

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

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

•
•
•
•
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71MAURITIUS

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

Az ismert Beachcomber-lánchoz tartozó 
kedvelt szálloda, amely ideális egy spor-
tos és aktív nyaraláshoz, nyugodt környe-
zetben.

Fekvése: Közvetlenül a fi nomhomokos stran-
don, Grand Baie öblénél fekszik. A központ üz-
letekkel, bárokkal és éttermekkel a közelben. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 90 perc.  
Felszereltsége:   A fő- és melléképületből álló
létesítményben összesen 237 szoba található. A
vendégek rendelkezésére áll a hallban WIFI, fő-
étterem, a’la carte-étterem a strandon, bár és bu-

tik. A kertben 2 hatalmas, édesvizű úszómedence.
Napágyak, matracok és törölközők a medencénél
és a strandon is ingyenesen.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   Az ízlésesen berende-
zett szobákban SAT-TV, telefon, széf, kávé-/tea-
főző, légkondicionálás, minibár (térítés ellené-
ben), fürdőszoba, zuhanyozó, külön WC, hajszárí-
tó és oldalról tengerre néző balkon. 
A1K/A2K - Komfort Plus-szobák: A felsőbb
emeleteken találhatók.
A1C/A2C/A3C - Superior-szobák:   Kiegészít-
ve fürdőkáddal és külön zuhanyozóval, valamint a
földszinten találhatók. Oldalról tengerre néző te-
rasz privát kerttel.
A1D/A2D - Suitek: Tágasabbak, külső zuhanyo-
zóval, privát medencével és tetőterasszal rendel-

keznek a tenger oldalán.
A2B/A3B/A4B - Családi apartmanok: 2 há-
lószoba, 2 fürdőszoba és nem tengerre néző bal-
kon vagy terasz.
Foglalható Joker-szoba   A1S/A2S   is.
A dohányzás minden szobatípusnál csak a balko-
non vagy teraszon engedélyezett.  
Ellátás: Reggeli, félpanzió   vagy   All Inklu-
sive.   Büféreggeli és büfé-, a’la carte- vagy me-
nüvacsora.   
Sport: Sportközpont, aerobic, túra üvegfenekű 
hajóval, kajak, röplabda, vízigimnasztika, sznor-
kelezés (pipa, uszony), vitorlázás, szörf, tenisz 
(3 pálya, labdák térítés ellenében) és vízisí. Térí-
tés ellenében: biliárd, kerékpárok, búvárkodás és 
mélytengeri horgászat.  
Wellness:   A hatalmas spa-részlegben szauna és 
hamam. Térítés ellenében: masszázsok és keze-
lések.  
Gyerekek: Mini-klub (3-12 éveseknek) valamint 
gyermekfelügyelet (térítés ellenében).  
Szórakozás:   Helyi együttes, témaestek vagy 
show-műsorok és nightclub.
Figyelem!   12.26-01.01. között a min. tartózko-
dás 6 éj.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelye-
zés kétágyas szobában (A1A, A1K, A1C, A1D, 
A1S).
• A Beachcomber Le Canonnier testvérszál-
loda minden szolgáltatása igénybe vehető 
  (kb. 8 km-re található, taxi térítés ellenében).
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 kis üveg pezsgő   és  gyümölcsök érkezéskor a k
szobában.
• 1 ajándékutalvány a Beachcomber Boutique-ba.y

• Félpanzió foglalása esetén naponta 2-fogásos, 
menüválasztásos ebéd  .  
 ALL inklusive    Büféreggeli és büfé-, a’la 
carte- vagy menüebéd és -vacsora. A főétkezések-
hez üdítők és házi bor. Délutánonként tea/kávé és
palacsinta. Szendvicsek 10.00 és 16.00 óra között.
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok 09.00 és
23.00 óra között. Piknikkosár. Italok a minibárból. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 30 nappal indulás előtt
történő foglalálás esetén 25% kedvezmény a
szállás díjából (csak a 11.01.-12.19. és 01.09.-
04.30. közötti tartózkodásoknál).
Min. 1 nappal indulás előtt történő foglalálás ese-
tén 10% kedvezmény a szállás díjából (csak a
11.01.-12.19. és 01.09.-04.30. közötti tartózkodá-
soknál).

 BEACHCOMBER LE MAURICIA    
JOKER-

SZOBA

  GRAND BAIE 

1 hét reggelivel

már 1821,-€/fő ártól
 (852.720,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 25%

Szálláskód: EURF 85572

A2B
A3B -

2-5 év
-100%

+

2013 nyarán felújított, egy szép trópusi 
kertben elhelyezkedő, elegáns, ázsiai stí-
lusban épült szálloda.

Fekvése: A sziget nyugati oldalán, közvetlenül
a hosszú, homokos strandon fekszik. Flic en Flac 

kb. 5 km-re. A busztranszfer a repülőtérről kb. 60
perc.  
Felszereltsége:   A távol-keleti építészet jelleg-
zetességeit viselő, luxuskialakítású létesítmény-
ben összesen 191 szoba található. A vendégek 
rendelkezésére áll hall, ingyenes WIFI, főétte-
rem nemzetközi konyhával, 3 a’la carte-étterem
(kínai, japán valamint francia gourmet-étterem a
strandon), borozó degusztációs menüvel, 3 bár,
üzletek és fodrászat. A szép kertben hatalmas,

édesvizű úszómedence. Napágyak, napernyők és 
törölközők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A - Superior-szobák:
Ülősarok, kávé-/teafőző, minibár, légkondicio-
nálás, széf, LCD SAT-TV, rádió, ingyenes WIFI, 
telefon, hajszárító, fürdőköpeny, fürdőszoba, 
zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz a tenger 
oldalán.
A1B/A2B - Luxury-szobák:   Az 1. és 2. emele-
ten találhatók és tengerre nézők.
A2F/A3F - Családi-suitek:   Kertre néző balkon-
nal vagy terasszal rendelkeznek.
Ellátás: Félpanzió   vagy teljes panzió.   Büfé-
reggeli és büfé- vagy menüebéd és -vacsora.  
Gyerekek: Külön gyermekmedence a Kids Club-
ban, mini-klub (4-12 éveseknek), játszótér, gyer-
mekanimáció és gyermekfelügyelet (térítés elle-
nében).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este.
Figyelem!   12.23.-01.08. között a min. tartózko-
dás 6 éj.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 AKTÍV tipp    Fitneszközpont, boccia, íjászat, asz-
talitenisz, tenisz, vízigimnasztika, strandröplabda, 
kajak, minikatamaránozás, vitorlázás, vízibicikli, 
vízisí, szörf és sznorkelezés. Térítés ellenében: ke-
rékpárok, búvárkodás (PADI, CMAS búvárbázis) 
és golf (a közelben, helyi szolgáltatóknál).
 WELLNESS tipp    A kb. 1000 m²-es „SoSpa” spa-
részleg szolgáltatásai térítés ellenében: gőzfürdő, 
pezsgőfürdő, masszázs és különböző kezelések.

 NÁSZUTAS tipp 
•   Virág és üdvözlőkoktél   érkezéskor  .
• 1 üveg pezsgő, gyümölcs és   csokoládé   a
szobában.
• 1 póló  ,  1 pareo  , 1 üveg rum   és 1x 45 perces
páros masszázs  .

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából (csak 
11.01.-11.30. közötti érkezés esetén).
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak 12.01.-04.30. kö-
zötti érkezés esetén).  
Árkedvezmény: 14=10/10=7/7=5   12.01.-
12.23., 01.02.-04.30. közötti tartózkodás esetén
(az ellátás felárára nem vonatkozik).   

 SOFITEL IMPERIAL RESORT & SPA      FLIC EN FLAC 

7=5
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 2061,-€/fő ártól
 (659.520,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: EURF 85573

A2F -
2-11 év
-100%

+
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72 SEYCHELLE-SZIGETEK

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

72

Hatalmas területen fekvő, kedvelt szálloda 
a szép Beau Vallon-strandon.

Fekvése: Mahé északnyugati részén, közvetlen a
széles, fi nomhomokos strandon fekszik. A busz-
ranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége:   A létesítményben összesen 232 
szoba található. A vendégek rendelkezésére áll re-
cepció, főétterem japán Teppanyaki és indiai Tan-
doori-sarokkal, kínai a’la carte-étterem, pizzéria a
strandon, bárok és üzletek. A kertben édesvizű
úszómedence és pool-bár. Napágyak, napernyők 
és törölközők a medencénél és a strandon is in-
gyenesen vehetők igénybe.  
Helyi besorolás: 3,5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A 2012-ben felújított, a
főépület 1. és a 2. emeletén található szobákban
légkondicionálás, tea/kávéfőző, telefon, SAT-TV 
rádió- és videocsatornával, széf, minibár, hajszárí-
tó, zuhanyozó és WC. 
A2B/A3B - Superior-szobák: A földszinten ta-
lálhatók, tágasabbak, kiegészítve fürdőköpennyel,
papuccsal, fürdőkáddal és külön zuhanyozóval.

B2A/B3A - Chaletek: Koloniál stílusban épül-
tek, kiegészítve ülősarokkal, fürdőköpennyel, pa-
puccsal és balkonnal vagy terasszal.
Foglalható fürdőszobával vagy zuhanyozóval ren-
delkező Joker-szoba   A2S is.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió.   Minden étke-
zés büférendszerben.
Sport:   Fitneszterem, tenisz (felszerelés és kivilá-
gítás térítés ellenében), szörf, vitorlázás (kaució
ellenében), asztalitenisz. Térítés ellenében: PADI-
búvárbázis, sznorkelezés valamint motorizált vízi
sportok a strandon (helyi szolgáltatóknál).
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek: Külön gyermekmedence és játszótér.
Térítés ellenében: gyermekfelügyelet.
Szórakozás:   Esténként DJ vagy élőzene valamint
kaszinó.  
Figyelem! 12.23.-01.03. között a min. tartózko-
dás 2 éj.  

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

• Chalet foglalása esetén gyümölcskosár, 
üdvözlőajándék   és késői check-out   18.00 
óráig (a szabad helyek függvényében).  
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 üveg pezsgő, gyümölcskosár és üdvözlő-
ajándék   a szobában érkezéskor.
• Elhelyezés eggyel magasabb kategóriájú 
szobában (a helyek függvényében). 
• Félpanziós foglalás esetén 1gálavacsora 
  felár nélkül. Minimum tartózkodás 5 éjszaka. Más 
kedvezménnyel együtt nem érvényes.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: Min. 60 nappal az indulás 
előtt történő foglalás esetén 6% kedvezmény a 
szállás díjából (csak a 11.01.-12.22., 01.04.-04.30. 
közötti tartózkodásoknál).  
Árkedvezmény   (max. 60 nappal az indulás 
előtt történő foglalás esetén): 14=10/7=5   11.01.-
12.22., 01.04.-04.30. közötti tartózkodás esetén 
(az ellátás felárára nem vonatkozik).

 BERJAYA BEAU VALLON BAY RESORT    
JOKER-

SZOBA

  MAHÉ 

7=5
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 1586,-€/fő ártól
 (507.520,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 6%

Szálláskód: EURF 85222

-100%

A 100 kis szigetből álló szigetcsoport a XVIII.

századig szerencsére ismeretlen és lakatlan

maradt. Ennek köszönhetően a Seychelle-

szigetek világa a mai napig trópusi éden-

kert, mely számtalan természeti ritkaságnak 

ad otthont: többek között óriás teknősök,

vázapapagájok élnek itt, de a különlegessé-

gek közé tartozik a Coco de Mer-pálma is

(tengeri kókusz), melynek erotikus formá-

jú óriásgyümölcse a világörökség része. A 

szigetek fele a gazdag, víz alatti élővilággal

együtt természetvédelmi terület. Látványos

kontrasztot fedezhetünk fel az egyes szige-

tek között: némelyik teljesen lapos, sík, míg

mások hatalmas hegyként magasodnak ki a

tengerből. Gigantikus gránitsziklák váltakoz-

nak vakítóan fehér strandokkal a türkizszínű

lagúnák között. 

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · SEYCHELLE-SZIGETEK
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

MAHÉ

Nappali átlaghőmérséklet °C 29 30 31 30 30 30 31

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 21 23 23 23 23 23 23

Víz átlaghőmérséklet °C 23 24 25 27 27 27 27

Napos órák száma naponta 11 10 9 6 7 8 11

Esős napok száma havonta 4 3 4 20 18 14 6

Levegő páratartalom % 68 72 78 82 84 83 77

Úti cél: SEYCHELLE-SZIGETEK (SEZ)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

2010
Km

I N D I
A I -

Ó C
E Á
N

SEYCHELLE-SZIGETEK

Praslin

Mahé

La Digue

Frégate

Félicité SEYCHELLE-
SZIGETEK

Előre foglalható búvárcsomagok (további in-
formáció a www.neckermann.hu oldalon).

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

Törzsvendégek körében kedvelt, kiváló fek-
vésű szálloda.

Fekvése:   A szálloda Mahé északi részén fek-
szik, közvetlen a csodálatos Beau Vallon stran-
don. Éttermek, bárok és üzletek a közelben. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   A 2013-ban felújított szállodá-
ban összesen 162 szoba található 5 emeleten. A
vendégek rendelkezésére áll lift, főétterem, Ma-
hek indiai a’la carte-étterem, WIFI, TV-szoba és
üzletek. A kertben édesvizű úszómedence, pool-
étterem és pool-bár. Napágyak, napernyők és tö-
rölközők a medencénél és a strandon is ingyene-
sen vehetők igénybe. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A barátságos berende-
zésű szobákban széf, kis hűtőszekrény, légkondi-
cionálás, telefon, SAT-TV, hajszárító, zuhanyozó,

WC és balkon. 
A1T/A2T: Kisebb alapterületű szobák.
A1B/A2B: Tengerre néző szobák. 
A2E - Silhoutte-szobák:   Tágasabbak és tenger-
re nézők.
A2F/A3F - De Luxe Junior-suitek:   Kombinált
nappali/hálórész.
A2G/A3G - De Luxe Junior-suitek:   Kombinált
nappali/hálórész. Tengerre nézők.
Foglalható nem tengerre néző, kisebb balkonnal
rendelkező Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió.     Minden étke-
zés büférendszerben. A vacsorázni felár ellené-
ben az a’la carte-étteremben is lehet (előzetes
foglalással).   
Sport:   Térítés ellenében: PADI-búvárbázis (a
szomszédos Berjaya Beau Vallon szállodában, kb.
3 percre) és motorizált vízi sportolási lehetőségek 
a strandon (helyi szolgáltatóknál).  

Gyerekek:   Külön gyermekmedence.  
Szórakozás: Esti szórakoztató programok.  
Figyelem! 12.23.-01.12. között a min. tartózko-
dás 3 éjszaka.
Figyelem!   12.24-én félpanzió foglalása kötelező.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1T, A1B).
• Félpanzió foglalása esetén 1x 23,- € értékű
utalvány/fő/hét, amely az a’la carte-étteremben 
váltható be (előzetes foglalás szükséges). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 25% kedvezmény a szállás díjából (A1T, 
A2T szobatípusok foglalása esetén nem érvé-
nyes).
Min. 60 nappal az érkezés előtt történő foglalás 

esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.   
Árkedvezmény: 12=10   11.01.-12.24,   6=5 11.01.-
04.30. közötti tartózkodás esetén (A1T, A2T szo-
batípusok foglalása esetén nem érvényes).

 CORAL STRAND      MAHÉ 

6=5
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 1694,-€/fő ártól
 (542.080,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 25%

Szálláskód: EURF 85212

2-12 év
-100%

A kedvelt szállodalánchoz tartozó, igényes 
szálloda, közvetlenül a pálmákkal öve-
zett, sekély Barbarons-öböl fi nomhomo-
kos partján.

Fekvése:   Közvetlen a fi nomhomokos strandon
fekszik. A főváros, Victoria kb. 30 percre található.
A busztranszfer a repülőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 124 szo-
ba található. A vendégek rendelkezésére áll ten-
gerre néző hall ingyenes WIFI-vel, részben nyi-
tott étterem, a’la carte-étterem a strandon, bár 
és üzletek valamint pezsgőfürdő a tetőteraszon. A
kertben édesvizű úszómedence és napozóterasz.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél ingyenesen vehetők igénybe.  

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A - Superior Garden-
szobák:   Ülősarok, minibár, kávé-/teafőző, vasa-
ló/vasalódeszka, légkondicionálás, SAT-TV, széf,
telefon, WIFI (térítés ellenében), a szoba irányába
nyitott fürdőszoba, zuhanyozó, WC és kert olda-
lán lévő balkon vagy terasz.
A1B/A2B - De Luxe Oceanview-szobák:   Az 
1. emeleten találhatók tengerre néző balkonnal
vagy a földszinten tengerre néző terasszal (a dús
növényzet korlátozhatja a kilátást a tengerre). 
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Minden étke-
zés büférendszerben.
Sport:   Fitneszterem, kivilágítható teniszpálya,
kajak és sznorkelezés. Térítés ellenében: PADI-
búvárbázis és mélytengeri horgászat (helyi szol-
gáltatóknál).  
Wellness: Spa és szépségszalon. Térítés ellené-
ben: masszázs és szépségápolási kezelések.
Gyerekek: Külön gyermekmedence.  

Szórakozás:   Hetente többször élőzene vagy 
show-műsorok.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 gyümölcskosár és 1 kis meglepetés.
• 1x 30 perces párosmasszázs  .
•   30% kedvezmény a spa-kezelések árából. y

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   Min. 60 nappal indulás előtt 
történő foglalás esetén 15% kedvezmény a szál-
lás díjából.
Min. 30 nappal indulás előtt történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény: 18=15/12=10/6=5   11.01.-
12.25., 01.10.-04.30. közötti tartózkodás esetén 
(az ellátás felárára nem vonatkozik).

A fenti kedvezmények nem kombinálhatók.
Senior-kedvezmény:   60 év feletti utasainknak 
5% kedvezmény a szállás díjából (csak A2A és
A2B szobatípusok foglalása esetén).   

 LE MÉRIDIEN BARBARONS      MAHÉ 

6=5
kedvezmény

1 hét reggelivel

már 2025,-€/fő ártól
 (648.000,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURF 85218

JOKER-

SZOBA

Előre foglalható búvárcsomagok (további in-
formáció a www.neckermann.hu oldalon).

BÚVÁRCSOMAGOK

Előre foglalható búvárcsomagok (további in-
formáció a www.neckermann.hu oldalon).

BÚVÁRCSOMAGOK
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

74

Kedvelt, pezsgő hangulatú sziget sok vál-
tozatossággal - ideális a vízi sportok ked-
velőinek.

Fekvése: A hosszan elnyúló, kb. 1800 x 335 m
területű sziget a Lhaviyani-atollon fekszik, kb. 3,5
km-es, fehérhomokos stranddal és a déli oldalon
kb. 1,5 km-es lagúnával rendelkezik. A korallzá-
tony közvetlenül a sziget előtt található. A transz-
fer a repülőtérről hidroplánnal kb. 40 perc.
Felszereltsége:   A szigeten összesen 383 szoba
várja a vendégeket. Rendelkezésükre áll főrecep-
ció, külön recepció a Sangu- és az O-részleghez, 4
nyitott étterem, 3 a’la carte-étterem (japán, olasz 
és grill/halételek), 6 bár, Sai Kotari teaház és szó-
rakoztató központ (mindkettőben ingyenes WIFI),
ajándéküzlet, ékszerüzlet és édesvizű úszómeden-
ce. Napágyak és törölközők a medencénél és a
strandon is ingyenesen. 
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1G/A2G/A3G - Kerti bungalók 
(NNN): Nespresso kávégép, minibár, légkondici-
onálás, ventilátor, széf, telefon, félig nyitott fürdő-
szoba zuhanyozóval, WC és bútorozott terasz a
tenger oldalán.
A1B/A2B/A3B - Strandbungalók (NNN):   Ha-
sonló berendezéssel, mint a kerti bungalók.
B1C/B2C/B3C - Strandvillák (NNNN): Kiegé-
szítve síkképernyős SAT-TV-vel, fürdőköpennyel
és hajszárítóval.
B1D/B2D/B3D - Jacuzzi-strandvillák (NNNN):
  Kiegészítve síkképernyős SAT-TV-vel, fürdőköpeny-
nyel, hajszárítóval és pezsgőfürdővel. 
B1E/B2E/B3E - Sangu vízi villák (NNNNN):
A sziget északi oldalán, cölöpökön álló villák (zárt
fürdőszoba zuhanyozóval), kiegészítve síkképer-
nyős SAT-TV-vel, fürdőköpennyel, hajszárítóval,
privát, bútorozott terasszal és közvetlen kijárattal
a tengerhez.

B1L/B2L/B3L - Sultan pool-villák (NNNNN):
Kiegészítve síkképernyős SAT-TV-vel, fürdőköpeny-
nyel, hajszárítóval és saját medencével.  
Ellátás: Félpanzió,   teljes panzió   vagy   All 
Inklusive  . Minden étkezés büférendszerben. Az 
étkezés az egyes szobatípusoktól függően külön-
böző éttermekben történik: a bungalót foglaló 
vendégek a Bonthi étteremben, a strandvillát fog-
laló vendégek a Koamas és az O étteremben, a vízi 
villát foglaló vendégek a Sangu étteremben étkez-
hetnek. Strand- és vízi villa foglalása esetén a többi 
étterem is igénybe vehető (előzetes foglalással).  
Sport: Fitneszterem, darts, asztalitenisz, tollaslab-
da és röplabda. Térítés ellenében: biliárd, tenisz, 
6 lyukú golfpálya, kajak, szörffelszerelés (szörfta-
pasztalat szükséges), vitorlázás és PADI-búvárbá-
zis (ProDivers).
Wellness: Térítés ellenében: a spa-részleg szol-
gáltatásai.
Gyerekek:   Gyermekmedence.
Szórakozás: Alkalmanként esti szórakoztató 
programok.  
Figyelem!   A min. tartózkodás 6 éjszaka.
A Sangu vízi villák és a Sangu étterem csak 18 
éves kor felett, az O étterem csak 12 éves kor felett 
vehető igénybe. A kerti bungalók és a strandbun-
galók csak All Inklusive ellátással foglalhatók.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1G, A1B, B1C, B1D, B1E, 
B1L).
• A Kuredu Lounge ingyenes használata a 
male-i hidroplán terminálon.  
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 üveg pezsgő és 1 gyümölcskosár   érkezés-
kor a szobában.  

 ALL inklusive Minden étkezés büférendszerben.
Kimért italok (víz, üdítők, dobozos gyümölcsle-
vek, asztali bor, sör és egyes égetett szeszes ita-
lok; kivéve friss gyümölcslevek, egyes koktélok és
pezsgő) a szálloda bizonyos bárjaiban és étter-
meiben. Délutánonként snack-ételek. Napközben
kávé/tea. Kajak, szörffelszerelés (szörftapasztalat
szükséges) és a tartózkodás ideje alatt 1x Sunset
Cruise kirándulás.
Foglalható All Inklusive GOLD S84382A is
(további információ a www.neckermann.hu ol-
dalon). 

 KUREDU ISLAND RESORT & SPA      LHAVIYANI-ATOLL 

1 hét All Inklusive

már 2158,-€/fő ártól
 (690.560,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: EURF 84338

2-15 év
-50%

A Maldív-szigetek csodálatos korallzátonyai

búvárkodásra és fürdőzésre csábítanak min-

den idelátogatót. Az álomszép strandok va-

kítóan fehér homokja, a banánfák és kó-

kuszpálmák zöld levelei szinte világítanak a

türkizkék Indiai-óceánban. A zátonyok szí-

nes lakói, fenséges tengeri teknősök, elbű-

völő szirti cápák és ráják valamint nagy hal-

rajok kísérik a sznorkelezőket és úszókat a

csodálatos vízi világ mentén. Legyen akár 

kezdő vagy profi  búvár, mindenképp egy 

gyönyörű víz alatti paradicsom nyílik meg az 

Ön számára. Amennyiben mélyebbre sze-

retne ereszkedni, képzett búvároktatók áll-

nak rendelkezésére. Szinte minden sziget

kínál a helyszínen búvártanfolyamokat és

különböző csomagokat, egyes szállodáknál

ezek kedvező áron már előre foglalhatók.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · MALDÍV-SZIGETEK
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

MALE

Nappali átlaghőmérséklet °C 30 31 30 30 31 32 33

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 25 24 23 23 24 26 27

Víz átlaghőmérséklet °C 28 28 27 27 27 28 29

Napos órák száma naponta 6 6 7 8 9 8 7

Esős napok száma havonta 9 4 2 1 0 0 2

Levegő páratartalom % 80 76 72 72 72 72 71

Úti cél: MALDÍV-SZIGETEK - MALE (MLE)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. november 4. - 2014. április 21.

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 26.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

Raa-atoll

5025
Km

I N D
I A
I -
Ó C
E
Á

N

HULULE

Addu-atoll

kb. 560 km6

Vaavu-atoll

Dél-
Nilandhe-

atoll

Dél-Male-atoll

Észak-
Nilandhe-

atoll

Észak-Male-
atoll

Meemu-
atoll

MALDÍV-
SZIGETEK

Lhaviyani-atollBaa-atoll

Ari-
atoll

MALDÍV-MALDÍV-
SZIGETEKSZIGETEK

Előre foglalható búvárcsomagok (további in-
formáció a www.neckermann.hu oldalon).

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

Barátságos, lezser légkörű, kis sziget csodá-
latos korallzátonnyal, amely ideális feltéte-
leket biztosít a sznorkelezéshez.

Fekvése:   Az Észak-Male-atoll északnyugati ré-
szén fekszik, a korallzátony csak kb. 30 m-re. A
transzfer a repülőtérről gyorshajóval kb. 50 perc.  
Felszereltsége:   A trópusi növényekkel borított,
kb. 300 x 180 m területű sziget kb. 10 perces sé-
tával kerülhető meg. A 2011-ben felújított létesít-
ményben összesen 72 szoba található. A vendé-
gek rendelkezésére áll recepció ülőgarnitúrákkal 
és széfekkel, ingyenes internetsarok, étterem,
kávézó, nyitott bár, ajándéküzlet, kis könyvtár és
szép úszómedence fa terasszal.

Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B:   Egy kétszintes épü-
letben találhatók, a szobákban minibár, mennye-
zeti ventilátor, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, zu-
hanyozó, WC és balkon vagy terasz.
A1A/A2A/A3A - Superior-szobák:   A bunga-
lókban találhatók (épületenként 2 szoba), nyitott
fürdőszobával (fürdőkád, zuhanyozó) és terasszal
rendelkeznek, kiegészítve légkondicionálással.
A1C/A2C/A3C - De Luxe-szobák:   Hasonló be-
rendezéssel, mint a Superior-szobák, de felújítot-
tak.
Foglalható Joker-szoba A2S is (fekvésre és fel-
szereltségre vonatkozó utaskívánság nem érvé-
nyesíthető).  

Ellátás: Félpanzió  ,   teljes panzió vagy All 
Inklusive. Minden étkezés büférendszerben.
Sport: Fitneszterem, biliárd, asztalitenisz, tollas-
labda, röplabda, szörf és katamaránozás. Térí-
tés ellenében: sznorkelfelszerelés és búvárkodás 
(EuroDivers búvárbázis).  
Szórakozás: Hetente 1x diszkó vagy folklórest.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1A, A1C).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Egyes kimért italok (víz, üdítők, dobozos 
gyümölcslevek, sör, asztali bor, egyes égetett sze-
szes italok - kivéve márkás, import italok). Kávé/
tea 16.00 és 17.30 óra között. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: Min. 60 nappal az indulás 
előtt történő foglalás esetén 10% kedvezmény a 
szállás díjából. A teljes panziós és az All Inklusive 
felárból a kedvezmény nem adható.   

 ERIYADU ISLAND RESORT   ÚJ   
JOKER-

SZOBA  ÉSZAK-MALE-ATOLL 

1 hét félpanzióval

már 1707,-€/fő ártól
 (546.240,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: EURF 84312

2-11 év
-50%

Szállás példa - Superior

Ideális választás sportkedvelők, aktív pihe-
nésre vágyók és családok számára egyaránt.
A sziget körül több mint 40 merülőhely ta-
lálható, amelyek garantáltan minden búvár 
szívét megdobogtatják.

Fekvése:   A kb. 600 x 400 m területű sziget az 
Észak-Male-atoll déli részén fekszik, ideális kiindu-
lópont búvárkodáshoz és sznorkelezéshez. A fa-
jokban gazdag korallzátony kb. 35 m-re. A transz-
fer a repülőtérről gyorshajóval kb. 10 perc.  
Felszereltsége:   A törzsvendégek körében ked-
velt, dús növényzettel borított szigeten összesen
225 szoba található. Rendelkezésre áll hall ülőgar-
nitúrákkal, főétterem, 3 a’la carte-étterem, inter-
netkávézó, 3 bár (az egyik a sziget nyugati olda-
lán, a tengerben cölöpökre épülve - a legszebb
helyszín egy ital elfogyasztásához naplemente 
közben), ajándéküzlet, ékszerüzlet, fodrászat, kli-
nika orvosi ellátással és dekompressziós kamrával 
valamint édesvizű úszómedence pool-bárral.   
Helyi besorolás: 4,5*.  

Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A sorbungalókban
található szobákban (épületenként 4 szoba) kávé-/
teafőző, minibár, légkondicionálás, széf, SAT-TV, te-
lefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és terasz.
A1B/A2B/A3B - De Luxe-szobák: A bunga-
lókban találhatók (épületenként 2 szoba, összekö-
tő ajtóval), tágasabbak, kiegészítve fürdőkáddal.
A1D/A2D/A3D - Garden-szobák:   A sziget bel-
sejében, a medence oldalán találhatók. 
A1C/A2C/A3C - Jacuzzi-strandvillák: A ten-
ger oldalán találhatók, 2 szintesek, a földszinten
nappali, félig nyitott fürdőszoba zuhanyozóval
és fedett, kültéri pezsgőfürdő, az emeleten há-
lószoba.
Foglalható Joker-szoba   A1S/A2S/A3S is (fekvés-
re és felszereltségre vonatkozó utaskívánság nem
érvényesíthető).   
Ellátás: Félpanzió,   teljes panzió   vagy   All 
Inklusive  . Minden étkezés büférendszerben.  
Sport:   Fitneszterem, asztalitenisz és röplabda.
Térítés ellenében: biliárd, aerobic, squash, kivi-
lágítható teniszpálya, tollaslabda, sznorkelfelsze-

relés, búvárkodás és vízisport-központ (pl. kajak, 
szörf, vízisí, katamaránozás, vitorlázás).   
Wellness:   Gőzfürdő és szauna. Térítés ellené-
ben: masszázs, szépségszalon és kezelések a pro-
fesszionális Orchid Spa-ban.
Szórakozás:   Hetente 2x este élőzene és karaoke. 
Naponta különböző rendezvények vagy show-
műsorok.  
Figyelem!   12.24.-01.06. között a min. tartózko-
dás 7 éjszaka.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelye-
zés kétágyas szobában (A1A, A1B, A1D, A1C, 
A1S).  
 CSALÁDI tipp  Gyermekmedence, mini-klub (3-
12 éveseknek, 08.00 és 17.00 óra között) és gyer-
mekfelügyelet (17.00 órától, térítés ellenében). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben a főétteremben. Kimért italok (víz, tea, kávé, 
üdítők, dobozos gyümölcslevek, asztali bor, sör, 
egyes égetett szeszes italok, alkoholos és alkohol-

mentes koktélok) 10.00 és éjjel 00.30 óra között
a Sand bárban, 10.00 és 22.00 óra között a Sun-
downers bárban. Snack-ételek 15.30 és 17.00 óra
között. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.11.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából (csak a
11.01.-12.23., 01.07.-04.30. közötti tartózkodások-
nál). A teljes panziós és az All Inklusive felárból a 
kedvezmény nem adható.
Árkedvezmény: 13=11/7=6   11.17.-12.23.,
04.01.-04.13. közötti tartózkodás esetén. A teljes
panziós és az All Inklusive felárból a kedvezmény 
nem adható. Az ingyenes éjszakákra felár fi zeten-
dő, a pontos összegeket a foglalási rendszer tar-
talmazza.
Félpanzió=Teljes panzió 12.01.-12.23., 01.07.-
02.01., 03.01.-04.13. közötti tartózkodás esetén
(min. 8 éjszakás tartózkodás esetén). 

 BANDOS ISLAND RESORT & SPA   ÚJ   
JOKER-

SZOBA  ÉSZAK-MALE-ATOLL 

7=6
kedvezmény

1 hét félpanzióval

már 1527,-€/fő ártól
 (488.640,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: EURF 84318

A2B -
2-6 év
-100%

+

Szállás példa - De Luxe

MALDÍV-
SZIGETEK

Előre foglalható búvárcsomagok (további in-
formáció a www.neckermann.hu oldalon).

BÚVÁRCSOMAGOK
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76 MALDÍV-SZIGETEK

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Az egyik legkedveltebb létesítmény vonzó 
wellness-szolgáltatásokkal és számos vízi 
sportolási lehetőséggel.

Fekvése:   A kb. 1600 x 440 m területű sziget az 
Ari-atoll déli részén fekszik. A korallzátony kb. 300
m-re. Transzfer propelleres kisrepülővel a Maami-
gili repülőtérre (kb. 20 perc), onnan rövid út a ki-
kötőhöz és hajótranszfer a szigetre (kb. 5 perc).  
Felszereltsége: A szigeten összesen 422 szoba
található a sorbungalókban. Rendelkezésre áll
WIFI (egyes területeken ingyenesen), 2 büféétte-
rem, 4 a’la carte-étterem, kávézó, 5 bár, butikok,
fotóüzlet, fodrászat, orvosi központ, különböző,
kis üzletek és business center (térítés ellenében).
Édesvizű úszómedence pool-bárral és napozó-
terasszal. Napágyak, napernyők és törölközők a
medencénél és a közeli strandszakaszon is in-
gyenesen. A vendégek igénybe vehetik a Holiday 
Island testvérsziget szolgáltatásait is.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Strandbunga-
lók:   Ülősarok, kávé-/teafőző, minibár, légkondi-

cionálás, mennyezeti ventilátor, széf, SAT-TV, te-
lefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és bútorozott
terasz.
A1B/A2B/A3B - Superior-strandbungalók:
Tágasabbak, fürdőkáddal rendelkeznek és kiegé-
szítve külső zuhanyozóval.
A1C/A2C/A3C - Vízi bungalók:   A lagúnában,
cölöpökön álló, tágasabb bungalók elegáns be-
rendezéssel, fürdőkáddal és közvetlen kijárattal
a lagúnához, kiegészítve espresso-géppel és CD-
lejátszóval.
Foglalható Joker-szoba   A1S/A2S/A3S is (fekvés-
re és felszereltségre vonatkozó utaskívánság nem
érvényesíthető).  
Ellátás: Félpanzió  ,  teljes panzió   vagy  All 
Inklusive  . Minden étkezés büférendszerben. Na-
ponta és személyenként 0,5 l víz ingyenesen.
Sport: Asztalitenisz, kosárlabda és strandröplab-
da. Térítés ellenében: fi tneszterem, darts, biliárd,
snooker, squash, kivilágítható teniszpálya, tollas-
labda, kerékpárok, Putting Green (9 lyukú), vízi-
biciklik, szörf, vízisí, katamaránozás és búvárko-
dás (PADI/SSI).
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, gőzfürdő,
pezsgőfürdő és kezelések az Araamu Spa-ban.
Gyerekek: Külön gyermekmedence.  

Szórakozás:   Élőzene, folklórműsorok, diszkó és 
karaoke.
Figyelem!   A min. tartózkodás 6 éjszaka. 

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C, A1S).
• Születésnaposoknak 1 üveg bor és 1 süte-
mény.y
• Ezüst- vagy aranylakodalmukat a szigeten ün-
neplő pároknak   1 üveg pezsgő  .
 NÁSZUTAS tipp 
    •   1 üveg bor   és 1 gyümölcskosár   érkezéskor 
a szobában.
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszerben 
az adott főétteremben (az a’la carte-éttermekben 
felár ellenében). Víz, üdítők, dobozos gyümölcsle-
vek, sör, asztali bor, egyes koktélok (a főbárban) 
és helyi égetett szeszes italok (kivéve márkás, im-
port italok) a főétkezéseknél, 10.00 és éjjel 01.00 
óra között a fő- és a strandbárban valamint 10.00 
és 18.00 óra között a pool-bárban (kivéve kávé/
tea). Fogyasztás a minibárból (naponta üdítőket, 
gyümölcsleveket és vizet készítenek be). Délutá-
nonként szendvicsek/sütemény és kávé/tea. Víz 
16.00 és 18.00 óra között. Fitneszterem, darts, 

biliárd, snooker, squash, tenisz (kivilágítás térítés
ellenében), szauna, gőzfürdő, pezsgőfürdő vala-
mint a tartózkodás ideje alatt és személyenként
1x éjszakai horgászás (min. 6 éjszakás tartózko-
dás esetén). 

 SUN ISLAND RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

  ARI-ATOLL 

1 hét félpanzióval

már 1627,-€/fő ártól
 (520.640,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: EURF 84418
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77MALDÍV-SZIGETEK

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

A sznorkelezők és búvárok körében
egyaránt kedvelt létesítmény a 2010 nya-
rán történt teljeskörű felújítás és átépítés 
után új fényben ragyog.

Fekvése:   A kb. 900 x 250 m területű sziget az 
Ari-atoll déli részén fekszik. A strandtól csak kb.
5-15 m-re található korallzátony ideális a sznor-
kelezéshez és a búvárkodáshoz. A transzfer a re-
pülőtérről hidroplánnal kb. 25 perc. 
Felszereltsége:   A szigeten az átépítés után ösz-
szesen 184 szoba várja a vendégeket a részben
különálló villákban. Rendelkezésre áll 2 főétte-
rem, 2 a’la carte-étterem, 4 bár (az egyik csak 
felnőtteknek), internetkávézó, ingyenes WIFI a
hallban, könyvtár, ajándéküzlet, ékszerüzlet és 2 
úszómedence. Strandtörölközők ingyenesen ve-
hetők igénybe.   
Helyi besorolás: 4,5*.  
Elhelyezés: A1B/A2B/A3B - Strandvillák: 
Ülősarok, kávé-/teafőző, minibár, légkondicio-
nálás, mennyezeti ventilátor, széf, kábel-TV, CD-/
DVD-lejátszó, internetcsatlakozás, telefon, haj-
szárító, félig nyitott fürdőszoba zuhanyozóval,
WC és tengerre néző terasz.
A1C/A2C/A3C - Jacuzzi-strandvillák:   Tága-
sabbak, kiegészítve iPod-dokkolóval, fa terasszal,
pavilonnal és pezsgőfürdővel.

A1D/A2D/A3D - Jacuzzi-vízi villák:   A lagúná-
ban, cölöpökön álló villák, tágasabbak, kiegészít-
ve iPod-dokkolóval, espresso-géppel és a privát
napozóteraszon pezsgőfürdővel.
A1A/A2A/A3A - Garden-szobák:   A sziget bel-
sejében találhatók, épületenként 4-5 szoba, kissé 
egyszerűbb berendezéssel.  
Ellátás: Teljes panzió   vagy   All Inklusive. Min-
den étkezés büférendszerben. Az étkezés az egyes
szobatípusoktól függően a 2 főétterem egyikében
történik: a strandvillát és Garden-szobát foglaló
vendégek a sziget közepén található Funama ét-
teremben, a Jacuzzi-villákat foglaló vendégek az 
Ahima étteremben étkezhetnek.  
Sport: Biliárd, snooker, darts, asztalitenisz, aszta-
lifoci, tollaslabda (napközben), Putting Green és
strandröplabda. Térítés ellenében: fi tneszterem,
tenisz, kajak, szörf, katamaránozás és búvárkodás
(PADI; EuroDivers búvárbázis).  
Gyerekek: Gyermekmedence.
Szórakozás: Animációs programok.
Figyelem! A min. tartózkodás 6 éjszaka.
A Jacuzzi-strandvillák és a Jacuzzi-vízi villák csak 
18 éves kor felett vehetők igénybe.   

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában (A1B, A1C, A1D, A1A).

• A VIP Lounge ingyenes használata   a male-i 
hidroplán terminálon.
• Ezüst- vagy aranylakodalmukat a szigeten ün-
neplő pároknak   gyümölcs és   virág érkezéskor 
a szobában.
 WELLNESS tipp A víz felett, cölöpökön álló, 
professzionális DUNIYE Spa szolgáltatásai térítés 
ellenében: masszázsok, különböző arc- és test-
kezelések széles választéka, manikűr, pedikűr. A 
stressz, a kapkodás és a mindennapi gondok itt 
egy szempillantás alatt köddé válnak. Kényeztesse 
testét és lelkét a különböző kezelésekkel!  
 NÁSZUTAS tipp 
• Gyümölcs   és     virág érkezéskor a szobában.
 ALL inklusive Minden étkezés büférendszer-
ben. Délutánonként snack-ételek és kávé. Kimért 
italok (víz, tea, üdítők, egyes gyümölcslevek, sör, 
asztali bor, egyes égetett szeszes italok és kokté-
lok) a Bonthi bárban egész nap, a további bárok-
ban 10.00 és éjjel 01.00 óra között. Egyes italok 
a minibárból. Fitneszterem, tenisz, kajak, szörffel-
szerelés, 30 perces kezdő sznorkel-, szörf- és te-
niszoktatás valamint a tartózkodás ideje alatt és 
személyenként 1x Sunset Cruise kirándulás. Az ét-
kezés az egyes szobatípusoktól függően különbö-
ző éttermekben történik.

 VILAMENDHOO ISLAND RESORT & SPA   ÚJ    ARI-ATOLL 

Szállás példa

1 hét teljes panzióval

már 2097,-€/fő ártól
 (671.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: EURF 84340

A2B -
A2A -

-50%

+

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

Extra szolgáltatások:

WIFI – Hotspot Plusz

Vízbekészítés a szobában

ÚJ

Előre foglalható búvárcsomagok (további in-
formáció a www.neckermann.hu oldalon).

BÚVÁRCSOMAGOK
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78 DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

78

DOMINIKAIDOMINIKAI
KÖZTÁRSASÁGKÖZTÁRSASÁG

Az Újvilág első katedrálisaitól a leghíresebb zarándoktemplomokig – a sziget szent helyei fel-

fedezésre csábítják a kultúra kedvelőit. Az egyik ilyen Santo Domingo, a sziget első városa.

A számos látnivaló ellenére a Dominikai Köztársaságban a legnagyobb kulturális szerepet a

merengue játsza. Évről évre egyre többen érkeznek júliusban Santo Domingóba a Meren-

gue Fesztiválra. A karibi temperamentum forró ritmusai és a lakosok barátságossága testesí-

tik meg ezt a nem elhanyagolható kultúrkincset. A februári színpompás karnevál is a meren-

gue és bachata ritmusaitól vibrál. A helyiek barátságos vendégszeretete azonban független a

karneváltól és a tánctól. Karibi életörömük és nyitottságuk mindig őszinte és szívélyes mo-

sollyal fogadja a turistákat. A pálmákkal övezett, fi nomhomokos strandon sétánk alkalmával

Robinson Crusoe jut eszünkbe.

KLÍMA · DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

PUNTA CANA/PUERTO PLATA/SANTO DOMINGO

Nappali átlaghőmérséklet °C 31 30 30 29 30 29 30

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 22 21 20 19 19 20 21

Víz átlaghőmérséklet °C 29 28 27 27 26 27 27

Napos órák száma naponta 6 10 6 6 6 7 7

Esős napok száma havonta 11 10 8 7 6 5 7

Levegő páratartalom % 79 79 79 78 73 75 76

ÜDÜLŐHELYEK

Punta Cana strandja kétségkívül a Karib-tenger 
legszebb strandszakaszai közé tartozik. A kb. 50 km
hosszú, fi nom, szinte vakítóan fehérhomokos part
látványától eláll a lélegzetük. Az idilli természetben,
a pálmafákkal és trópusi növényekkel övezett, keleti
parton biztosan kellemesen fognak nyaralni és kikap-
csolódni. Punta Cana ideális a szörfözés és vitorlázás
szerelmeseinek is, mivel szinte mindig lágy szellő fúj.
Egy kirándulás során pedig ellátogathatnak a bájos
„Altos de Chavon” művészfaluba.
Bayahibe Aki közelebbről szeretne megismerked-
ni delfi nekkel, fókákkal és leguánokkal, az az egyko-
ri halászfalu, Bayahibe strandjánál egy igazi paradi-
csomra lelhet.

Puerto Plata Hosszú, pálmákkal övezett strandsza-
kaszok váltakoznak a part mentén, hatalmas sziklák-
kal és gyönyörű öblökkel. A napimádók és sport-
kedvelők számára kitűnő utazás a télből a nyárba. A
környéken számos igényes és kényelmes szálloda kö-
zül választhatunk. A szórakozni és vásárolni vágyókat,
bárok, kaszinó és üzletek várják.
Cabareta Nemzetközi szörfparadicsomként elsősor-
ban a fi atal generációt vonzza. 4 km hosszú, fi nom-
homokos tengerpartja mentén mind a szörf, mind
a napozás szerelmesei megtalálják számításaikat. A
minden évben itt megrendezésre kerülő szörfvilág-
bajnokság alkalmával pedig a sportág legjobbjai is
tiszteletüket teszik a településen.

Úti cél:  DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG - SANTO DOMINGO (SDQ)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. november 4. - 2014. április 28.

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.

CSÜTÖRTÖK 2013. november 7. - 2014. április 24.

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 27.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

K A R I B - T E N G E R  

A T L A N T I - Ó C E Á

N

DOMINIKAI 
KÖZTÁRSASÁG

Úti cél:  DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG - PUERTO PLATA (POP)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

KEDD 2013. november 5. - 2014. április 29.

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

Úti cél:  DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG - PUNTA CANA (PUJ)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. november 4. - 2014. április 28.

KEDD 2013. november 5. - 2014. április 29.

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.

CSÜTÖRTÖK 2013. november 7. - 2014. április 24.

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 26.

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 27.

München - Condor járatokon Indulási időpontok

CSÜTÖRTÖK 2013. november 7. - 2014. április 24.

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 26.

Bécs - Condor járatokon Indulási időpontok

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.
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Call Center: 06 40 200 776További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Impozáns szállodánk kitűnő szolgáltatá-
sokkal várja a vendégeket, ezzel garantál-
va a kellemes nyaralást.

Fekvése:   Csodálatos környezetben fekszik, köz-
vetlen a hosszú, fi nomhomokos Bavaro-stran-
don, egy szép, trópusi kertben. A busztranszfer 
Punta Cana repülőteréről kb. 40 perc, Santo Do-
mingo repülőteréről kb. 2,5 óra.
Felszereltsége: A színvonalas szállodában 
427 szoba található 4 emeleten. A szomszédos
Iberostar Dominicana szálloda szolgáltatásai is
igénybe vehetők. A vendégek rendelkezésére 
áll hall recepcióval, internetsarokkal és WIFI-vel
(mindkettő térítés ellenében), 2 lift, 2 büféétte-
rem, 5 a’la carte-étterem (gourmet, mexikói és
az Iberostar Dominicánában nemzetközi, steak-
house, keleti, előzetes foglalás és megfelelő öl-
tözet szükséges) és Star Rock-kávézó az Iberostar 
Dominicanában illetve kis szupermarket. A ha-
talmas kertben 3 nagy, édesvizű úszómedence 
és napozóterasz. Napágyak, napernyők és töröl-
közők a medencénél és a strandon is ingyene-

sen vehetők igénybe. A létesítmény területén egy 
komplexum diszkóval, kaszinóval, gyógyszertár-
ral, orvosi ügyelettel és bevásárlóutcával.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Fürdőszoba, zu-
hanyozó, WC, hajszárító, mennyezeti ventilátor,
légkondicionálás, telefon, SAT-TV, minibár, kávé-
főzőgép, internetcsatlakozás (térítés ellenében),
vasaló/vasalódeszka, bérelhető széf és balkon
vagy terasz. 
A1Q/A2Q/A3Q - Romantika-szobák: A szál-
loda legjobb részén találhatók. Extra szolgáltatá-
sok: érkezéskor pezsgő a szobában, kingsize-ágy,
fürdőköpeny és papucs.
A2F/A3F - Családi szobák:   Két kétágyas szoba
és 1 fürdőszoba.
Foglalható csak fürdőszobával rendelkező Joker-
szoba   A2S/A3S   is.  
Sport:   Aerobic, íjászat, asztalitenisz, fi tneszterem,
tenisz (kivilágítás térítés ellenében), röplabda, ví-
zilabda valamint szörf és vitorlázás haladóknak 
(mindkettő csak engedéllyel). Térítés ellenében:
biliárd, lovaglás (helyi szolgáltatóknál), búvárko-
dás és golf (kb. 15 km).  
Wellness: Szauna (előzetes foglalással), pezsgő-
fürdő és gőzfürdő. Térítés ellenében: masszázs.

Gyerekek:   Gyermekmedence, játszótér, mini-
klub (4-12 éveseknek) és tini-klub (13 éves kor-
tól).
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este valamint merengue-táncoktatás. Diszkó.
Condor Pre-Check-In:   A járatokra check-in a 
szállodában, így tovább élvezhetik a nyaralást. 
További információ a a www.neckermann.hu ol-
dalon.  
Figyelem!   12.15.-04.30. között a min. tartózko-
dás 3 éjszaka.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1Q). 
• Romantika-szobák foglalása esetén   20% ked-
vezmény   1x romantikus vacsora árából a stran-y
don.
 NÁSZUTAS tipp 
• 1 üvegpezsgő  , 1 gyümölcskosár   és   1 Ibe-
rostar ajándék.
•   1x romantikus vacsora az egyik a’la carte-
étteremben
•   Kingsize-ágy   a szobában (szabad helyek függ-y
vényében.  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is le-
het (előzetes foglalással). Snack-ételek napköz-
ben. Alkoholos és alkoholmentes italok egész 
nap. Üdítők és sör a minibárból. Ingyenes belé-
pő a diszkóba italfogyasztással. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő fogla-
lás esetén 12% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény   (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 14=12/7=6   11.26.-12.03., 04.20.-
04.30. közötti érkezés esetén.   
Egyágyas szoba felár nélkül (csak a 11.01.
után történő foglalásoknál): A1A=A2A/
A1Q=A2Q 11.01.-11.25. közötti érkezés esetén.Q

 IBEROSTAR PUNTA CANA    
JOKER-

SZOBA

  PUNTA CANA 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1569,-€/fő ártól
 (502.080,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 12%

Szálláskód: EURF 87332

A2A -
A2Q -
A2F
A3F -

2-14 év
-100%

+

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

Extra szolgáltatások:

Vízbekészítés a szobában

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ

S87099A 72,- €/fő/nap
Green fee 18 lyukra, Golf Cart Fee, snack-éte-
lek és italok.

IBEROSTAR GOLFCSOMAG
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

A csodálatos homokos strandon található 
szálloda elsősorban sokszínű szórakozási 
lehetőségekkel garantálja az igazán pihen-
tető nyaralást.

Fekvése: Csodálatos környezetben fekszik, köz-
vetlen a pálmákkal övezett, hosszú, fi nomho-
mokos Bavaro strandon. Vásárlási és szórako-
zási lehetőségek, éttermek és bárok a közelben.
A busztranszfer Punta Cana repülőteréről kb. 40
perc, Santo Domingo repülőteréről kb. 2,5 óra.  
Felszereltsége: A színvonalas szálloda az Ibe-
rostar Bavaro Resort része (az Iberostar Domi-
nicana és Punta Cana szállodák szolgáltatá-
sai is igénybe vehetők). A főépületben és a 75
kétszintes bungalóban (8 lakóegységre osztva)
összesen 598 szoba található. A vendégek ren-
delkezésre áll hall recepcióval, büféétterem, a’la
carte-éttermek (mediterrán, japán gourmet 13
éves kortól és steakhouse), bárok, internetpont
és WIFI a hallban (mindkettő térítés ellenében),
üzletek és gyógyszertár. A kertben, a strand fe-
lé édesvizű úszómedence és pool-bár (snack-
service). Napágyak, törölközők és napernyők a

medencénél és a strandon is ingyenesen vehe-
tők igénybe. 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Junior-suitek: 
  Kombinált nappali/hálórész kanapéval, fürdőszo-
ba, zuhanyozó, WC, légkondicionálás, mennyeze-
ti ventilátor, hajszárító, kávéfőzőgép, telefon, SAT-
TV, széf, minibár, CD-rádió és balkon vagy terasz. 
A2B/A3B - Junior-suitek: Tengerre nézők.
A1Q/A2Q/A3Q - Spa Junior-suitek:   Extra
szolgáltatások: 1 gyümülcskosár érkezéskor, virá-
gok a szobában, spa-ajándékszett, aromaterápia a
tartózkodás ideje alatt, szauna és pezsgőfürdő in-
gyenes használata, 50,- USD értékű spa-utalvány/
szoba/tartózkodás.
A2F/A3F - Családi szobák:   2 Junior-suite ösz-
szekötő ajtóval és 2 külön fürdőszoba vagy zuha-
nyozó.
Foglalható Joker Junior-suite   B2S/B3S   is.
A strand távolsága a szobák fekvésétől függően
változhat (max. 300 m).   
Sport: Aerobic, asztalitenisz, fi tneszközpont, röp-
labda, tenisz (napi 1 óra/fő, kivilágítás térítés elle-
nében), szörf (csak engedéllyel), kajak és sznor-
kelfelszerelés (pipa/uszony). Térítés ellenében:
búvárkodás.   
Wellness: Térítés ellenében: a spa-központban
masszázs és kozmetikai kezelések.  

Gyerekek: Külön gyermekmedence, új vízipark 
(12 éves korig) és mini-klub (4-12 éveseknek).  
Szórakozás: Animációs központ. Változatos 
animációs programok napközben és este, show-
műsorok és merengue-táncoktatás. Kaszinó 
és diszkó a szomszédos Iberostar Dominica-
nában. 
Condor Pre-Check-In:   A járatokra check-in a 
szállodában, így tovább élvezhetik a nyaralást. 
További információ a a www.neckermann.hu ol-
dalon.  
Figyelem!   12.15.-04.30. között a min. tartózko-
dás 3 éjszaka.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1Q).  
 NÁSZUTAS tipp 
• 1 üveg pezsgő  ,   1 gyümölcskosár és     1 Ibe-
rostar ajándék.
• 1x romantikus vacsora   az egyik a’la carte-ét-
teremben.
•   Kingsize-ágy   a szobában (szabad helyek függ-
vényében.  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni az a’la carte-éttremekben is lehet 
(előzetes foglalással). Helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok egész nap. Ásványvíz, üdítők és sör 

a minibárból, 24 órás szobaszerviz. Ingyenes be-
lépés a kaszinóba italfogyasztással. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő fogla-
lás esetén 12% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 14=12/7=6   11.26.-12.03., 04.20.-
04.30. közötti érkezés esetén.   
Egyágyas szoba felár nélkül (csak a 11.01.
után történő foglalásoknál)  : A1A=A2A/
A1Q=A2Q 11.01.-11.26., 01.05.-01.19. közötti ér-
kezés esetén.   

 IBEROSTAR BAVARO    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA BAVARO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1695,-€/fő ártól
 (542.400,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 12%

Szálláskód: EURF 87310

A2A -
A2B -
A2Q -
A2F
A3F -

2-14 év
-50%

+

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

Extra szolgáltatások:

Vízbekészítés a szobában

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ

S87099A 72,- €/fő/nap
Green fee 18 lyukra, Golf Cart Fee, snack-éte-
lek és italok.

IBEROSTAR GOLFCSOMAG

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG · PUNTA CANA

2013.07.29.   0:00:362013.07.29.   0:00:36



81

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

A hatalmas területen elhelyezkedő szálloda 
kitűnő szolgáltatásokkal várja a vendége-
ket, ezzel garantálva a kellemes nyaralást.

Fekvése:   Közvetlen Playa Bavaro hosszú, fi nom-
homokos strandján fekszik. A szálloda mellett
található a „Pueblo Principe” bevásárlóközpont 
számos vásárlási és szórakozási lehetőségekkel.
A busztranszfer Punta Cana repülőteréről kb. 30
perc, Santo Domingo repülőteréről kb. 2,5 óra.  
Felszereltsége:   A Gran Bahia Principe Bavaro
Resort komplexumhoz tartozó, karibi stílusban ki-
alakított létesítményben 780 Junior-suite található
több 3 emeletes villában, amelyek egy gyönyö-
rű, trópusi kertben helyezkednek el. A vendégek 

rendelkezésére áll 7 étterem (mediterrán, olasz,
steakhouse, tenger gyümölcsei, mexikói, japán,
gourmet), 6 bár, kis szupermarket, ajándéküz-
let és fodrászat. A kertben 2 lagúna kialakítású,
édesvizű úszómedence és napozóterasz. Nap-
ágyak, törölközők és napernyők a medencénél és
a strandon is ingyenesen vehetők igénybe. Ingye-
nes buszjárat a komplexum területén.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Superior Junior-
suitek:   Fürdőszoba vagy zuhanyozó, hidromasz-
százskád/zuhanyozó, WC, mennyezeti ventilátor,
légkondicionálás, hajszárító, kávéfőző, bérelhető
széf, telefon, minibár, SAT-TV és balkon vagy te-
rasz. 
A1B/A2B/A3B - Golden Club Junior-suitek:
A villa-részben, a tenger közelében találhatók, ki-
egészítve fürdőköpennyel és papuccsal, privát
check-in/check-out, 24 órás szobaszerviz, belépés

a VIP-lounge-ba (15 perc ingyenes internetkap-
csolat/szoba/nap) valamint újságok.
A1K/A2K/A3K - Komfort Plusz-szobák:
Superior Junior-suitek közelebb a strandhoz.
Foglalható Joker Superior Junior-suite A1S/A2S/
A3S is.  
Wellness:   Térítés ellenében: az elegáns spa-rész-
legben masszázs valamint arc- és testkezelések.
Gyerekek:   Gyermekmedence, mini-klub (4-12 
éveseknek) és gyermekfelügyelet (térítés ellené-
ben) valamint Bahia Scout vízipark (fantáziadús, 
színes, vízi miniváros csúszdákkal, hidakkal, há-
zacskákkal és több kisebb medencével).  
Szórakozás:   Animációs programok napközben 
és este sportprogramokkal valamint különböző 
show-műsorok a „Pueblo Principe” szabadidő-
központban. Diszkó.  
Figyelem!   11.01.-04.30. között a min. tartózko-
dás 3 éjszaka.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1K, A1S).  
 AKTÍV tipp  Aerobic, asztalitenisz, röplabda, fi t-
neszterem, minigolf, vízilabda, tenisz (kivilágítás 
térítés ellenében) valamint katamaránozás, kajak, 
sznorkelezés és szörf (a helyek függvényében). 
Térítés ellenében: horgásztúrák, hajótúrák, golf 
(18 lyukú Punta Blanca golfpálya a közelben, in-
gyenes transzfer) valamint motorozált vízi sporto-
lási lehetőségek (helyi szolgáltatóknál).
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 üveg rum.
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni heti 3x az a’la carte-éttermek-
ben is lehet, előzetes foglalással (alkalomhoz illő 
öltözet ajánlott). Helyi alkoholos italok 10.00 és 

23.00 óra között (a diszkóban éjjel 02.00 óráig).
Snack-ételek és alkoholmentes italok egész nap.
A minibárba naponta sört, vízet és üdítőket ké-
szítenek be.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18/14=12/7=6   12.01.-12.10.,
04.01.-04.08. közötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül (csak a 11.01.
után történő foglalásoknál): A1A=A2A 11.01.-
11.14. közötti érkezés esetén. 
Senior-kedvezmény: 65 év feletti utasainknak 
8% kedvezmény a szállás díjából.  

 GRAN BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA BAVARO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1519,-€/fő ártól
 (486.080,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURF 87374

A2A -
A2B -
A4K -
A2S -

2-14 év
-50%

+

Viktoriánus stílusban épült, karib hangula-
tú szálloda.

Fekvése: A hatalmas Grand Bahia Principe Ba-
varo Resort komplexum közvetlenül a csodálatos,
fi nomhomokos strandon fekszik. A Club Premier 
szálloda a komplexum egy exkluzív területén he-
lyezkedik el, a szárazföld irányában. A busztransz-
fer Punta Cana repülőteréről kb. 30 perc, Santo
Domingo repülőteréről kb. 2,5 óra.  
Felszereltsége: A komplexum Club Premier 
részében összesen 504 szoba található. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall recepcióval, ingyenes
WIFI a hallban, büfféétterem, a’la carte-étterem,

lobby-bár, privát úszómedence pezsgőfürdővel,
pool-/snack-bár valamint swim-up-bár. A komple-
xum központi részén rendelkezésre áll nagy, nyi-
tott hall recepcióval, büfféétterem, 8 a’la carte-
étterem, bárok, üzletek, 2 édesvizű úszómeden-
ce, napozóterasz és pool-/snack-bár. Napágyak és
napernyők a napozóteraszokon ingyenesen vehe-
tők igénybe. A teljes létesítmény valamennyi szol-
gáltatása igénybe vehető (kivéve a főétterem és
további 2 club-rész).
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Premier Junior-
suitek: Ülősarok, kanapé, kávéfőzőgép, minibár,
vasaló/vasalódeszka, légkondicionálás, mennyezeti
ventilátor, bérelhető széf, SAT-TV, internetcsatlako-
zás (térítés ellenében), telefon, hajszárító, fürdő-
szoba hidromasszázskáddal és zuhanyozóval, kü-
lön WC és balkon vagy terasz.

A2B/A3B - Családi Junior-suitek: Extra szol-
gáltatások: üdvözlőkosár, minibár a gyermekek 
részére (tej, milkshake, gyümölcslevek és üdítők), 
fürdőköpeny és papucs az egész család részére, 
fürdőszobai kiegészítők a gyermekek részére.
A3C/A4C - Családi Master-suitek:   2 szoba 
összekötő ajtóval, egyébként hasonló berende-
zéssel, mint a családi junior-suitek.  
Sport: Aerobic, kosárlabda, strandröplabda, ke-
rékpárok (helyek függvényében), foci, kajak, ka-
tamaránozás (korlátozott számban), minigolf 
(helyek függvényében), sznorkelezés, tenisz (ki-
világítás térítés ellenében), asztalitenisz, vízilabda 
és szörf. Térítés ellenében: búvárkodás.  
Wellness: Térítés ellenében: fedett medence, 
szauna valamint Bahia Spa-központ.  
Gyerekek: Gyermekmedence, mini-klub vala-
mint Bahia Scout vízipark (fantáziadús, színes, ví-
zi miniváros csúszdákkal, hidakkal, házacskákkal 
és több kisebb medencével, a létesítmény vala-
mennyi gyermeke számára ingyenesen igénybe 
vehető).
Szórakozás: Animációs programok.  

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni heti 3x az a’la carte-éttermek 
egyikében is lehet (előzetes foglalással). Helyi al-
koholos és alkoholmentes valamint egyes import
italok 10.00 és 23.00 óra között (a diszkóban éjjel
02.00 óráig). Snack-ételek egész nap.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18/14=12/7=6   12.01.-12.10.,
04.01.-04.08. közötti érkezés esetén.

 GRAND BAHIA PRINCIPE CLUB PREMIER   ÚJ    PLAYA BAVARO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1530,-€/fő ártól
 (489.600,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURF 87380

A2A -
A2B -
A3C

2-14 év
-100%

+

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG · PUNTA CANA
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Álomszép szálloda a strandon, csodálatos 
környezetben kiváló ár-érték aránnyal.

Fekvése:   A családi vezetés alatt álló szálloda a
kilométerhosszú, homokos Bavaro-strand egyik 
legszebb pontján fekszik, trópusi növényekkel
körülölelve. A busztranszfer Punta Cana repülő-
teréről kb. 30 perc, Santo Domingo repülőteré-
ről kb. 2,5 óra.
Felszereltsége: Az ismert szállodalánchoz tar-
tozó szálloda 3 épületből áll (Bavaro Village, Ba-
varo Ocean, Bavaro Villas). A vendégek az egész 
létesítmény területén korlátozás nélkül igénybe 
vehetik a szolgáltatásokat. Rendelkezésre áll hall
recepcióval, 7 bár, 2 büféétterem, 4 a’la carte-
étterem (olasz, gourmet, mexikói és ázsiai), piz-

zéria, snack-bár, jacuzzi-bár, kis szupermarket és
ajándéküzlet. A létesítmény központját a 3 édes-
vizű úszómedencéből, napozóteraszból és pool-
/snack-bárból álló, gyönyörű medence-rész ké-
pezi. Napágyak és törölközők a medencénél és
a strandon is ingyenesen vehetők igénybe. Ösz-
szesen 652 szoba.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A/A4A:   A karibi stí-
lusban berendezett, kényelmes szobákban a Ba-
varo Villas részben 2 fullsize-ágy, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, légkondicionálás, bé-
relhető széf, plazma-kábel-TV, telefon, kis hűtő-
szekrény és terasz. A szobák sorbungalókban ta-
lálhatók, és kb. 600 m-re fekszenek a strandtól,
ahova ingyenes hotelbuszokkal lehet eljutni.
A1B/A2B/A3B/A4B - Superior-szobák: Tága-
sabbak, a Bavaro Village és Bavaro Ocean rész-
ben találhatók, francia balkonnal rendelkeznek,
kiegészítve külön zuhanyozóval a fürdőszobában.

A Superior-szobák külön kis lakóegységekben he-
lyezkednek el, kb. 150-400 m-re a strandtól.
Foglalható Joker-szoba   A2S/A3S/A4S is.  
Sport:   Aerobic, kosárlabda, fi tneszterem, kajak, 
katamaránozás, vitorlázás, szörf, 2 teniszpálya, 
asztalitenisz, vízibicikli és röplabda. Térítés ellené-
ben: golf és búvárkodás.   
Wellness: Térítés ellenében: a modern IFA 
Corallium Spa & MediSpa központban szépség-
kezelések.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, mini-klub 
(4-12 éveseknek) és játszótér.
Szórakozás:   Változatos animációs programok 
napközben és este, show-műsorok valamint disz-
kó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 NÁSZUTAS tipp 
•  1 üveg rum és 1 gyümölcskosár. 

•   1x romantikus vacsora.
•   Elhelyezés tengerre néző szobában   (a he-
lyek függvényében).

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
A főétkezéseknél helyi asztali italok. A vacsorát az 
egyik a’la carte-étteremben is el lehet fogyasztani
(előzetes foglalással). Snack-ételek 12.00 és 07.00
óra között a pizzériában/snack-bárban, 12.00 és
16.00 óra között a strand/snack-bárban. A helyi
alkoholos és alkoholmentes italok egész nap kü-
lönböző bárokban valamint 23.00 és éjjel 04.00 
óra között a diszkóban. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény   (  csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 28=24   01.11.-11.25.,   21=18 01.11.-
12.02., 14=12/7=6 11.01.-12.05. közötti érkezés
esetén.    

 IFA VILLAS BÁVARO RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA BAVARO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1387,-€/fő ártól
 (443.840,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 10%

Szálláskód: EURF 87470

A2A -
A2B -
A2S -

2-14 év
-50%

+

Gyönyörű, karibi stílusú nyaralókomple-
xum, ideális a családosok számára.

Fekvése:   Közvetlen a pálmákkal övezett, fi nom-
homokos Bavaro-strandon, egy korallzátony kö-
zelében fekszik. A busztranszfer Punta Cana
repülőtéréről kb. 40 perc. Santo Domingo repü-
lőteréről kb. 2,5 óra.
Felszereltsége: Az igényesen kialakított, kb.
320.000 m²-es létesítményben a vendégek igény-
be vehetik a szomszédos Grand Palladium Palace 
Resort Spa & Casino és a Grand Palladium Punta
Cana Suites Resort & Spa szolgáltatásait. Össze-
sen 174 De Luxe Junior-suite, 124 Junior-suite, 339
Master-suite és 33 Romantik Junior-suite 62 egy-
emeletes bungalóban és 5 egyemeletes villában.
A vendégek rendelkezésére áll hall recep-cióval, 3
klimatizált főétterem (nemzetközi büféétterem és
olasz specialitások étterme) valamint 2 strandétte-
rem és 8 a’la carte-étterem (trattoria, steakhouse,

spanyol, olasz, ázsiai, mexikói, brazil és japán) va-
lamint 14 bár (4 swim up-bár, koktélbár, sportbár 
valamint 5 strandbár). Továbbá butik, ajándéküz-
let, szupermarket, fotóüzlet és orvosi ügyelet. A
gyönyörű, trópusi kertben csodálatos, édesvizű
úszómedence. Napágyak és törölközők a meden-
cénél és a strandon is ingyenesen.
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1S/A2S/A3S - De Luxe Joker-
szobák:   Kávéfőzőgép, minibár, légkondicionálás,
mennyezeti ventilátor, széf, TV, Mp3-töltőállomás,
telefon, hajszárító, hidromasszázskád, zuhanyo-
zó, WC és balkon vagy terasz. A Grand Palladi-
um Bavaro Suites és a Grand Palladium Palace 
között fekszenek.
A1B/A2B/A3B - Master Junior-suitek:   Ülő-
sarokkal, 1 kingsize- vagy 2 queensize-ággyal, a
nappali-résszel és kanapéval valamint a nagy für-
dőszobában pezsgőfürdős káddal és külön zuha-
nyozóval rendelkeznek.
A1C/A2C/A3C - De Luxe Junior-suitek: Tága-
sabbak és a 2013-ban épült szárnyban találhatók,
egyébként hasonló berendezéssel, mint a Master 
Junior-suitek.
További szobatípusok a www.neckermann.hu ol-
dalon.
Sport: Aerobic, kosárlabda, tollaslabda, boccia, íjá-
szat, darts, foci, fi tneszrészleg, légpuskalövészet,
minigolf, 1x búvárleckék a medencénél, tenisz (ki-
világítás térítés ellenében), asztalitenisz, röplabda
és vízilabda. Kajak, katamaránozás és szörf bizto-
sítási díj ellenében. Térítés ellenében: golf (kb. 15
perc autóval) és búvárkodás (oktatás is).  
Wellness: Térítés ellenében: a spa-részlegben
pezsgőfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs és ke-
zelések.  

Szórakozás:   Változatos animációs programok 
német nyelven, 2 színház, kaszinó (térítés ellené-
ben) és diszkó.   
Condor Pre-Check-In: A járatokra check-in a 
szállodában, így tovább élvezhetik a nyaralást. To-
vábbi információ a www.neckermann.hu oldalon. 

 EXTRA tipp 
   • Egyágyas szoba foglalásakor   elhelyezés két-
ágyas szobában   (A1S, A1B, A1C).  
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence vala-
mint baby-klub (1-3 éveseknek), mini-klub (3-12 
éveseknek) és tini-klub (12-21 éveseknek).
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 üveg rum és 1 gyümölcskosár  .
•   1 romantikus a’la carte-vacsora  .
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is lehet 
(előzetes foglalással, a helyek függvényében). 
Snack-ételek a sportbárban egész nap. Minibár a 
szobában vízzel, üdítőkkel és sörrel. Minden helyi 
alkoholos és alkoholmentes valamint egyes im-
port alkoholos italok a lobby-bárban 09.00 és éj-
jel 01.00 óra között, az amfi teátrumban 21.00 és 
23.00 óra között.  

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából (De Lu-
xe Joker-szoba foglalása esetén nem érvényes).
2013.08.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (csak De Luxe Joker-
szoba foglalása esetén érvényes).
2013.09.30-ig történő foglalás esetén 17% ked-
vezmény a szállás díjából (De Luxe Joker-szoba 
foglalása esetén nem érvényes).
2013.09.30-ig történő foglalás esetén 12% ked-

vezmény a szállás díjából (csak De Luxe Joker-
szoba foglalása esetén érvényes).
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából (De Luxe Joker-szoba
foglalása esetén nem érvényes).
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak De Luxe Joker-
szoba foglalása esetén érvényes).
Árkedvezmény (csak a 11.01. utáni foglalások-
nál): 21=18/14=12/7=6   11.16.-12.03., 04.25.-
04.30. közötti érkezés esetén.   
Egyágyas szoba felár nélkül   (csak a 11.01. utá-
ni foglalásoknál): A1S=A2S 11.01.-12.10., 04.25.-
04.30. közötti érkezés esetén.   

 GRAND PALLADIUM BAVARO SUITES RESORT & SPA      PLAYA BAVARO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1549,-€/fő ártól
 (495.680,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: EURF 87312

A2B -
A2C -
A2F -

2-14 év
-50%

+

JOKER-

SZOBA

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG · PUNTA CANA
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!
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KUBA

KUBA

Kuba az az ország, ahol mindenki a tüzes szamba és rumba ritmusára mozog. Látogassa-

nak el a világhírű “Tropicana” táncelőadásra, ahol a legszebb kubai lányok tánca biztosan

magával ragadja majd Önöket! Kézzel sodort szivar, kubai rum, türkizkék tenger, kápráza-

tos, fehérhomokos strandok,  álomszerű öblök és érintetlen korallszigetek jellemzik a Ka-

rib-tenger gyöngyszemének is nevezett szigetországot. Természeti szépségei mellett Kuba

rengeteg - a gyarmati időkből származó - érdekes látnivalót is kínál: díszes erkélykorlátok,

csodálatos paloták és pompás katedrálisok emlékeztetnek a spanyol hódítások időszakára.

Mára már az álomszerű strandok mentén számtalan modern és igényes szálloda közül vá-

logathat az idelátogató.

KLÍMA · KUBA
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

HAVANNA/VARADERO

Nappali átlaghőmérséklet °C 31 28 28 27 28 29 29

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 22 19 18 17 17 18 19

Víz átlaghőmérséklet °C 28 27 27 25 24 24 26

Napos órák száma naponta 5 5 5 6 6 7 7

Esős napok száma havonta 11 7 6 6 4 4 4

Levegő páratartalom % 78 75 74 75 73 71 71

ÜDÜLŐHELYEK

Varadero körrnyékét kb. 20 km hosszú, csodála-
tos, fehérhomokos strand és kristálytiszta víz jel-
lemzi. A tenger felől érkező szellő és az árnyat adó
pálmafák frissítik fel a nyaralókat. A jellegzetes ka-
ribi hangulatról a strandon játszó együttesek, he-
lyi ételeket és italokat kínáló, kellemes éttermek és
bárok gondoskodnak. A strandon színvonalas szál-
lodákat találnak, egészen a luxuskategóriáig, vala-
mint számos vízi sportot és a golfozást is kipróbál-
hatják. Érdemes ellátogatni a kb. 18 km-re fekvő
Cárdenasba és Havannába (kb. 90 perc autóval) is.

Santa Luciában 18 km hosszú, fehér, szinte érintet-
len homok vár Önre. A strandot Kuba legnagyobb
zátonya védi, egy igazi csemege a víz alatti világ ra-
jongóinak. Az ebben a térségben egyenletesen fújó,
keleti szél a sárkányszörfözők szívét is megdobogtat-
ja. Santa Luciát Holguinon keresztül lehet megköze-
líteni. A transzfer felér egy városnéző kirándulással
Camagüey tartományon át.

Úti cél: KUBA - HAVANNA (HAV)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. november 4. - 2014. április 28.

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Úti cél: KUBA - HOLGUIN (HOG)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.

VASÁRNAP 2013. november 3. - 2014. április 27.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

Úti cél: KUBA - VARADERO (VRA)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. november 4. - 2014. április 28.

CSÜTÖRTÖK 2013. november 7. - 2014. április 24.

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 26.

München - Condor járatokon Indulási időpontok

KEDD 2013. november 5. - 2014. április 29.

Bécs - Condor járatokon Indulási időpontok

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.

A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.

KUBA
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

84

Kitűnő helyen fekvő szálloda, mely kedvelt
a törzsutasok körében. A nyugalomra vá-
gyók számára kitűnő választás, melyet 16
éven felüli vendégeink foglalhatnak.

Fekvése: Közvetlenül a fi nomhomokos, nyilvá-
nos strandon. A busztranszfer a varaderói repü-
lőtérről kb. 30 perc.  
Felszereltsége: A spanyol vezetés alatt álló, ha-
talmas létesítményben összesen 296 szoba talál-
ható. A vendégek rendelkezésére áll hall recepci-
óval, büéétterem, 3 a’la carte-étterem (előzetes

foglalás szükséges), 4 bár és üzletek. A kertben 2 
úszómedence és pezsgőfürdő. Napágyak, naper-
nyők és törölközők (kaució ellenében) a meden-
cénél és a strandon is ingyenesen.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Kis hűtőszekrény, 
légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, telefon, 
fürdőszoba, zuhanyozó, WC, hajszárító és balkon 
vagy francia erkély.
Foglalható Joker-szoba   A1S/A2S/A3S is.  
Sport: Biliárd, darts, foci, kajak, katamaránozás 
(naponta 1 óra ingyenesen/fő), tenisz (kivilágítás-
sal), asztalitenisz, vízibicikli, röplabda és szörf. Té-
rítés ellenében: tekepálya, lovaglás és búvárkodás 
a közelben. 
Szórakozás:   Animációs programok, show-mű-
sorok és témaestek.  
Figyelem! A szálloda 16 éven aluli vendége-
ket nem fogad.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1S).  
 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. A vacsorát a vendégek heti 3x az a’la carte-
étteremben is elfogyaszthatják (előzetes foglalás
szükséges). Snack-ételek. Helyi alkoholos és al-
koholmentes italok egész nap a lobby-bárban.  
 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő fogla-
lás esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.11.30-ig történő foglalás esetén 15% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény   (csak a 12.01. után történő fog-
lalásoknál): 27=23/20=17/13=11/6=5 01.03.-
01.10., 04.01.-04.30., 05.01.-05.28. közötti érke-
zés esetén.   20=17/13=11/6=5 12.01.-12.23.
közötti tartózkodás esetén.   
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1S=A2S 11.01.-12.23., 04.01.-04.30. közötti tar-
tózkodás esetén.   

 ROC BARLOVENTO   ÚJ  
JOKER-

SZOBA

  VARADERO 

6=5
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1378,-€/fő ártól
 (440.960,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

Szálláskód: EURF 82140

ÚJ

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

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

•
•
•
•

PROGRAM  
1. nap: Varadero - Havanna
Érkezés Varaderóra, majd busztranszfer Havan-
nába, a Hotel Chateau Miramar vagy Comodoro
szállodához (Superior foglalás esetén a vendégek 
a Hotel Occidentalban vagy a Melia Habana szál-
lodában laknak). Vacsora a szállodában.
2. nap: Havanna -Trinidad
Havannai városnézés során a gyönyörű óváros
megtekintése. Utazás Trinidadba. Szállás teljes
panziós ellátással a Hotel Ancón vagy Las Cuevas
szállodában (Superior foglalás esetén a vendégek 
a Brisas Trinidad del Mar szállodában laknak).
3. nap: Trinidad - Havanna
Városnézés Trinidadban, amely az UNESCO világ-
örökség része. Visszautazás Havannába. Szállás
teljes panziós ellátással a Hotel Chateau Miramar 
vagy Comodoro szállodában (Superior foglalás
esetén a vendégek a Hotel Occidentalban vagy 
a Melia Habana szállodában laknak).

4. nap: Vinales
Egész napos kirándulás a Vinales-völgyben. Láto-
gatás egy eredeti kubai dohánygyárban (hétfő-
től péntekig tartanak nyitva) majd hajókázás az 
Indio-barlangban. Transzfer Havanna városba.
Este fakultatív programként ajánljuk a világhírű
Tropicana show megtekintését, amely a helyszí-
nen foglalható. Szállás teljes panziós ellátással a
Hotel Chateau Miramar vagy Comodoro szállo-
dában (Superior  foglalás esetén a vendégek a
Hotel Occidentalban vagy a Melia Habana szál-
lodában laknak).
5. nap: Havanna
Reggeli. A körutazás vége. Transzfer az önök által
választott szállodába, ahol folytatódik a tenger-
parti nyaralás a foglalásuk szerint.

INFORMÁCIÓ
A változtatás jogát fenntartjuk!
A körutazás csak csatlakozó programként foglalható.

  INDULÁSI IDŐPONTOK  
Varaderóról hetente keddi, csütörtöki és pénteki 
indulási napokon 11.01.-04.29. között.

ELLÁTÁS  
A program szerint.

EXTRA TIPP 
* 2014. január 3. és 24-i bécsi indulási idő-
pontokon, magyar idegenvezető is kiséri a 
körutazást, min. 8 fő esetén.

GARANCIA TIPP  
A körutazás elindítása min. 2 fő esetén.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából (csak a 
12.01.-12.21., 02.01.-02.28. között történő tartóz-
kodásoknál).

Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1B=A2B 11.01.-11.30., 04.01.-04.30. közötti ér-
kezés esetén.   

További fontos információk a körutazással 
kapcsolatban az Ön utazási irodájában.

 NYUGAT-KUBA FÉNYPONTJAI MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL *    ÚJ    

5 napos körutazás (4 éjszaka)
Varaderótól Havannáig

már 324,-€/fő ártól
 (103.680,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURF 81213

A részvételi díj tartalmazza:
• 5 napos körutazás, 4 éj szállással a leírás sze-
rinti szállodákban (vagy hasonlóban), kétágyas
szobában (max. 2 felnőtt, háromágyas elhelye-
zésre nincs lehetőség), melyekben fürdőszoba
vagy zuhanyozó és WC található.
• transzfer
• ellátás a program szerint
• utazás klimatizált buszokkal a program sze-
rint, helyi, németül beszélő vezetővel
• Superior foglalás esetén a vendégek egy 10,-
CUC értékű telefonkártyát kapnak
• útikönyv

 ÚTVONALTERV    

ADULTS

ONLY

16
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt szálloda Varadero gyönyörű, ho-
mokos strandján.

Fekvése: Közvetlenül a fi nomhomokos stran-
don. A busztranszfer a varaderói  repülőtérről kb.
40 perc.  
Felszereltsége: A létesítményben 365 szoba ta-
lálható a fő- és melléképületben valamint 23 vil-
lában (bungalók). A vendégek rendelkezésére áll
büféétterem, 3 a’la carte-étterem (nemzetközi,
keleti és kubai ételek), több bár, kis szupermarket
és fodrászat. A kertben édesvizű úszómedence és

napozóterasz. Napágyak és napernyők a meden-
cénél és a strandon is ingyenesen, törölközők ka-
ució ellenében.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A melléképületben talál-
ható szobákban fürdőszoba, zuhanyozó, WC, haj-
szárító, 2 külön ágy, telefon, TV, széf, hűtőszek-
rény, légkondicionálás és balkon vagy terasz. 
A1B/A2B/A3B - Superior-szobák: A főépület-
ben találhatók és tágasabbak.
A1C/A2C/A3C - Villaszobák:   A strandhoz kö-
zelebb találhatók, a 3-6 lakóegységből álló bun-
galókban, ülősarokkal, étkezősarokkal. Egy részük 
privát medencével rendelkezik.
Foglalható balkon/terasz nélküli Joker-szoba   A1S/
A2S/A3S   is.   

Sport: Fitneszterem, kajak, katamarán, búvárlec-
ke a medencénél, asztalitenisz, vízibicikli és szörf.
Wellness:   Szauna. Térítés ellenében: masszázs.
Szórakozás: Nemzetközi animációs programok 
napközben és este valamint diszkó.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C, A1S).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is lehet 
(előzetes foglalás szükséges). Snack-ételek vala-
mint minden helyi és néhány import alkoholos 
ital 07.00 és éjjel 02.00 óra között, alkoholmentes 
italok egész nap. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: Min. 60 nappal az indulás 
előtt történő foglalás esetén 18% kedvezmény a 
szállás díjából (csak Superior-szoba és Villa-szoba 
foglalása esetén érvényes).
Min. 45 nappal az indulás előtt történő foglalás 

esetén 12% kedvezmény a szállás díjából (csak 
Superior-szoba és Villa-szoba foglalása esetén ér-
vényes).
Árkedvezmény: 28=24/21=18/14=12/7=6 
11.01.-12.21., 04.01.-05.28. közötti tartózkodás
esetén (csak Superior-szoba és Villa-szoba fog-
lalása esetén, a Bizalom Bónusszal nem kombi-
nálható).    

 GRAN CARIBE VILLA CUBA RESORT    
JOKER-

SZOBA

  VARADERO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1376,-€/fő ártól
 (440.320,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 18%

Szálláskód: EURF 82178

2-14 év
-100%

Kitűnő szolgáltatásokkal és ár-érték arány-
nyalrendelkező, kényelmes szálloda.

Fekvése:   Közvetlen Varadero hosszú, széles, fi -
nomhomokos strandján fekszik. A közelben egy 
természetvédelmi terület található. Varadero köz-
pontja kb. 15 km-re. A busztranszfer a varaderói
repülőtérről kb. 60 perc.
Felszereltsége:   Az igényesen kialakított, ele-
gáns létesítményben 391 szoba található. A ven-
dégek rendelkezésére áll ízléses hall recepcióval,
bár, főétterem (büféétterem), 3 a’la carte-étterem
(nemzetközi gourmet, olasz és mediterrán speci-
alitások), snack-bár, fagylaltozó, strandbár, aján-

déküzlet és fodrászat. A létesítmény szívében ha-
talmas, trópusi kert édesvizű úszómedencével.
Napágyak és törölközők a medencénél és a stran-
don is ingyenesen.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:     A tágas szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, légkondicioná-
lás, telefon, SAT-TV, CD-lejátszó, minibár (kétna-
ponta töltik fel), széf, vasaló és vasalódeszka (az 
igények függvényében), kávéfőző és kertre vagy 
tengerre néző balkon vagy terasz.
A2F - Családi szobák: 2 kétágyas szoba össze-
kötő ajtóval.
Sport:   Aerobic, biliárd, darts, asztalitenisz, fi t-
neszterem, 2 keményborítású teniszpálya (kivi-
lágítással), röplabda valamint a strandon kajak,
szörf, vízibicikli és vitorlázás. Térítés ellenében:
búvárkodás. 

Wellness: Pezsgőfürdő és szauna a spa-részleg-
ben. Térítés ellenében: masszázs.
Gyerekek: Gyermekmedence és mini-klub (4-
12 éveseknek).  
Szórakozás:   Változatos animációs programok és 
esténként show-műsorok. Diszkó 23.00 és éjjel 
02.00 óra között.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A).
 NÁSZUTAS tipp 
  •   Kis Iberostar üdvözlőajándék. 
•   Kingsize-ágy, 1 üveg pezsgő. 
• 1 romantikus vacsora az a’la carte-étte-
remben és   késői check-out (a helyek függ-
vényében)  .
A házassági anyakönyvi kivonat bemutatása a 
helyszínen.  

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Heti 3x a vacsorát a vendégek az a’la carte-
éttermekben is elfogyaszthatják (előzetes foglalás 
szükséges). Snack-ételek és délelőttönként süte-

mény a lobby-bárban. Helyi és import alkoho-
los és alkoholmentes italok 08.00 és éjjel 02.00
óra között. Üdítők és snack-ételek 23.00 és reggel 
05.00 óra között.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.12.21-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (01.03.-04.30. közötti
tartózkodásoknál).
Árkedvezmény: 14=12/7=6   12.01.-12.09.,
01.06.-01.13., 04.21.-04.30. közötti érkezés esetén
(a Bizalom Bónusszal nem kombinálható). 
Egyágyas szoba felár nélkül: A1A=A2A/
A1K=A2K 11.01.-11.30. közötti tartózkodás ese-
tén (a Bizalom Bónusszal nem kombinálható).

 IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA      VARADERO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1603,-€/fő ártól
 (512.960,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURF 82550

A2A -
A2F

2-13 év
-100%

+
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86 KUBA · VARADERO

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

Partnerszállodánkban kitűnő szolgáltatá-
sokkal várják a vendégeket, ezzel garantál-
va a kellemes nyaralást.

Fekvése: Közvetlen a hosszú, fi nomhomokos 
strandon fekszik. A busztranszfer a varaderói re-
pülőteréről kb. 50 perc.  
Felszereltsége: Az elegáns, teljesen felújított 
Iberostar-létesítményt egy karibi falu mintájára 
alakították ki. A főépületből és a kétszintes bun-
galóépületekből álló komplexumban 272 szoba 
található. Rendelkezésre áll hall lobby-bárral, bü-
féétterem, japán és kubai a’la carte-étterem vala-
mint kis üzlet. A hatalmas kertben édesvizű úszó-
medence és pool-bár. Napágyak, napernyők és 
törölközők a medencénél és a strandon is ingye-
nesen vehetők igénybe. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Két különálló ágy 
vagy egy dupla ágy, fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC, légkondicionálás, hajszárító, telefon, SAT-TV, 
minibár (2 naponta töltik fel), bérelhető széf és 
balkon vagy terasz. 
Sport: Aerobic, biliárd, íjászat, fi tneszterem, röp-
labda és vízilabda valamint az igények függvé-
nyében katamarán (kísérettel), sznorkelezés, te-
nisz és szörf.   
Wellness:   Szauna.  
Gyerekek: Gyermekmedence és mini-klub (4-
12 éveseknek).
Szórakozás:   Változatos animációs programok, 
esténként show-műsorok és tánc.   

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

 NÁSZUTAS tipp 
• Kis Iberostar üdvözlőajándék. 
• Kingsize-ágy, 1 üveg pezsgő. 
• 1 romantikus vacsora az a’la carte-étte-
remben   és késői check-out   (a helyek függ-
vényében)  .
A házassági anyakönyvi kivonat bemutatása a
helyszínen.

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Az a’la carte-éttermekben előzetes foglalás
szükséges. Minden helyi és egyes import italok 
valamint snack-ételek egész nap (alkoholos ita-
lok 09.00 és éjjel 01.00 óra között). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.10.31-ig történő fogla-
lás esetén 12% kedvezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény   (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18   01.06.-01.11.,   14=12/7=6
01.06.-01.13. közötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül (csak a 11.01.
után történő foglalásoknál)  : A1A=A2A  12.01.-
12.22. közötti tartózkodás esetén.   

 IBEROSTAR TAINOS      VARADERO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1456,-€/fő ártól
 (465.920,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 12%

Szálláskód: EURF 82236

A2A -
2-13 év
-100%

+

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

Extra szolgáltatások:

Reggeli későn kelőknek

Komfort check-out

ÚJ
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87KUBA · VARADERO

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

Az ínyencek és a kényeztetést kedvelők szá-
mára ez a szálloda kitűnő választás.

Fekvése: Közvetlenül a hosszú, pálmákkal öve-
zett, homokos strandon fekszik. Varadero köz-
pontja számos bevásárlási és szórakozási lehető-
séggel kb. 12 km-re. A busztranszfer a varaderói
repülőtérről kb. 60 perc.
Felszereltsége:   Exkluzív létesítmény 510 szobá-
val, melyek kétszintes villában találhatók. A ven-
dégek rendelkezésére áll hall lobby-bárral, recep-
ció, internetsarok (térítés ellenében), TV-szoba,
büféétterem, 6 a’la carte-étterem (japán, olasz,
mexikói, 2 gourmet és fúziós) és Chiringuito
strandétterem. Továbbá 10 bár, kávézó, fun pub,
kis üzlet és fodrászat. A hatalmas trópusi kertben
3 édesvizű úszómedence, snack-bár és swim-up-
bár. Napágyak, napernyők és törölközők a me-
dencénél és a strandon is ingyenesen.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Junior-suitek:
Tágasak, bennük kombinált nappali/hálószoba,
ülősarok, telefon, SAT-TV, széf, tea-/kávéfőző, mi-
nibár (naponta töltik fel), légkondicionálás, haj-
szárító, fürdőköpeny, fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC és balkon vagy terasz.
A1B/A2B/A3B - Junior-suitek:   Tengerre né-
zők.

A1K/A2K/A3K   - Komfort Plus Junior-suitek:
A strandhoz közelebb fekszenek.
A1D/A2D/A3D   - Master Junior-suitek 
Royal Service:   A létesítmény elkülönített, Royal
Service részében helyezkednek el, kiegészítve kül-
téri zuhanyozóval, tágas fürdőszoba pezsgőfürdő-
vel, papucs, minibár (prémium márkákkal) és
kertre nézők. Szolgáltatások: butler-szerviz, privát
check-in és check-out 14.00 óráig, concierge-szer-
viz a strandon és a medencénél, további meden-
ce és pool-bár, külön lobby-bár (24 órás nyitva
tartással), a gourmet-étteremben a’la carte-étke-
zés (előzetes foglalással), külön strandszakasz,
thermál körút az YHI-Spa-ban (tartózkodásonként
1x/fő), „Jó éjszakát-szerviz”, minden étkezés a’la
carte-rendszerben, garantált helyek az a’la carte-
étteremben, délutáni tea és snack-ételek, green
fee a Varadero Golfclub-ban 1x/fő/tartózkodás,
strandtáska, párnák a’la carte, ki- és becsomago-
lás-szerviz, 24 órás szobaszerviz, étkezés a szobá-
ban, 30% kedvezmény az YHI-spa-ban és belépés
az exkluzív lobby-bár/lounge-ba.
A1E/A2E/A3E - Master Junior-suitek Royal 
Service:   Tengerre nézők.
A2F/A3F/A4F - Családi Junior-suitek: Két
kétágyas, tengerre néző Junior-suite összekötő
ajtóval. 
Sport: Aerobic, biliárd, boccia, íjászat, fi tneszte-
rem, kajak, kenu, katamaránozás, 3 kivilágítható
teniszpálya, asztalitenisz, 3x búvárlecke a me-
dencénél/tartózkodás, röplabda, vízigimnasztika,
szörf és búvárkodás engedéllyel rendelkezőknek 

(naponta 1 merülés, előzetes foglalással, kivéve 
vasárnap). Térítés ellenében: golfpálya kb. 8 km-
re.
Wellness:   Térítés ellenében: masszázs és külön-
böző kezelések az YHI Spa-ban, továbbá szauna, 
pezsgőfürdő, gőzfürdő és szolárium.
Gyerekek: Gyermekmedence, gyermekfelügye-
let (külön kérésre, térítés ellenében), bébi-klub 
(1-4 éveseknek), mini-klub (5-12 éveseknek) és 
hobby-klub. 
Szórakozás: Animációs programok, esti show-
műsorok, spanyol nyelvlecke és táncórák vala-
mint diszkó  .

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelye-
zés kétágyas szobában   (A1A, A1B, A1K, A1D, 
A1E).
• Komfort Plus Junior-suite foglalása esetén a 
vendégek   a vacsorát tartózkodásonkánt 1x a 
Royal Service étteremben is elfogyaszthatják.
 NÁSZUTAS tipp 
• Privát check-in   és   üdvözlőkoktél  , késői 
check-out 15.00 óráig  ,  nászutas lakosztály.y
• Virágok, pezsgő   és   csokoládé a szobában
érkezéskor.
•   Takarító szolgáltatás   11.00 és 15.00 óra kö-
zött,   „Jó éjszakát-szerviz”  , az érkezés utáni 
reggelen reggeli a szobában  , romantikus va-
csora, kis ajándék   és   10% kedvezmény az 
YHI-Spa-ban. 
Min. 6 éjszaka foglalása esetén érvényes. A 6 hó-

naposnál nem régebbi házassági anyakönyvi ki-
vonat bemutatása a helyszínen. 

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. A’la carte-étkezés előzetes foglalással. Helyi
és nemzetközi alkoholos és alkoholmentes italok 
a lobby-bárban egész nap ingyenesen. Sör és üdí-
tők a minibárból. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: Min. 60 nappal az érkezés
előtt történő foglalás esetén 15% kedvezmény a
szállás díjából.

 PARADISUS VARADERO RESORT & SPA   ÚJ    VARADERO 

1 hét All Inklusive

már 1784,-€/fő ártól
 (570.880,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURF 82262

A3F
A4F -

3-13 év
-50%

+
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88 MEXIKÓ

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

88

Hatalmas területen elhelyezkedő szálloda 
kiváló tengerparti fekvéssel.

Fekvése: Közvetlen Cancún fehérhomokos
strandján fekszik. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 20 perc.  
Felszereltsége:   A szállodában összesen 617 szo-
ba található 7 illetve 8 emeleten. Rendelkezésre áll
hall recepcióval és széfekkel, liftek, internetsarok 
(térítés ellenében), büféétterem, 6 a’la carte-ét-
terem (francia, olasz, japán, mexikói, halétterem,
steakhouse, előzetes foglalással), bárok, ajándék-
üzlet és fodrászat. A szépen gondozott kertben 5
édesvizű úszómedence, napozóterasz és pool-/

strandbár. Napágyak, napernyők és törölközők a
medencénél és a strandon is ingyenesen.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Kávé-/teafőző,
minibár, vasaló/-deszka, légkondicionálás, széf,
telefon, SAT-TV, rádió, hajszárító, fürdőszoba, zu-
hanyozó, WC és tengerre néző balkon.
A1B/A2B - Crown Club-szobák: Kiegészítve 
fürdőköpennyel, papuccsal és pezsgőfürdővel.  
Sport:   Aerobic, kosárlabda, biliárd, kerékpárok,
fi tneszterem, golf az Iberostar Golf Club-ban (kor-
látlan green fee, golf cart kötelező, térítés ellené-
ben), kajak, tenisz, asztalitenisz, minigolf, vitorlá-
zás, röplabda és szörf.  

Wellness:   Fedett medence, szauna és pezsgő-
fürdő. Térítés ellenében: masszázs és spa-részleg 
szépségszalonnal (gyermekeknek is).
Gyerekek: Külön gyermekmedence, vízipark, 
mini-klub (4-12 éveseknek), tini-klub (13-17 éve-
seknek) és gyermekfelügyelet (térítés ellenében, 
1,5-3 éveseknek).  
Szórakozás: Animációs programok, diszkó és 
show-műsorok.  
Figyelem!   A Crown Club-szobák csak 18 éves 
kortól foglalhatók.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B).
• Crown Club-szobák foglalása esetén érkezéskor 
1 gyümölcskosár   és   1 üveg bor a szobában.
 NÁSZUTAS tipp 
  •  1 üveg pezsgő  ,  1 virágcsokor és 1 gyü-
mölcskosár.
•   Elhelyezés Crown Club-szobában (a helyek 
függvényében).  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben (az étkezésekhez megfelelő öltözet ajánlott).
Snack-ételek 09.00 és 18.00 óra között. Helyi alko-
holos és alkoholmentes italok egész nap.

 CROWN PARADISE CLUB   ÚJ    CANCUN 

1 hét All Inklusive

már 1591,-€/fő ártól
 (509.120,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: EURF 83358

A2A -
2-12 év
-100%

+

MEXIKÓ

Maják, playák, piramisok, mariachik, ta-

cos és tequila – egy mexikói nyaralás

olyan színes és vidám, mint a híres fi es-

ták. Kilométerhosszú, álomszép stran-

dok várják a fürdőzés szerelmeseit a Karib-

tenger partján, igény szerint egy halászfa-

lu romantikájával vagy luxuskörülmények 

között. Mexikó különleges varázsát a

Kolumbusz előtti idők kultúrája, a csodaszép,

gyarmati városok és páratlan szépségű ter-

mészeti környezete adják. Cancún - Kristály-

tiszta tenger öleli körül a félszigetet, melynek 

fi nomhomokos strandjain elegáns, igényes,

gyakran grandiózus kialakítású szállodák so-

rakoznak. A Cancún maja szó, melynek je-

lentése „aranyedény”, igazán találó név en-

nek a páratlan szépségű városnak.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · MEXIKÓ
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

CANCÚN

Nappali átlaghőmérséklet °C 31 29 28 28 29 32 33

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 22 19 18 17 17 19 21

Víz átlaghőmérséklet °C 28 27 26 25 25 26 26

Napos órák száma naponta 6 5 5 5 5 6 6

Esős napok száma havonta 14 10 10 8 6 4 4

Levegő páratartalom % 75 71 70 70 66 65 61

Úti cél: MEXIKÓ - CANCUN (CUN)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. november 4. - 2014. április 28.

KEDD 2013. november 5. - 2014. április 29.

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.

CSÜTÖRTÖK 2013. november 7. - 2014. április 24.

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 26.

München - Condor járatokon Indulási időpontok

PÉNTEK 2013. november 1. - 2014. április 25.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.
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89MEXIKÓ

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

Kiváló tengerparti fekvésű szálloda, sétatá-
volságra Playa del Carmen központjától.

Fekvése: Közvetlenül Playacar fi nomhomokos 
strandján fekszik. A központ üzletekkel és szóra-
kozási lehetőségekkel kb. 2 km-re. A busztranszfer 
a repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   A VIVA RESORTS lánchoz tarto-
zó létesítményben összesen 270 szoba található.
A vendégek rendelkezéséra áll nyitott hall, Nopal
büféétterem, Il Palco (olasz), Xul-Ha-Maya vala-
mint Bambu (keleti) a’la carte-étterem, bár, aján-
déküzlet és butik. A hatalamas kertben édesvizű
úszómedence napozóterasszal és pezsgőfürdővel
valamint pool-/snack-bár. Napágyak és törölkö-

zők a medencénél és a strandon is ingyenesen. A
Viva Maya testvérszálloda szolgáltatásai is igény-
be vehetők.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A/A4A - Superior-
szobák: Az ízlésesen berendezett szobákban king-
size-ágy vagy 2 dupla ágy, minibár (1x bekészítés
érkezéskor ingyenesen), légkondicionálás, vasaló-
szett, bérelhető széf, kábel-TV, telefon, hajszárító,
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és francia balkon
vagy terasz.
A1B/A2B/A3B/A4B - Superior-szobák: Ten-
gerre nézők.
A2C - Couples Retreat-suitek: Fürdőszobával
és zuhanyozóval, pezsgőfürdővel valamint ten-
gerre néző terasszal rendelkeznek.
A2K/A3K/A4K - Komfort Plus-szobák: A fel-
sőbb emeleteken találhatók és balkonosak.  

Sport:   Aerobic, kerékpárok, fi tneszterem, ka-
tamarán, kajak, asztalitenisz, búvárleckék a me-
dencénél és szörf. Térítés ellenében: 18 lyukú 
golfpálya a szállodával szemben, sznorkelezés és 
professzionális PADI-búváriskola.
Wellness:   Spa gőzfürdővel és szaunával. Térítés 
ellenében: masszázs és szépségszalon.  
Gyerekek:   Gyerekprogram (4-12 éveseknek).  
Szórakozás: Esti show-műsorok és táncoktatás.  
Figyelem!   A min. tartózkodás 3 éjszaka. 12.24.-
01.02. között min. 7 éjszaka.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).
• Dine Around: A vendégek a Viva Maya szál-
loda éttermeit is igénybe vehetik, az a’la carte-
éttermeket előzetes foglalással.
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 gyümölcskosár, snack-ételek   és 1 üveg 
bor érkezéskor.
•   2 póló és   1 fénykép.
•   Elhelyezés eggyel magasabb kategóriájú 
szobában (a helyek függvényében).  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is lehet 
(előzetes foglalással). Snack-ételek, helyi alkoho-
los és alkoholmentes italok egész nap. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.12.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak 01.01.-04.30. kö-
zötti érkezéseknél).
Egyágyas szoba felár nélkül   (csak a 11.01. után
történő foglalásoknál): A1A=A2A/A1B=A2B
11.06.-12.23. közötti tartózkodás esetén.   

 VIVA WYNDHAM AZTECA BEACH      PLAYACAR 

1 hét All Inklusive

már 1498,-€/fő ártól
 (479.360,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

EURF 83347

A2A -
A2B -
A2K -

-100%

+

Sport és animáció mindenkinek - ideális vá-
lasztás családok számára.

Fekvése: Közvetlenül a fi nomhomokos stran-
don, gyönyörű trópusi környezetben fekszik. Szá-
mos vásárlási és szórakozási lehetőség a kb. 2,5
km-re található Playa del Carmenben (taxik). A
busztranszfer a repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége: A nagy területen elhelyezkedő,
kétszintes épületekből álló létesítményben ösz-
szesen 480 szoba található. Rendelkezésre áll re-
cepció, hall, ingyenes WIFI, internetsarok (térítés
ellenében), 1 büféétterem, 4 a’la carte-étterem
(mediterrán, mexikói, nemzetközi és olasz), üzle-
tek, fodrászat és show-színpad. A strandig húzódó
kertben édesvizű úszómedence pezsgőfürdővel,
pool-bár snack-szervizzel, relaxációs medence (18
éves kortól) és swim-up-bár. Napágyak és törölkö-
zők a medencénél és a strandon is ingyenesen. 

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A/A4A - Superior-
szobák: A felújított szobákban 2 dupla ágy, für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, légkondicionálás,
vasalószett, telefon, kábel-TV, bérelhető széf, haj-
szárító és kertre néző balkon vagy terasz. 
A1B/A2B/A3B/A4B - Superior-szobák:   Ten-
gerre nézők.
A2D - Vista Jacuzzi-szobák:   Kiegészítve pezs-
gőfürdővel. Tengerre nézők.
A2F - Családi szobák: 2 szoba összekötő ajtóval.
A2K/A3K/A4K - Komfort Plus-szobák: A fel-
sőbb emeleteken találhatók és balkonosak.  
Sport: Fitneszterem, aerobic, íjászat, kerékpárok 
(2 óra/nap), kajak, mászófal, sznorkelezés (pipa,
uszony), búvárleckék a medencénél, vitorlázás,
tenisz és szörf (kezdő oktatás is, a helyek függ-
vényében). Térítés ellenében: 18 lyukú golfpá-
lya (kb. 5 percre a szállodától) és professzionális
PADI-búváriskola (a Viva Azteca szállodában).   
Wellness:   Szauna, pezsgőfürdő és gőzfürdő. Té-
rítés ellenében: a spa-központban masszázs.  
Szórakozás: Diszkó (18 éves kortól).  

Figyelem!   A min. tartózkodás 3 éjszaka. 12.24.-
01.02. között min. 7 éjszaka.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).
• Dine Around: A vendégek a Viva Azteca szál-
loda a’la carte-étteremeit is igénybe vehetik (elő-
zetes foglalással).
 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence, napközben 
Kid’s Fun Club (4-12 éveseknek) és tini-klub (13-
17 éveseknek).
 NÁSZUTAS tipp 
  • 1 gyümölcskosár, snack-ételek   és   1 üveg 
bor érkezéskor.
• 2 póló és   1 fénykép.
• Elhelyezés eggyel magasabb kategóriájú 
szobában (a helyek függvényében).  
 ALL inklusive  Minden étkezés büférend-
szerben. A vacsorát a vendégek heti 3x az a’la 
carte-éttermekben is elfogyaszthatják (előzetes 
foglalással szükséges). Snack-ételek, helyi alkoho-
los és alkoholmentes italok egész nap. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.
2013.12.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából (csak 01.01.-04.30. kö-
zötti érkezéseknél).
Egyágyas szoba felár nélkül   (csak a 11.01. után
történő foglalásoknál)  : A1A=A2A/A1B=A2B
11.06.-12.23. közötti tartózkodás esetén.   

 VIVA WYNDHAM MAYA      PLAYACAR 

1 hét All Inklusive

már 1487,-€/fő ártól
 (475.840,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 20%

EURF 83123

A2A -
A2B -
A2F
A2K -

2-14 év
-100%

+
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90 MEXIKÓ

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

A hatalmas szálloda kényelmet, minőséget 
és tökéletes szolgáltatást biztosít Önnek ki-
váló ár-érték arányban.

Fekvése:   Közvetlen Playacar fehérhomokos
strandján fekszik. Playa del Carmen kb. 3 km-re. A
busztranszfer a repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége: A nagy területen fekvő, karibi
stílusban épült létesítményben összesen 819 szo-
ba található. A komplexum 3 részből áll: Ocean
Front-rész, Family-rész és Riviera Select Club-rész 
(21 éves kortól). A vendégek rendelkezésére áll
hall, internet, 10 étterem (7 a’la carte), 5 bár, pa-
lacsintázó, üzlet és színház. A kertben 6 édesvizű
úszómedence (az egyik a Select Club vendégek 
részére) pool-/snack-bárral. Napágyak, naper-
nyők és törölközők a medencénél és a strandon
is ingyenesen vehetők igénybe.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   A strand közelé-
ben található szobákban zuhanyozó, WC, légkon-
dicionálás, mennyezeti ventilátor, hajszárító, tele-
fon, kábel-TV, minibár, kávéfőzőgép, széf és kertre 
vagy medencére néző balkon vagy terasz.
A2E/A3E - Hacienda Junior-suitek:   A
strandtól kb. 500 m-re találhatók, felújítot-
tak, pezsgőfürdővel, fürdőszobával és zuha-
nyozóval valamint nappali-résszel és kanapé-
val, vasalószettel, fürdőköpennyel, papuccsal
és plazma-TV-vel rendelkeznek. Kertre nézők.

A2B - Superior Ocean Front-szobák:   Fürdő-
szobával és zuhanyozóval valamint vasalószettel,
fürdőköpennyel rendelkeznek, kiegészítve Select
Club-szolgáltatásokkal. Tengerre nézők.
A1C/A2C/A3C - Riviera Junior-suitek: A
Riviera Family-részben találhatók, nappali-rész-
szel és kanapéval, vasalószettel, pezsgőfürdővel,
fürdőszobával és zuhanyozóval rendelkeznek. 
A1D/A2D/A3D - Riviera Select Junior-
suitek:   Nappali-résszel és kanapéval, vasaló-
szettel, fürdőköpennyel, pezsgőfürdővel, fürdő-
szobával és zuhanyozóval rendelkeznek, kiegé-
szítve Select Club-szolgáltatásokkal. Nem kertre 
vagy medencére nézők.
Foglalható a Riviera Select Junior-suitekhez ha-
sonló berendezésű Joker Select Club Junior-suite 
A1S/A2S/A3S is.  
Sport: Fitneszközpont (18 éves kortól), aerobic,
biliárd, kerékpárok, 2 kivilágítható teniszpálya és
röplabdapálya valamint a beach club-ban (a he-
lyek függvényében): kajak, sznorkelezés és búvár-
leckék. Térítés ellenében: PADI-búváriskola és 18
lyukú golfpálya (kb. 10 perc séta).   
Wellness:   A spa-részlegben (18 éves kortól) sza-
una, gőzfürdő és pezsgőfürdő. Térítés ellenében:
különböző kezelések és masszázs.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este, diszkó (18 éves kortól) valamint show-
műsorok.  
Figyelem! 12.24.-12.31., 04.17.-04.20. között a
min. tartózkodás 3 éjszaka.   Superior Ocean Front-
szobák, Riviera Select Junior-suitek és Joker Select
Club Junior-suitek foglalása csak 21 éves kortól.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1C, A1D, A1S).
•  Romantika csomag S83280:   fürdőköpeny, 
papucs, 15% kedvezmény minden spa-kezelésre, 
10% kedvezmény a motorizált vízi sportok árából, 
1 gyertyafényes vacsora fényképpel (csak az A2D, 
A2S szobatípusok foglalása esetén, lekérésre).  
 CSALÁDI tipp  2 gyermekmedence, bébi-klub 
(2-3 éveseknek), mini-klub (4-12 éveseknek, 
10.00 és 22.00 óra között) és tini-klub (13-17 éve-
seknek, 10.00 és 22.00 óra között).
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 gyümölcskosár és 1 üveg bor   érkezéskor 
a szobában
•   Romantika csomag  .
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni heti 3x az a’la carte-éttermek-
ben is lehet (előzetes foglalással). Helyi alkoholos 
és alkoholmentes italok valamint snack-bár éjjel 
02.00 óráig (italok a diszkóban is). Ásványvíz, üdí-
tők és sör a minibárból. 24 órás szobaszerviz. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.
Árkedvezmény (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál)  : 21=18/14=12/7=6   11.17.-11.24., 
04.23.-04.30., 21=18   12.01.-12.02., 14=12/7=6 
  12.01.-12.08. közötti érkezés esetén.  
Senior-kedvezmény: 55 év feletti utasainknak 5% 
kedvezmény a szállás díjából (csak A1S, A2S, A3S, 
A1D, A2D, A3D szobatípusok foglalása esetén).   

 SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT & SPA    
JOKER-

SZOBA

  PLAYACAR 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1638,-€/fő ártól
 (524.160,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURF 83319

A2A -
A2E
A2C

2-12 év
-50%

+

Concierge-szerviz, VIP-karszalag, belépés a
Select Club Lounge-ba ingyenes WIFI-vel, saját
strandszakasz, privát medence swim-up-bár-
ral (csak A2B, A1D, A2D, A3D, A1S, A2S, A3S
szobatípus foglalása esetén).  

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

A hatalmas területen elhelyezkedő szálloda
kitűnő szolgáltatásokkal várja a vendége-
ket, ezzel garantálva a kellemes nyaralást.

Fekvése:   Közvetlen a fi nomhomokos Playa Pa-
raiso strandon fekszik. A busztranszfer a repülő-
térről kb. 40 perc. 
Felszereltsége:   A létesítmény az Iberostar 
Paraiso Beach és Iberostar Paraiso del Mar szál-
lodákból áll, 424 szobával. A vendégek rendel-
kezésére áll 2 büféétterem, 7 a’la carte-étterem
(olasz, mexikói, japán, brazil, mediterrán, gour-
met és grill), 10 bár, internetkávézó (térítés elle-
nében), butik, üzlet és fodrászat. A hatalmas kert-
ben 2 édesvizű úszómedence és napozóterasz.
Napágyak, napernyők és törölközők a medencé-
nél és a strandon is ingyenesen vehetők igénybe.
Bevásárlóközpont éttermekkel, bárokkal és fagy-
laltozóval.  
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A:   Az ízlésesen be-
rendezett szobákban telefon, kábel-TV, minibár,

széf, légkondicionálás, ventilátor, hajszárító, für-
dőszoba, zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz. 
A1B/A2B/A3B - Junior-suitek: Tágasabbak,
kiegészítve ülősarokkal. 
A1K/A2K/A3K - Komfort Plus-szobák:   Elő-
nyösebb elhelyezkedéssel és balkonnal rendel-
keznek.
Foglalható Joker-szoba A2S/A3S is.  
Sport: A szabad helyek függvényében: aerobic,
íjászat, fi tneszterem, gimnasztika, vitorlázás, te-
niszpálya, asztalitenisz, röplabda, szörf és kerék-
páros kirándulások kísérettel. Térítés ellenében:
búváriskola (PADI/SSI), motorizált vízi sportok 
(helyi szolgáltatóknál) valamint saját, 18 lyukú
golfpálya. 
Wellness:   Pezsgőfürdő. A bevásárlóközpontban
található Spa Sensations-központban térítés elle-
nében: különböző kezelések és masszázs.  
Szórakozás:   Animációs programok napközben
és este, esti show-műsorok, élőzene és diszkó (18
éves kortól).  
Figyelem!   A min. tartózkodás 3 éjszaka.  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B, A1K).

• Dine Around:   A vendégek használhatják az 
Iberostar Cozumel, az Iberostar Tucan és az Ibe-
rostar Quetzal szállodák büfééttermeit 09.00 és 
18.00 óra között, illetve a medencéit és strandját.
•   Naponta kedvezményes green fee 14.00 
órától snack-ételekkel és italokkal (Golf-Cart té-
rítés ellenében, fi zetés a helyszínen).
 CSALÁDI tipp  Külön gyermekmedence, mini-
klub (4-12 éveseknek) 10.00 és 17.00 óra között, tini-
diszkó és gyermekfelügyelet (térítés ellenében). 
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 üveg tequila, 1 gyümölcskosár és üd-
vözlőajándék érkezéskor a szobában.

 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszer-
ben. A vacsorát a vendégek az a’la carte-éttermek 
egyikében is elfogyaszthatják (előzetes foglalás-
sal). Helyi alkoholos és alkoholmentes italok va-
lamint snack-ételek egész nap. Szobaszerviz 11.00 
és 23.00 óra között. Fogyasztás a minibárból. 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény (csak a 11.01. után történő fog-
lalásoknál): 21=18/14=12/7=6   11.26.-12.03.,
04.20.-04.30. közötti érkezés esetén.
Egyágyas szoba felár nélkül   (csak a 11.01. után
történő foglalásoknál)  : A1A=A2A/A1B=A2B/
A1K=  A2K 11.01.-11.25. közötti érkezés esetén.

 IBEROSTAR PARAISO BEACH    
JOKER-

SZOBA

  PLAYA PARAISO 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1668,-€/fő ártól
 (533.760,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURF 83087

A2A -
A2B -
A2K -

-100%

+
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92 JAMAIKA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 96. oldalon!

92

Szép, tengerparti szálloda nagy medencék-
kel, kitűnő szolgáltatásokkal, igényesen ki-
alakított környezetben.

Fekvése:   A Runaway Bay egyik privát, fi nomho-
mokos strandszakaszán fekszik. A busztranszfer a
repülőtérről kb. 60 perc.  
Felszereltsége:   Az ismert Bahia Principe lánchoz 
tartozó, nagy területen elhelyezkedő szállodában

összesen 840 szoba található. A vendégek ren-
delkezésére áll hall recepcióval, ingyenes WIFI a 
hallban, nemdohányzó büféétterem, 4 a’la carte-
étterem (grill/steak, japán, olasz és gourmet), 6 
bár, ajándéküzletek és kis szupermarket. A kert-
ben 3 úszómedence és napozóterasz. Napágyak, 
napernyők és törölközők a medencénél és a 
strandon is ingyenesen vehetők igénybe.
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Junior-suitek:
Az ízlésesen berendezett Junior-suitekben mi-
nibár, légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV, 
hajszárító, fürdőszoba hidromasszázskáddal, zu-
hanyozó, WC és oldalról tengerre néző balkon 
vagy terasz.
A1B/A2B/A3B - Junior-suitek:   Tengerre né-
zők.
A1K/A2K/A3K - Komfort Plus-szobák: A fel-
sőbb emeleteken található Junior-suitek.
A1C/A2C/A3C - Golden Club Junior-suitek:
A felsőbb emeleteken találhatók, és tengerre né-
zők. Extra szolgáltatások: privát check-in, szoba-
szerviz, fürdőköpeny és ingyenes internetcsatla-
kozás a Club-házban (30 perc/nap).
Sport:   Fitneszterem, aerobic, 2 teniszpálya, vízi-
gimnasztika, kajak, szörf, sznorkelezés és katama-
ránozás. Térítés ellenében: katamarán- és szörf-
tanfolyam valamint búvárkodás.   
Wellness:   Térítés ellenében: kezelések és masz-
százs a spa-részlegben.  
Gyerekek: 2 gyermekmedence és mini-klub 
(4-12 éveseknek).
Szórakozás: Napközben animációs programok, 
esténként diszkó, karaoke és show-műsorok.

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában   (A1A, A1B, A1K, A1C). 
 NÁSZUTAS tipp 
• 1 gyümölcskosár, 1 üveg rum   és   elhelyezés 
eggyel magasabb kategóriájú szobában (a
helyek függvényében). 
 ALL inklusive  Minden étkezés büférendszerben.
Vacsorázni hetente 3x az a’la carte-éttermekben is
lehet (előzetes foglalással). Helyi és egyes import
alkoholos italok éjjel 02.00 óráig, alkoholmentes
italok egész nap. Snack-ételek a snack-bárban. Ita-
lok a minibárból (naponta töltik fel). 

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz: 2013.10.31-ig történő foglalás
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.   

 GRAN BAHIA PRINCIPE JAMAICA   ÚJ    RUNAWAY BAY 

1 hét All Inklusive

már 1730,-€/fő ártól
 (553.600,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 15%

Szálláskód: EURF 83026

A2A -
A2B -
A2K -
A2C -

2-12 év
-50%

+

JAMAIKA

Jamaika lélegzetelállítóan szép strandjait, a reggae ritmusával átitatott világát, vízeséseit, a

dzsungelben található, vad folyóit és csodálatos hegyeit először a hollywoodi sztárok fedez-

ték fel. A legtöbb üdülőfalu a sziget északi részén található. Montego Bay-től a Runaway 

Bay-en és Ocho Rioson keresztül egészen Porto Antonióig húzódnak a modern és a gyar-

mati időket idéző szállodák és házak. Jamaika 11 km hosszú, pálmákkal övezett strandja a

Negrilnél található sziklafalnál kezdődik és nyugati irányban folytatódik. Kedvelt találkozó-

hely a Rick’s Café, ahonnan gyönyörködhetnek a csodálatos naplementében. Soon come,

mondogatják nevetve a helyi lakosok, és ez a kényelmes életfelfogás a nyaralókra is bizto-

san átragad majd.

5025
Km

K A R I B - T E N G E R

JAMAIKA

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

KLÍMA · JAMAIKA
HÓNAP Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.

MONTEGO BAY

Nappali átlaghőmérséklet °C 31 31 31 30 30 30 31

Éjszakai átlaghőmérséklet °C 23 22 21 19 19 20 21

Víz átlaghőmérséklet °C 28 27 27 26 26 26 27

Napos órák száma naponta 7 9 8 8 9 9 9

Esős napok száma havonta 9 6 2 3 3 3 4

Levegő páratartalom % 81 78 74 73 73 72 73

Úti cél:  JAMAIKA - MONTEGO BAY (MBJ)
Indulási repülőterek, repülési napok

Budapest/Bécs/Frankfurt - Condor járatokon Indulási időpontok

SZERDA 2013. november 6. - 2014. április 30.

SZOMBAT 2013. november 2. - 2014. április 26.

München - Condor járatokon Indulási időpontok

HÉTFŐ 2013. november 4. - 2014. április 21.
A pontos repülőindulásokról további információk az utazási irodákban.
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93JAMAIKA

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

Az impozáns szálloda kényelmet, minősé-
get és tökéletes szolgáltatásokat biztosít
vendégeinknek kiváló ár-érték arányban.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, fi nom-
homokos strandon fekszik. A busztranszfer a re-
pülőtérről kb. 20 perc.
Felszereltsége:   Az ismert IBEROSTAR lánchoz 
tartozó létesítmény óceán felé forduló épületének 
szinte minden pontjából csodálatos kilátás nyílik a

vízre. A szép kertben fekvő szállodában összesen 
366 szoba található. Rendelkezésre áll hall recep-
cióval és ülőgarnitúrákkal, internetsarok (térítés 
ellenében), büféétterem, 3 a’la carte-étterem (ja-
pán, kreol és grillételek), több bár és ajándéküz-
let. A hatalmas kertben panorámás úszómedence 
pezsgőfürdővel és pool-bárral. Napágyak, naper-
nyők és törölközők a medencénél és a strandon 
is ingyenesen vehetők igénybe.   
Helyi besorolás:   5*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A: Minibár, vasaló/
vasalódeszka, légkondicionálás, mennyezeti ven-
tilátor, széf, SAT-TV, telefon, hajszárító, fürdőszo-
ba, zuhanyozó, WC és balkon vagy terasz.
A1B/A2B/A3B: Tengerre néző szobák. 
A1C/A2C/A3C - Junior-suitek: Tágasabbak, a 
strand közelében találhatók és tengerre nézők.   
Gyerekek:   Mini-klub (4-12 éveseknek). 
Szórakozás: Napközben animációs programok, 
esti szórakoztató programok és diszkó (18 éves 
kortól). 
Figyelem!   A min. tartózkodás 3 éjszaka, 12.20.-
01.02. között 7 éjszaka.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B, A1C).  
 AKTÍV tipp  Aerobic, gimnasztika, asztalitenisz, 
röplabda, vízilabda valamint kajak, szörf, katama-
ránozás és sznorkelezés (helyi szolgáltatóknál). 
Térítés ellenében: motorizált vízi sportok, búvár-
kodás (PADI) és golfpálya kb. 5 km-re.   
 NÁSZUTAS tipp 
  •   1 üveg pezsgő,   1 gyümölcskosár   és 1 Ibero-
star ajándék  .
•   1x romantikus vacsora az egyik a’la carte-
étteremben.  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is lehet 
(korlátozottan vehetők igénybe: 7 éjszakás tartóz-
kodás esetén 3, 14 éjszakás tartózkodás esetén
4 alkalommal, előzetes foglalással). Snack-ételek,
helyi és egyes import alkoholos és alkolholmen-
tes italok éjjel 03.00 óráig. 24 órás szobaszerviz. A
vacsoránál megfelelő öltözet (férfi aknak hosszú-
nadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 12% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény   (csak a 11.01. után történő fogla-
lásoknál)  : 14=12/7=6   11.30.-12.06., 04.22.-04.30.
közötti érkezés esetén.   

 IBEROSTAR ROSE HALL BEACH      ROSE HALL 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1721,-€/fő ártól
 (550.720,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 12%

Szálláskód: EURF 83502

A2A -
A2B -
A2C -

2-12 év
-100%

+

Luxusszálloda fantasztikus medencés rész-
szel és változatos szabadidős ajánlatokkal.

Fekvése:   Közvetlen a szállodához tartozó, fi nom-
homokos strandon fekszik, Montego Bay-től kb.
21 km-re keletre. A busztranszfer a repülőtérről
kb. 20 perc.  
Felszereltsége: Az ismert IBEROSTAR lánchoz 
tartozó szállodában, mely egy gyönyörű kert köze-
pén fekszik, összesen 319 szoba található 5 emele-

ten. Rendelkezésre áll hall recepcióval, internetsa-
rok, büféétterem, 4 a’la carte-étterem (gourmet,
mexikói, mediterrán és grillételek), 7 bár és kis
szupermarket. A kertben panorámás, édesvizű
úszómedence pool-bárral, animációs medence és
strandétterem. Napágyak, napernyők és törölkö-
zők a medencénél és a strandon is ingyenesen. A
vendégek igénybe vehetik a szomszédos Iberostar 
Rose Hall Beach szálloda szolgáltatásait is. 
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/A3A - Junior-suitek: A
tágas Junior-suitekben ülősarok, kávéfőző, mini-
bár, vasaló/vasalódeszka, mennyezeti ventilátor,
légkondicionálás, széf, síkképernyős SAT-TV, DVD-

lejátszó, telefon, hajszárító, fürdőszoba, zuhanyo-
zó, WC és balkon vagy terasz. 
A1B/A2B/A3B - Junior-suitek:   Tengerre né-
zők.
A2C/A3C - Beachfront Junior-suitek:   A 
strand közelében találhatók és tengerre nézők.
Wellness:   A spa-részleg (belépés 18 éves kortól) 
szolgáltatásai: szauna és pezsgőfürdő. Térítés elle-
nében: masszázs.  
Gyerekek:   Interaktív gyermekmedence (mini 
vízipark 6-12 éves vagy max. 160 cm magas gye-
rekeknek) és mini-klub (4-12 éveseknek).   
Szórakozás: Napközben animációs programok, 
színház esti show-műsorokkal és diszkó (18 éves 
kortól). 
Figyelem!   A min. tartózkodás 3 éjszaka, 12.20.-
01.02. között 7 éjszaka.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   elhelyezés 
kétágyas szobában (A1A, A1B).  
 AKTÍV tipp  Fitneszterem (18 éves kortól), gim-
nasztika, aerobic, biliárd, asztalitenisz, röplabda, 
kosárlabda, tenisz, vízilabda, strandröplabda és a 
tartózkodás ideje alatt 1x búvárlecke a medencé-
nél valamint kajak, szörf, katamaránozás és sznor-
kelezés (helyi szolgáltatóknál). Térítés ellenében: 
motorizált vízi sportok, búvárkodás (PADI-búvár-
bázis az Iberostar Rose Hall Beachben) és golfpá-
lya kb. 5 km-re.
 NÁSZUTAS tipp 
    •   1 üveg pezsgő,   1 gyümölcskosár   és 1 Ibero-
star ajándék  .
•   1x romantikus vacsora az egyik a’la carte-
étteremben.  

 ALL inklusive    Minden étkezés büférendszer-
ben. Vacsorázni az a’la carte-éttermekben is lehet 
(garantáltan igénybe vehető: 7 éjszakás tartózko-
dás esetén 4, 14 éjszakás tartózkodás esetén 8 al-
kalommal, előzetes foglalással). Snack-ételek, he-
lyi és egyes import alkoholos és alkolholmentes 
italok egész nap. Fogyasztás a minibárból. 24 órás
szobaszerviz. A vacsoránál megfelelő öltözet (fér-
fi aknak hosszúnadrág) ajánlott.

 Kedvezmények 
Bizalom Bónusz:   2013.09.30-ig történő foglalás
esetén 12% kedvezmény a szállás díjából.
2013.10.31-ig történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a szállás díjából.  
Árkedvezmény   (csak a 11.01. után történő fogla-
lásoknál): 14=12/7=6   11.30.-12.06., 04.22.-04.30.
közötti érkezés esetén.   

 IBEROSTAR ROSE HALL SUITES      ROSE HALL 

7=6
kedvezmény

1 hét All Inklusive

már 1826,-€/fő ártól
 (584.320,- Ft/fő ártól)

Bizalom Bónusz akár 12%

Szálláskód: EURF 83080

A2A -
A2B -

2-12 év
-100%

+
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94 KÖRUTAZÁSOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL

Útvonal: Colombo - Negombo -
Dambulla sziklakolostor - Polonnaruwa
romváros - Sigiriya-szikla - Kandy, a
szingaléz királyok városa - Pinnawela,
az elefántok árvaháza.

Utazás: repülővel (1 átszállás) és au-
tóbusszal.
Elhelyezés: 3* illetve 4* szállodák-
ban.
Ellátás: reggeli (félpanziós felár:
30.000 Ft/fő).

A RÉSZVÉTELI DÍJ tartalmazza:
• a menetrendszerinti repülőjegyet, 
• a körutazást légkondicionált jármű-

vel (autóbusz létszámtól függően), 
• a szállást reggelis ellátással, 
• a körutazás során helyi angol nyel-

vű idegenvezetőt és a magyar nyel-
vű csoportkísérőt, 

• a reptéri transzfereket.

A részvételi díjon felül fi zetendő:
• repülőtéri illeték (kb. 110.000 Ft/fő), 
• vízumdíj (kb. 9.500 Ft/fő),

• helyszínen fi zetendő belépőjegyek 
ára (kb. 126 USD/fő),

• borravaló, fényképezési és kamerá-
zási engedély stb

• útlemondási biztosítás (1,5 %), utas-
biztosítás.

10 nap/8 éj reggelivel

már 299.000,-
Ft/fő ártól

Indulási dátumok  ...............................................................................................Árak Ft-ban /fő
2013.10.25. 10 nap/8 éj ............................................................................................. 299.000,-
2013.11.13. 11 nap/8 éj ............................................................................................ 299.000,-
2013.12.26. 10 nap/8 éj (szilveszter) .................................................................. 485.000,-
2014.01.15., 29. 11 nap/8 éj .................................................................................... 345.000,-
2014.02.12., 26. 11 nap/8 éj ..................................................................................... 345.000,-
2014.03.12. 11 nap/8 éj .............................................................................................. 345.000,-

Útvonal: Hanoi - Halong Bay - 
Hue, az ősi császárváros - Ho Chi
Minh City - Mekong-delta - My Tho
- Siem Reap - Tonle Sap-tó, az úszó
falu - Angkor Wat - Luang Prabang
- Vientiane.

Utazás: repülővel és autóbusszal.
Elhelyezés: 3* illetve 4* szállodák-
ban.
Ellátás: félpanzió.

A RÉSZVÉTELI DÍJ tartalmazza:
• a nemzetközi repülőjegyet, 
• a transzfereket,
• a szállást a megadott ellátással,
• program szerinti belépőket,
• az autóbuszok költségét, 
• a belső repülőjegyet, 
• az útlemondási biztosítást,
• a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díjon felül fi zetendő:
• repülőtéri illeték (kb. 128.000 Ft/fő), 

• vízumdíjak (kb. 19.000 Ft/fő és 
55 USD/fő), 

• kilépési illeték (kb. 28 USD/fő),
• baleset- , betegség- és  poggyász-

biztosítás,
• borravalók (kb. 60 USD/fő). 

15 nap/12 éj reggelivel

már 599.500,-
Ft/fő ártól

Indulási dátumok   ...............................................................................................Árak Ft-ban /fő
2013.11.16. 15 nap/12 éj  .......................................................................................... 599.500,-
2014.02.25. 15 nap/12 éj  ......................................................................................... 599.500,-

Útvonal: Peking – Nanjing – Shanghai
szupergyors vonattal.

Utazás: repülővel (1 átszállás), autó-
busszal és szupergyors vonattal.
Elhelyezés: 4* szállodákban.
Ellátás: félpanzió.

A RÉSZVÉTELI DÍJ tartalmazza:
• a nemzetközi repülőjegyet,
• a transzfereket,

• a szállást a megadott ellátással,
• program szerinti belépőket, valamint

a programhoz légkondicionált autó-
buszok költségét,

• a Peking-Nanjing-Shanghai szuper-
gyors vonatjegyeket másodosztá-
lyon,

• a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díjon felül fi zetendő:
• repülőtéri illeték (kb. 99.900 Ft/fő),

• vízumdíj (kb. 12.000 Ft/fő), 
• a borravalók (kb. 25-35 USD/fő),
• útlemondási biztosítás (1,5 %), utas-

biztosítás .

8 nap/6 éj reggelivel

már 274.900,-
Ft/fő ártól

Indulási dátumok  ...............................................................................................Árak Ft-ban /fő
2013.10.24. 8 nap/6 éj  ...............................................................................................  274.900,-
2013.11.07. 8 nap/6 éj  ...............................................................................................  274.900,-
2014.03.11. 8 nap/6 éj  ...............................................................................................  274.900,-

 SRI LANKA KÖRUTAZÁS ÜDÜLÉSSEL       

 VIETNÁM, KAMBODZSA ÉS LAOSZ – ANGKOR MISZTIKUS LEGENDÁJA    

KÍNAI IMPRESSZIÓK  
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95

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

PARTNEREINK AJÁNLATAIBÓL

Útvonal: Ó-Delhi (Vörös Erőd,
Jama Masjid mecset, Gandi emlék-
hely) - Új-Delhi - Jaipur (Amber Pa-
lota, Szelek Palotája, City Palace Pa-
lota) - Agra (Taj Mahal, Agra-i Erőd)
- Mathura

Utazás: repülővel (1 átszállás) és
autóbusszal.
Elhelyezés: 3* illetve 4* szállo-
dákban.
Ellátás: reggeli (félpanziós felár:
29.000 Ft/fő).

A RÉSZVÉTELI DÍJ tartalmazza:
• a menetrendszerinti repülője-

gyet, 
• a szállást reggelivel (3-7. nap),
• a reptéri transzfereket,
• a körutazást légkondicionált jár-

művel,
• a magyar nyelvű helyszíni idegen-

vezetést.

A részvételi díjon felül fi zetendő:
• repülőtéri illeték (kb. 95.000 Ft/fő),
• vízumdíj (kb. 18.000 Ft/fő), 
• a helyszínen fi zetendő belépőjegyek 

ára (kb. 80 USD/fő), 
• borravaló (kb. 5 USD/fő/nap),
• útlemondási biztosítás (1,5 %),

utasbiztosítás. 

8 nap/6 éj reggelivel

már 219.000,-
Ft/fő ártól

Indulási dátumok   ...............................................................................................Árak Ft-ban /fő 
2013.10.26. 8 nap/6 éj ..............................................................................................  219.000,-
2013.11.16. 8 nap/6 éj ..............................................................................................  219.000,-
2013.12.07. 8 nap/6 éj  ...............................................................................................  219.000,-
2014.01.25. 8 nap/6 éj  ..............................................................................................  219.000,-
2014.02.07., 22. 8 nap/6 éj  .....................................................................................  219.000,-
2014.03.08., 22. 8 nap/6 éj  .....................................................................................  219.000,-
2014.04.12. 8 nap/6 éj ..............................................................................................  219.000,-

Útvonal: Jeruzsálem - Holt-tenger 
- Massada - Betlehem* - Názáret -
Genezáreti-tó szent helyei - Haifa* - 
Akko* - Caesarea - Tel Aviv/Jaffa
*A csillaggal jelzett programok a SZIL-
VESZTERI túrában nem szerepelnek!

Utazás: repülővel és autóbusszal.
Elhelyezés: 3* ill. 4* szállodákban.
Ellátás: izraeli büféreggeli, felár elle-
nében büfévacsora (kb. 14.000 Ft/fő
illetve 26.000 Ft/fő).

A RÉSZVÉTELI DÍJ tartalmazza:
• az utazást repülőgéppel és autó-

busszal,
• szállást reggelivel,
• programokat belépőkkel, magyar 

idegenvezetést,
• utas- és útlemondási biztosítást.

A részvételi díjon felül fi zetendő:
• repülőtéri illeték (kb. 69.000 Ft/fő),

• ajánlatott borravaló (kb. 7 USD/fő/
nap),

• szilveszteri gálavacsora (kb. 25.000 
Ft/fő).

5 nap/4 éj reggelivel

már 149.000,-
Ft/fő ártól

Indulási dátumok   ...............................................................................................Árak Ft-ban /fő 
2013.10.22. 8 nap/7 éj  ............................................................................................... 229.000,-
2013.12.29. 5 nap/4 éj (szilveszter) ..................................................................... 149.000,-
2014.03.18. 8 nap/7 éj  ............................................................................................... 229.000,-

Program: 5 nap Szentpéterváron,
autóbuszos városnézéssel.

Utazás: menetrendszerinti közvetlen 
repülővel.
Elhelyezés: 3* szállodákban (4* vagy 
5* szálloda felár ellenében).
Ellátás: reggeli (félpanziós felár:
21.500 Ft/fő).

A RÉSZVÉTELI DÍJ tartalmazza:
• a menetrendszerinti repülőjegyet,

• a szállást reggelivel,
• a transzfereket,
• a városnézést belépővel a Péter-Pál

Erődbe, 
• a magyar nyelvű idegenvezetést.

A részvételi díjon felül fi zetendő:
• repülőtéri illeték (kb. 65.000 Ft/fő),
• vízumdíj (kb. 13.000 Ft/fő), 
• útlemondási biztosítás (1,5%) és a

baleset- , betegség- és poggyász-
biztosítás.

A vízumhoz szükséges Oroszország-
ra is érvényes baleset- , betegség- és
poggyászbiztosítás, illetve a hazauta-
zás dátumához képest még minimum
6 hónapig érvényes útlevél.

Fakultatív kirándulások: 
(jelentkezés indulás előtti 2 hétig):
Ermitázs   9.000 Ft/fő
Petrodvorec  17.500 Ft/fő
Puskin-Pavlovszk 18.500 Ft/fő
Hidak megnyitása 8.000 Ft/fő
Sétahajózás a Néván 7.200 Ft/fő
Folklórest  12.900 Ft/fő 

5 nap/4 éj reggelivel

már 84.000,-
Ft/fő ártól

Indulási dátumok  ...............................................................................................Árak Ft-ban /fő 
2013.10.30. 5 nap/4 éj ................................................................................................ 84.000,-
2013.12.29. 5 nap/4 éj (szilveszter) ...................................................................... 99.000,-
2014.04.30. 5 nap/4 éj ................................................................................................ 84.000,-
2014.05.21. 5 nap/4 éj  ................................................................................................ 94.000,-

 INDIA - ARANY HÁROMSZÖG  

ÉSZAK VELENCÉJE – SZENTPÉTERVÁR       

 SHALOM IZRAEL – BARANGOLÁS A SZENTFÖLDÖN      
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

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

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

A Neckermann és az EUB gondtalan nyaralást kíván Önnek !

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

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

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

NAGYON EGYSZERŰ KATEGÓRIA

EGYSZERŰ KÖZÉPKATEGÓRIA,
CÉLSZERŰ BERENDEZÉSSEL

JELLEGZETES, HELYI PARAMÉTEREK
SZERINTI KÖZÉPKATEGÓRIA

SZÍNVONALAS, 
IGÉNYES KATEGÓRIA

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ
LUXUSKATEGÓRIA

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

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

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

BIZALOM BÓNUSZ

UTASBIZTOSÍTÁS ÉS UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE (STORNO) VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

Impresszum: N-U-R Neckermann Utazás Szolgáltató Kft. Budapest, 1118. Dayka Gábor u. 5. • Adószám: 10839058-2-43 • Nyilvántartási szám: R-00801/1999/1999
• Pénzintézet: K & H Bank Zrt., Bankszámlaszám: 10200885-32618228-00000000 • Képek: NUR Kft. Archív • Szerkesztés & Kalkuláció: NUR Kft. Produkció • Litográfi a: Achron Kft.
• Nyomda: IPRESS CENTER Hungary Zrt. Készült 2013. júliusban. A kiadvány képanyagának ismételt felhasználása kizárólag a NUR Kft. írásbeli engedélyével történhet.
„Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jövőben nem szeretne postai úton a NUR Kft-től katalógust vagy egyéb kiadványt kapni, lemondását, magát egyértelműen azonosítva, az info@neckermann.hu
e-mail címre vagy a 1118. Budapest, Dayka Gábor u. 5. postacímre juttathatja el.”

ÁRKEDVEZMÉNYEK

TURBÓKEDVEZMÉNYEK
Azon utasainkat, akik gyorsan döntenek, és 2013. szeptember 30-ig lefoglalják utazásukat,
akár 28,- €/fő/hét Turbókedvezménnyel is megajándékozzuk. További pontos információ a
szállodaleírásoknál található a kedvezmény igénybevételére vonatkozóan.
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

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

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

1 hét félpanzióval

már     779,-€/fő ártól
 (249.280,- Ft/fő ártól)

B2D -
B2U -
+

2-14 év
-100%

 NYÍLT SZÓ - HASZNOS TUDNIVALÓK

Bizalom Bónusz akár 20%

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

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

g yy

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

ELŐ-/UTÓSZEZON:
Kellemesebb a klíma, figyelmesebb a kiszolgálás, valamint nem túl zsúfoltak a strandok és
a szállodák. A vendégek számától függően előfordulhat, hogy egyes előre kiírt programok 
(sportrendezvények, animáció, szórakoztató programok és kirándulások) már nem illetve 
még nem kerülnek megrendezésre. Előfordulhat, hogy a szállodai úszómedencék közül
nem mindegyik üzemel még vagy már. Néhány bár, diszkó vagy szállodabeli üzlet már 
nem vagy még nem tart nyitva.
ÉPÍTKEZÉSEK:
Több turisztikai célterületen még folyamatos infrastruktúra-fejlesztéseket folytatnak, vagy új
szállodákat építenek, ezért a foglalt szálláshelyen kívül építkezéssel találkozhat. Az építkezé-
seket az utazásszervező nem befolyásolhatja. Az építkező vállalat legtöbbször a munkálatok-
ról nem értesíti kellőképpen a szomszédos szállodákat. Igyekszünk azonban minden ezzel
kapcsolatos információt beszerezni, hogy Önt időben tájékoztatni tudjuk. 
BEUTAZÁSI SZABÁLYOK:
Magyar állampolgárok az Európai Unió tagországaiba új típusú, érvényes sze-
mélyi igazolvánnyal (plasztikkártya) is utazhatnak, útlevél nélkül (további pon-
tos információk: EU-infovonal (1) 336-5600 és interneten is elérhető az alábbi
címen: europa.eu/youreurope/citizens/travel). Személyi igazolvánnyal nem rendel-
kező, kiskorú, magyar állampolgárok (tehát a 14. életév betöltése előtt) továbbra is csak 
önálló, érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre. Külföldi állampolgárok esetében
további információ a követségeken.
EGZOTIKUS TÁJAK, MÁS NÉPEK, MÁS SZOKÁSOK:
A nyaralás alatt biztosan előfordul, hogy számunkra szokatlan hagyományokkal és szoká-
sokkal találkozunk. A kiadványunkban szereplő egzotikus úti célok hazánkétól eltérő szoká-
sai, természeti és egyéb adottságai miatt javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt tájé-
kozódjanak útikönyvekből is. A szokatlan természeti környezet és állatvilág óvatosságra int.
Kérjük, legyenek elővigyázatosak a kellemetlen következmények elkerülése végett! 
VÉDŐOLTÁSOK:
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A védőoltásokról és az egészségügyi előírásokról tájékoztató jelleggel adunk információt. Az 
utazás előtt keressék fel a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot (Bp, IX. Gyáli
út 3/a, bejárat a Vágóhíd utca felől, Tel.: 476-1364 ill. 476-1100, rendelés hétfőtől csütörtökig
09.00-14.00 óra között) ill. az ÁNTSZ Oltóközpontot (Bp, XIII. Váci út. 174. Tel.: 465-3809, ren-
delés délelőtt)! Itt mindig naprakész információt kaphatnak a kötelező és az ajánlott oltásokról.
Kötelező védőoltás ill. a közegészségügyi igazolás hiányából felmerülő kárért az utazási irodát
felelősség nem terheli. Utazása előtt legalább 4-6 héttel kérjen egészségügyi tájékoztatást,
mivel az oltások védőhatása nem azonnal érvényesül!
REPÜLŐJÁRATOK/MENETREND:
A repülőgépek menetrendje a légitársaságok által kerül meghatározásra. Menetrend- és
útvonalváltozások előfordulhatnak, amelyről pontos információt indulás előtt utazási irodá-
jától kap. A légitársaságok a menetrend- és útvonalváltoztatás jogát minden esetben fenn-
tartják, amelyre nekünk - mint utazásszervezőknek - semmilyen befolyásunk nincs. Utasaink 
szállítása részben ún. charter-járatokkal történik, melyek gyakran közlekednek éjszakába
nyúló illetve hajnali órákban. A charter-járatokon utasaink a szállítást végző légitársaság
standardjának megfelelő fedélzeti ellátásban részesülnek.
POGGYÁSZ/CSOMAGOK:
Kérjük, vegye figyelembe a repülőjegyen megadott, maximálisan megengedett csomag-
súlykeretet! Utasonként általában legfeljebb 15 kg, max. 20 kg súlyú poggyász adható fel
ingyenesen. Az új, a kézipoggyászt illető biztonsági előírás minden, az EU területén felszálló
utasra vonatkozik. További  pontos információk az utazási irodákban.
TÖBB CSOMAG, ÁLLATOK, SPORTFELSZERELÉS:
Háziállatok, sportfelszerelések és a csomagok többletsúlyának járulékos költségeiről további
információ az utazási irodákban. A sportfelszerelések (pl. kerékpár, szörfdeszka és golfütők 
stb.) szállításakor a nyaralóhelyen a repülőtér és a szálláshely közötti szállítást egyénileg
(saját költségre) kell megoldani, mivel a transzferbuszok ilyen jellegű szállításra nem alkal-
masak. 
UTASKÍVÁNSÁGOK:
A foglaláskor megadott speciális kívánságokat továbbítjuk a célterületre ill. a szolgáltatókhoz,
de hangsúlyoznunk kell, hogy ezek elbírálása kizárólag a szolgáltató hatáskörébe tartozik, az 
utazásszervező ezek teljesítésére semmiféle garanciát nem tud vállalni.
CSOPORTOS FOGLALÁSOK:
Kérjük, érdeklődjenek az utazási irodákban a csoportos foglalásokra vonatkozó feltételeink-
ről illetve extra kedvezményekről!
SZEMÉLYRE SZABOTT UTAZÁSI KOMBINÁCIÓK:
Amennyiben az Önök utazási igénye eltér a kiadványban szereplő paraméterektől (pl.
csak szállásigény, üres hét foglalása többhetes kombinációnál), kérjük, érdeklődjenek az 
utazási irodákban a foglalásra vonatkozó lehetőségekről és a hozzá kapcsolódó extra költ-
ségekről! 
SZOLGÁLTATÁS-/ÁRVÁLTOZTATÁSOK:
A kiadványban közzétett szolgáltatások a készlet (kontingens) erejéig foglalhatók a kiad-
ványban közzétett feltételek mellett. Ezt meghaladó igény, illetve csoportos megrendelés
esetén - ha pl. az igény teljesítéséhez kiegészítő szolgáltatások, kontingens stb. beszerzé-
se szükséges - a részvételi díjak és egyéb feltételek a kiegészítő beszerzés függvényében
eltérhetnek a kiadványban közzétett feltételektől, melyek a megrendelővel/utassal történő
kifejezett megállapodás alapján az utazási szerződésben kerülnek rögzítésre.
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