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Jelmagyarázat

Istria Tours94 saját magánapartman

exkluzív ajánlat!

Istria Tours94 tipp

típusapartman

nászutas

gyerekbarát

légkondícionált

közvetlen tengerparti

homokos part elérhetô közelségben

all inclusive

kedvezô ár

AI

$

Részvételi díj:
Apartman esetén: az árak az apartman teljes árát

tartalmazzák önellátással.

Szálloda esetén: az árak kétágyas szobára

vonatkoznak, félpanziós vagy all inclusive 

ellátással és személyenként értendôk.

Részvételi díj nem tartalmazza:

Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô (18 év felett), 2100 Ft/fô

(12-18 év között), 12 év alatt nem kell fizetni.

Fôiroda:
1066 Budapest, Mozsár u. 6.

Telefon: 06-1/301-0138, 475-0226

Fax: 06-1/475-0227

Mobil: 06-20/921-5331

E-mail: istria@istria.hu

Skype: istriatours

Facebook: Istria94 Tours Kft

Fiókiroda:
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

(Forrás Üzletház fszt. 4/B.)

Telefon/Fax: 06-72/327-529

E-mail: info@kopari.hu

Internet:
www.istria.hu

www.horvatutak.hu

www.maldivutak.hu

www.fapadoskorutazasok.hu

www.teliutak.hu

www.horvatakcio.hu

www.colortravel.hu

kiemelt

gyerekkedvezmény

Az általános utazásiAz általános utazási
feltételek részletesenfeltételek részletesen

megtalálhatóak megtalálhatóak 
interinternetoldalunkon.netoldalunkon.

Apartmanok: Az apartmanok ára magában foglalja a bérleti díjat, az ágynemûhasználatot, a gáz, villany és víz díját (kivéve olaszországi apartmanok). Az apartmanok praktikusan berendezettek, alapvetô konyhai felszerelésekkel. Mosó-, mosogató- és tisztítószereket 
minden apartmanba vinni kell. Ha az apartman átvételekor bármilyen hiányosságot észlel, kérjük szíveskedjen a kulcsátvétel helyén azonnal jelezni! Az apartmanokban be kell tartani a házirend szabályait. A személyek száma meg kell egyezzen a voucheren szereplôvel. 
Az okozott károkat a helyszínen meg kell téríteni. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelôen az apartmanok, illetve szállodai szobák az érkezés napján 14 órától állnak a vendégek rendelkezésére, az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni azokat. Figyelem! Kérésre képpel 
visszaigazolt apartmanokat is tudunk biztosítani. Ebben az esetben a részvételi díj eltérhet a katalógusban megjelentettôl. Szállodai szoba esetén a tengerre nézô szobák nem minden esetben néznek 100%-osan a tengerre, mivel a szoba oldalt is elhelyezkedhet, illetve fák
akadályozhatják a kilátást. A szállodákban hûtôszekrény nem található, a magasabb kategóriájú szállodákban minibár áll rendelkezésre. A fedett medencék fôszezonban nem üzemelnek. A szállodákban az egyágyas szobák általában parkra vagy udvarra néznek, méretük
kisebb. Fenti leírás az utazási szerzôdés részét képezi!

Elôfoglalás március 31-ig:
10% kedvezmény!



Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon www.istria.hu online foglalással is.

Guest House Adriatic & Depadance Jadran 06.12.-06.19. 06.19.-07.05. 07.05.-07.18. 07.19.-08.14.
(ár: fô/hét/félpanzió) 08.28.-09.11. 08.21.-08.28. 08.14.-08.21.
Depadance Jadran 2 ágyas szoba, balkon 82.000 102.000 112.000 118.500

5 éjszakás akció Jadran 59.000 73.000 79.900 84.600
Guest House Adriatic 2 ágyas szoba, parkra nézô 82.000 108.600 118.500 125.000

Parkolás: 1 e/nap, a recepción fizetendô. Egyágyas felár: +75%. Gyerekkedvezmények: Depandance Jadran: 
0-9 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 0-12 éves korig fôágyon 1 felnôttel -25%. Guest House Adriatic: 
0-12 éves korig pótágyon 2 felnôttel ingyenes, 12 éves kor felett pótágyon 2 felnôttel -25%, 0-12 éves korig fôágyon 

1 felnôttel -25%, 2. gyerek 0-5 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 2. gyerek 5-12 éves korig szülôkkel egy ágyban

-50% (irodánk nem javasolja). Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

3ISZTRIAI-FÉLSZIGET

Umag - Guest House Adriatic
& Depadance Jadran**
Fekvése: a két szálloda körülbelül egy kilométerre fekszik Umag központjától, fákkal körülvett,

parkos környezetben, egymástól kb. 250 m-re.

Strand: 50 m-re, a part a szállodánál sziklás-kavicsos. 200 m-re homokos strand. Napozó ágyak

külön díjazásért.

Elhelyezés: Depandance Jadran: 52 egyszerûen berendezett szoba, melyek mindegyike balkon-

nal, fürdôszobával rendelkezik, 15-20 m2-esek, parkra nézôek. Pótágy nem tehetô a szobákba,

azonban egy felfújható matrac esetleg elfér. A szobák egy részében franciaágy (160x190 cm), másik

részében 2 db egyszemélyes heverô található. A szálloda és a szobák nem felújítottak, beren-

dezésük elhasználódott. Az oldalon megjelenített képek 2016-ban a helyszínen készültek. A szál-

lodát azoknak ajánljuk, akik nem a szobában szeretnék idejük nagy részét tölteni. A környék, a város

gyönyörû, a félpanzióra nem lehet panasz. Hotel Adriatic szobái: 2 ágyas, pótágyazható, 

egyszerûen berendezett szobák, amelyekhez tartozik fürdôszoba, tv azonban csak néhány

szobában van. A szálloda és a szobák nem felújítottak, berendezésük elhasználódott.

Ellátás: svédasztalos félpanzió a Hotel Guest House Adriatic éttermében, vacsorához üdítôk, helyi

sör, bor az italautomatából ingyenesek.

Szolgáltatások: étterem, bár, térítés ellenében: tenisz, vitorlázás, szörf, vízisí, strandröplabda a

strandon. Széf bérlés a recepción. Parkolás térítés ellenében.

Egyéb: háziállat nem vihetô.

$

Szállodai akció: 20%!
(01.31-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Szállodai akció: 15%!
(03.31-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Hotel Delfin 05.30.-06.19. 06.19.-06.26. 06.26.-07.03. 07.03.-08.14. 08.14.-08.21. 08.21.-08.28. 09.04.-09.18.
(ár: fô/hét/félpanzió) 08.28.-09.04.
2 ágyas Economy szoba, alagsori 88.900 111.900 118.500 128.400 118.500 111.900 79.000

2 ágyas szoba, balkon, parkra nézô 92.000 118.500 125.000 134.900 125.000 118.500 82.300

2 ágyas szoba, balkon, tenger oldal 95.500 121.800 128.400 138.000 128.400 121.800 85.500

Gyerekkedvezmények: 0-12 évig pótágyon 2 felnôttel ingyenes, 12-14 évig pótágyon 2 felnôttel -50%, 0-7 évig fôágyon 1 felnôttel -50%, 7-14 évig fôágyon 1 felnôttel -30%, 14 év felett pótágyon 

2 felnôttel -20%, 14-18 évig fôágyon 1 felnôttel -20% Economy szoba típusban: 0-7 évig fôágyon 1 felnôttel -50%, 7-14 évig fôágyon 1 felnôttel -30%, 14-18 évig fôágyon 1 felnôttel -20%. Economy szo-

batípus nem pótágyazható! Parkolás: 1 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat (kicsi): 13 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 7 éjnél rövidebb

tartózkodás esetén felár fizetendô!

Porecs - Hotel Delfin**
Fekvése: a több épületbôl álló szálloda Porec belvárosától 

5 km-re található, napfényes, zöld övezetben, a Zelena Laguna üdülôövezetben.

Strand: 50 m-re található a kék zászlós strand, kavicsos, sziklás, részben betonozott.

Elhelyezés: egyszerû bútorokkal berendezett szobák, zuhanyzóval és WC-vel. TV, klíma, hûtô nincs

a szobákban. A pótágy kis méretû, összecsukható fotelágy (méretébôl adódóan felnôttnek nem alkal-

mas, inkább csak gyerekek tudják használni, 12 éves korig javasolt). Az Economy szobatípus nem

pótágyazható. Családi szoba: 2 hálószoba, egyik szoba dupla ággyal, másik szoba 2 különálló

ággyal.

Ellátás: svédasztalos félpanzió.
Szolgáltatás: étterem, külsô tengervizes medence, kávézó, parkoló (felár ellenében), minigolf,

teniszpálya, masszázs (térítés ellenében), animációs programok (06.02.-08.30-ig), ajándékbolt, 

TV a közösségi terekben, táncestek, koktél bár, 400 fôs konferenciaterem, sportolási lehetôségek,

vízisport eszközök kölcsönzése, wi-fi ingyenesen a recepciónál.

Egyéb: Háziállat (kicsi) vihetô.

$

Róma, az örök város
Idôpontok:

2021. május 22-26. (5 nap)
Akciós részvételi díj jan. 31-ig: 74.400 Ft/fô

2021. október 20-24. (5 nap)
Akciós részvételi díj jan. 31-ig: 68.500 Ft/fô

Szállás: 2 éj mobile home-okban, 
2 fô/szoba elhelyezéssel, 

Róma mellett a Village Fabulous kempingben.
Ellátás: önellátás. Utazás: autóbusszal.



Porecs
Lanterna Sunny Apartmantelep**
Fekvése: Porecstôl 13 km-re északra a Lanterna félszigeten.

Strand: 100 m-re, kavicsos, sziklás, részben betonozott.

Elhelyezés: 1 illetve 2 szintes épületekben, „A” típus: új bútorzattal rendelkeznek. 3 fôs apartman:
kisméretû szoba 2 ággyal, nappali fotelággyal, konyhasarok étkezôsarokkal, fürdôszoba, erkély. 

4 fôs apartman: kétágyas hálószoba, nappali kihúzható ággyal, konyhasarok étkezôsarokkal, fürdô-
szoba, erkély. 6 fôs apartman: 2 db 2 ágyas hálószoba, nappali kihúzható ággyal, konyhasarok
étkezôsarokkal, fürdôszoba, erkély. Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: éttermek, recepció, animációs programok gyerekeknek, mini club, ajándékbolt,

parkoló, játszótér, diszkó, teniszpályák (térítés ellenében), vízisporteszköz-kölcsönzô, széf a recep-

ción (térítés ellenében), ingyenes internet, minigolf, asztalitenisz, kerékpár-kölcsönzés, wi-fi csat-

lakozási lehetôség. Napozóágyak külön díjazásért. Egyéb: törölközô, konyharuha, WC-papír nincs

az apartmanokban, hetente egyszer ágynemûcsere. Háziállat vihetô, elôzetes egyeztetés alapján.

Lanterna Apartmantelep 09.13.-09.26. 09.05.-09.13. 05.24.-06.25. 07.08.-07.31. 07.31.-08.20.
(ár: apartman/hét) 08.21.-09.05.
Apartman 3 fôs, „A” típus, standard plus 59.000 95.000 148.000 197.000 256.000

Apartman 4 fôs, „A” típus, standard plus 72.000 111.000 177.000 250.000 319.000

Apartman 6 fôs, „A” típus, standard plus 90.000 134.000 256.000 348.000 460.000

Háziállat: 10 e/nap, a helyszínen fizetendô. Ketrecben: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét,

12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén +20% felár fizetendô. 2021. 06. 25. - 07. 08. között 
zenei fesztivál miatt nem foglalható.

Apartman akció: 15%!
(03.15-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Szállodai akció: 15%!
(03.01-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Premantura - Premantura Dom
Fekvése: az apartmanok 150 m-re találhatóak a Kamenjak Park bejáratától, Premantura

településen, 7 km-re Pulától. Strand: tenger 350 m-re, homokos kavicsos strand 700 m-re.

Elhelyezés: Stúdió 2 ágyas: 39 m2, egylégterû, dupla ágy, pótágy lehetôség 3. fôre, konyhasarok,

fürdôszoba, sat-tv, wi-fi, erkély, klíma tartozik hozzá. Apartman B, 2+2 ágyas: 53 m2, hálószoba

dupla ággyal, nappali konyhasarokkal és kihúzható heverôvel (140x200 cm), fürdôszoba, sat-tv, 

wi-fi, erkély, klíma tartozik hozzá. Apartman C, 4 ágyas: 80 m2, 2 hálószoba, az egyik dupla ággyal,

a másik 2 db egyszemélyes heverôvel, nappali konyhával, kihúzható heverôvel (140x200 cm),

fürdôszoba, sat-tv, wi-fi, erkély, klíma tartozik hozzá.

Ellátás: félpanzió a közeli Mare Monti étterembe, a reggeli svédasztalos, a vacsora 

menüválasztásos. Szolgáltatások: recepció, parkoló térítés ellenében, wi-fi, a helyi busz megállója

100 méterre található. Egyéb: háziállat vihetô.
Premantura Dom 04.09.-06.05. 06.05.-06.26. 06.26.-07.03. 07.03.-07.17. 07.17.-08.21.
(ár: apartman/hét) 09.11.-10.26. 08.28.-09.11. 08.21.-08.28.
2 ágyas stúdió +1 pótágy lehetôség 111.000 144.000 180.000 227.000 266.000

2+2 ágyas apartman B típus +1 pótágy lehetôség 151.000 190.000 210.000 292.000 352.000

4 ágyas apartman C típus +3 pótágy lehetôség 223.000 263.000 345.000 430.000 506.000

Parkolás: 3 e/nap, a helyszínen fizetendô. Végtakarítás: 15 e/hét, a helyszínen fizetendô. Recepció szerviz: 2 e/fô, 

a helyszínen fizetendô. Egyágyas felár: +40%. Gyermekkedvezmények 3. ágyon: 0-7 évig 2 felnôttel ingyenes, 7-15 évig
2 felnôttel -50%, 15-18 évig 2 felnôttel -30%, 18 év felett 2 felnôttel -20%. Gyermekkedvezmények 4. ágyon: 0-2 évig 
2 felnôttel ingyenes, 2-15 évig 2 felnôttel -50%, 15-18 évig 2 felnôttel -30%, 18 év felett 2 felnôttel -20%. Üdülôhelyi díj:
4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon www.istria.hu online foglalással is.4 ISZTRIAI-FÉLSZIGET

Rabac
Hotel Sunny Allegro***
Fekvése: a barátságos szálloda Rabac településen található, 700 m-re a városközponttól, szép

kilátással a rabaci öbölre, fenyôerdôvel körbevéve.

Strand: 100 méterre, kavicsos, sziklás öblökkel. Kék zászlós strand is található itt.

Elhelyezés: 2 ágyas, igény esetén pótágyazható, tengerre és parkra nézô szobákban, melyek

zuhanyzós fürdôszobával, klímával, SAT TV-vel, internet eléréssel rendelkeznek.

Ellátás: svédasztalos félpanzió, italok a vacsorához ingyenesen az italautomatából.

Szolgáltatások: klimatizált étterem látványkonyhával (idôszakos), lobbybár terasszal, ingyenes

parkolás (nem ôrzött parkoló, fôszezonban zsúfolt), internet elérés, külsô tengervizes medence

szeparált gyermekrésszel (nem fûtött), bár a medencénél (10.15-ig), a közelben sportlehetôségek

térítés ellenében: teniszpálya-, bicikli bérlés, búvárközpont. Animációs programok gyerekeknek és

zenés estek (csak fôszezonban), masszázs és szépségápolási kezelések (felár ellenében).

Egyéb: háziállat megengedett, de elôzetes egyeztetést igényel. Parkolás 3 e/nap, a helyszínen 

fizetendô.

Hotel Sunny Allegro 09.11.-09.18. 06.06.-06.12. 06.12.-06.26. 06.26.-07.03. 07.03.-07.24. 07.24.-08.21.
(ár: fô/hét/félpanzió) 09.04.-09.11. 08.28.-09.04. 08.21.-08.28.
2 ágyas szoba, parkra nézô, standard 91.000 116.000 158.000 182.000 191.000 213.000

2+1 ágyas szoba, parkra nézô, balkonos, superior 95.000 121.000 168.000 191.000 199.000 223.000

2 ágyas szoba, tengerre nézô, balkonos, superior 98.000 126.000 177.000 202.000 210.000 242.000

2+1 ágyas szoba, tengerre nézô, balkonos, superior 101.000 131.000 185.000 211.000 218.000 252.000

Háziállat: 20 e/nap, a helyszínen fizetendô, kisállat ketrecben: 10 e/nap, a helyszínen fizetendô. Babaágy: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Egyágyas felár: 50%. Gyerekkedvezmények: 0-2 éves korig
szülôkkel egy ágyban ingyenes, 2-14 éves korig pótágyon 2 felnôttel ingyenes, 2-14 éves korig fôágyon 1 felnôttel -30%. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.



Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon www.istria.hu online foglalással is. 5ISZTRIAI-FÉLSZIGET, KVARNER-ÖBÖL

Lovran - Hotel Lovran***
Fekvése: a 2 épületbôl álló barátságos szálloda, amelyet 2003-ban újítottak fel, 
Lovran központjától 200 m-re található.
Strand: 50 m-re, betonozott, lépcsôkön közelíthetô meg.
Elhelyezés: 2 fôs pótágyazható szobákban, fürdôszoba, sat-tv, telefon, klíma, ingyenes wi-fi hoz-
záférés tartozik a szobákhoz. Nem mindegyik szobához tartozik erkély/loggia. Suite: 4 fônek, háló-
szoba+nappali, tengerre nézô erkéllyel/loggia, fürdôszoba, sat-tv, klíma, ingyenes wi-fi tartozik
hozzá. Családi szoba: legfelsô emeleten, 4 fônek, egy légterû, fürdôszoba, sat-tv, klíma ingyenes
wi-fi tartozik hozzá.
Ellátás: svédasztalos reggeli. Vacsora befizethetô.
Szolgáltatások: recepció, étterem, kávézó, ingyenes wi-fi, fodrászat, konferencia terem, széf a
recepción, teniszpályák (térítés ellenében), pénzváltó, parkoló, wellness részleg térítés ellenében:
masszázs, kozmetikai kezelések, bio szauna, infra szauna, kneipp zuhany, pihenôszékek.
Egyéb: háziállat nem vihetô.

Duga Uvala - Duga Uvala Resort***
Fekvése: Duga Uvala településen fekszik a 2 épületbôl álló szálloda, mediterrán környezetben a tengerpart mellett, Pulától 25 km-re.

Strand: sziklás, köves, kavicsos öblökkel.
Elhelyezés: leírás internetoldalunkon. Ellátás: felár ellenében félpanzió kérhetô.
Szolgáltatások: recepció, étterem, kültéri medence (napernyôkkel és napágyakkal), beltéri medence (nyári hónapokban zárva), játszótér, sportpályák, animációs programok, 

zenés estek, ingyenes wi-fi, lift a fô- és melléképületben. Parkoló felár ellenében. Egyéb: háziállat vihetô 10 kg-ig, de csak a melléképületi szobákba! Szobák elfoglalása 

15:00 órától, szobák elhagyása 10:00 óráig. A vendégeknek karkötôt kell viselni az ottlétük alatt. Ezzel igazolják a személyazonosságukat a szolgáltatások igénybevételénél, illetve

hitelkártyaként mûködik, így érkezésükkor fel kell töltetni a recepción és készpénzes fizetés helyett csak a karkötôvel lehet fizetni.

Hotel Lovran 03.01.-04.10. 04.10.-05.29. 05.29.-06.26. 06.26.-07.24. 07.24.-08.21.
(ár: fô/hét/reggeli) 10.30.-12.30. 10.09.-10.30. 09.18.-10.09. 08.21.-09.18.
2 ágyas szoba, tengerre nézô 98.700 115.000 154.600 171.000 204.000

2 ágyas szoba, utcára nézô 88.800 101.900 131.600 144.700 174.300

Családi szoba 98.700 115.000 154.600 171.000 204.000

Suite, tengerre nézô 141.400 157.900 200.700 207.200 250.000

Parkolás: 10 e/nap, a helyszínen fizetendô. Vacsora felár: 32.800 Ft/fô/hét. Gyerekkedvezmények: 0-12 éves korig
pótágyon 2 felnôttel ingyenes, 12-16 éves korig pótágyon 2 felnôttel -50%, 16 év felett pótágyon 2 felnôttel -20%, fôágyon

nincs gyerekkedvezmény. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 6-7 éj foglalása esetén -10% ked-

vezmény, 4-5 éj foglalása esetén -5%. Az akció nem vonható össze az elôfoglalási kedvezménnyel!
Szállodai akció: 10%!

(04.30-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Crikvenica - Hotel Omorika****
Fekvése: a 8 emeletes szálloda egy emelkedôn, zöld környezetben, 
a városközponttól 2 km-re helyezkedik el. A szállodát 2015-ben újították fel 4*-ra.
Strand: 150 m-re, „kék zászló" jelzésû, kavicsos, napágyak és napernyôk bérelhetôk.
Elhelyezés: a fôépületben elhelyezkedô 2 ágyas tágas szobák, amelyek fürdôszobával (fürdôkád),
sat tv-vel és telefonnal, klímával, erkéllyel rendelkeznek. A szobák tenger felé nézôek, de valame-
lyikbôl csak részlegesen látni a tengert. Standard szobatípus: a recepció és az elsô emelet között
helyezkednek el, 2 ágyas szobák, amelyek fürdôszobával (fürdôkád), sat tv-vel és telefonnal, klímá-
val rendelkeznek. Erkély nem tartozik hozzájuk és nem pótágyazhatóak. Családi szobákban: 
3 felnôtt árat számít fel a szálloda és a 4. ágyon jár csak kedvezmény.
Ellátás: svédasztalos félpanzió.
Szolgáltatások: légkondicionált étterem, recepció, bár, konferenciaterem, széf a recepción (térítés
ellenében), internet sarok a recepciónál térítés ellenében, wi-fi ingyenesen, animációs programok,
pénzváltó, 2 db lift, parkoló. A szálloda közelében sportpályák, éttermek, kávézók és boltok talál-
hatóak és számos vízi sport közül választhatunk. Térítés ellenében: teniszpályák, asztalitenisz,
minigolf. Egyéb: háziállat nem vihetô.

Hotel Omorika 04.23.-05.13. 05.13.-06.25. 06.25.-07.16. 07.16.-08.22.
(ár: fô/hét/félpanzió) 09.26.-10.09. 09.12.-09.26. 08.22.-09.12.
2 ágyas szoba, standard, francia balkon 118.400 151.300 184.200 210.500

2 ágyas szoba, premium, tengerre nézô, balkon 144.700 184.200 223.700 256.600

2+2 ágyas szoba, superior, tenger oldal, balkon 131.600 167.800 203.900 230.300

Egyágyas felár: 50%. Gyerekkedvezmények: 1. gyermek 0-6 éves korig pótágyon 2 felnôttel INGYENES, 2. gyermek 

0-6 éves korig pótágyon 2 felnôttel -50%, 6-12 évig pótágyon 2 felnôttel -50%, 0-6 éves korig fôágyon 1 felnôttel -30%, 

6-12 éves korig fôágyon 1 felnôttel -20%, 12-18 évig pótágyon 2 felnôttel -30%, 18 év felett pótágyon 2 felnôttel -20%.

Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 7 éjnél rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendô.

Duga Uvala Resort 05.01.-06.26. 06.26.-07.31. 07.31.-08.21.
(ár: fô/hét) 09.04.-10.03. 08.21.-09.04.
2 ágyas standard szoba, parkra nézô, fôépület 98.000 118.000 141.000

2 ágyas superior szoba, teng. nézô, fôépület (+1 pótágy lehetôség), 3 fô fizetô esetén 98.000 118.000 141.000

Családi superior szoba, teng. nézô, fôépület, 3 fô részére (+1 pótágy lehetôség), 4 fô fizetô esetén 98.000 118.000 141.000

2 ágyas standard szoba, manzárd 78.000 88.000 101.000

Családi standard szoba, manzárd, 4-5 fô részére, 4 fô fizetô esetén 72.000 82.000 92.000

2 ágyas szoba, melléképület 78.000 88.000 101.000

3 ágyas szoba, melléképület, 3 fô fizetô esetén 78.000 88.000 101.000

Emeletes ágyas 3+2 ágyas szoba, melléképület, 4 fô fizetô esetén 78.000 88.000 101.000

Családi szoba, melléképület 4 fô részére (+1 pótágy lehetôség), 4 fô fizetô esetén 78.000 88.000 101.000

14 éves korig harmadik, negyedik, ötödik ágyon 49.000 59.000 65.000

Gyerekágy 2 éves korig: 16.000 Ft/fô/hét. Vacsorához az italok (sör, bor, üdítô italautomatából) ingyenesen. Tengerre nézô felár: 16.000 Ft/szoba, csak a

melléképületi 2 ágyas és családi szobákhoz kérhetô. Parkolás: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat 10 kg-ig: 10 e/nap, a helyszínen fizetendô. Mini
hûtôszekrény: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 7 éjnél rövidebb tartózkodás esetén +30% felár

fizetendô.
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Omisalj 04.17.-06.12. 06.12.-06.26. 06.26.-07.10. 07.10.-07.24. 07.24.-08.14.
(ár: fô/hét/félpanzió) 09.04.-10.09. 08.28.-09.04. 08.21.-08.28. 08.14.-08.21.
2 á. szoba, Hotel Adriatic 78.900 88.800 101.900 115.100 128.300

2 á. szoba, Dep. Marina/Primorka 69.000 78.900 88.800 101.900 115.100

Gyerekkedvezmények:  0-2 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 0-14 éves korig pótágyon -30%, 0-14 éves korig

fôágyon -20%, 14 év felett pótágyon -10%. Egyágyas felár: 30%. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 

2100 Ft/fô/hét. Rövidebb tartózkodás esetén +20% felár fizetendô.

Krk-sziget - Omisalj
Hotel Adriatic
Depadance Marina/Primorka**
Fekvése: a hotel és melléképületei 500 m-re fekszenek Omisalj központjától.
Strand: 50 m-re, kavicsos, sziklás, öblös.
Elhelyezés: a Hotel Adriatic szobái 2 ágyasak, pótágyazhatóak, egyszerûen berendezettek. 
A szobákban fürdôszoba, sat-tv, telefon található, nagy részük balkonos. A szálloda és a szobák nem
felújítottak, berendezésük elhasználódott. A szállodát azoknak ajánljuk, akik nem a szobában
szeretnék idejük nagy részét tölteni. Melléképület Marina, Primorka: egyszerûen berendezett
szobák, fürdôszoba és erkély tartozik csak hozzájuk. A szálloda és a szobák nem felújítottak, beren-
dezésük elhasználódott. A szállodát azoknak ajánljuk, akik nem a szobában szeretnék idejük nagy
részét tölteni.
Ellátás: svédasztalos félpanzió. Alkoholmentes italok a vacsoránál korlátlanul; gyümölcslé, víz, kávé.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, wifi a recepció környékén ingyenesen, széf bérlés a recep-
ción, pénzváltó, ajándékbolt, fodrászat, masszázs térítés ellenében, zenés bár a strandon, 100 m-re
minigolf, teniszpálya, kosárlabda pálya, asztalitenisz, strandon játszótér, parkoló.
Egyéb: háziállat nem vihetô.

$

Szállodai akció: 10%!
(03.30-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Kraljevica - Hotel Uvala Scott*
Fekvése: a hotel és apartmanjai a Dubno-öbölben, csodálatos zöldövezetben 
találhatóak, domboldalon (lépcsôk) 20-400 m-re a tengerparttól. Városközpont 4 km-re.
Tengerpart: kiépített betonos tengerpart, sok lépcsôn közelíthetô meg.
Elhelyezés: az elhelyezés a szálloda fôépületében, ill. pavilonjaiban történik. A szobák berendezése
nagyon egyszerû. Az étterem és a recepció is külön épületben található, amit szintén lépcsôkön
közelíthetünk meg. A szobák nem felújítottak, berendezésük elhasználódott. A szállodát azoknak
ajánljuk, akik nem a szobában szeretnék idejük nagy részét tölteni. A környék, a tengerpart
gyönyörû, az étkezés jó. Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora, az apartmanok önellátással van-
nak, de félpanzió befizethetô. Reggeli 7:00-10:00 között, vacsora 18:30-21:00 között.
Szolgáltatások: recepció, étterem, pizzéria, taverna, kávézó, tengerparti grill bár, szauna, mini-
market, ajándéküzlet, diszkó, élôzene a tavernában a nyári idôszakban, tv a közös helyiségekben,
parkoló. Napozóágy bérlés ára: kb. 40 kuna/ágy, napernyô ára: 40 kuna/ernyô. Wi-Fi a recepción
található. Minigolf, vízi sportok a tengerparton térítés ellenében. Egyéb: Háziállat vihetô.

Hotel Uvala Scott 04.23.-05.30. 05.30.-06.26. 06.26.-07.10. 07.10.-08.21.
(ár: fô/hét/félpanzió) 09.04.-10.03. 08.28.-09.04. 08.21.-08.28.
2 ágyas szoba, standard 65.800 72.400 82.200 85.500

2 ágyas szoba, standard, 3 éj 28.200 31.000 35.200 36.600

2 ágyas szoba, klíma 75.600 82.200 92.200 98.700

2 ágyas szoba, klíma, 3 éj 32.400 35.300 39.500 42.300

2+2 ágyas apartman önellátással / 4 fô 115.200 148.000 164.500 197.400

Gyermekkedvezmények: 0-2 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 2-12 éves korig pótágyon 2 felnôttel -50%, 12 év

felett pótágyon 2 felnôttel -30%, 2-12 éves korig fôágyon egy felnôttel -20%, 2. gyerek 2-12 éves korig szülôkkel egy ágyban

-50%. Háziállat 5 kg-ig: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Félpanzió az apartmanokhoz befizethetô: 38.000 Ft/fô/hét, 

0-2 éves korig ingyenes. Egyágyas felár: 30%. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. Rövidebb

tartózkodás esetén +20% felár fizetendô.

$

Medulin - Hotel Koral***
Fekvése: Medulinban található barátságos 20 szobás szálloda, közvetlenül 

a tengerparton. Strand: homokos.

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas szobákban, tartozik hozzájuk fürdôszoba, sat-tv, klíma. 

Néhány szoba erkélyes. Ellátás: svédasztalos reggeli.
Szolgáltatások: recepció, étterem terasszal, wifi ingyenesen, parkoló térítés ellenében.

Egyéb: háziállat nem vihetô.

Szállodai akció: 15%!
(05.01-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Hotel Koral 04.01.-05.29. 05.29.-06.12. 06.12.-07.03. 07.03.-07.17. 07.17.-08.21.
(ár: fô/hét/reggeli) 09.12.-10.10. 09.04.-09.12. 08.29.-09.04. 08.21.-08.29.
2 ágyas szoba, standard, tengerre nézés

és erkély nélkül, nem pótágyazható 82.200 102.000 115.000 121.700 131.600

2 ágyas szoba nem pótágyazható 105.300 121.700 148.000 164.500 180.900

3 ágyas szoba 105.300 121.700 148.000 164.500 180.900

Családi szoba 115.000 138.200 161.200 180.900 197.400

Parkolás: 4 e/nap, a helyszínen fizetendô. Erkély felár: 13.000 Ft/hét. Egyágyas felár: 40%. Gyermekkedvezmények: 
3. ágyon: 0-7 évig 2 felnôttel ingyenes, 7-14 évig 2 felnôttel -50%, 14-18 évig 2 felnôttel -30%, 18 év felett -20%. 4. ágyon:
0-2 évig 2 felnôttel ingyenes, 2-14 évig 2 felnôttel -50%, 14-18 évig 2 felnôttel -30%, 18 év felett -20%. Üdülôhelyi díj: 
4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.
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Crikvenica - Zoran Apartman
Fekvése: Crikvenica városközpontjától 1200 méterre.

Strand: 50 méterre, sóderes, kavicsos.

Elhelyezés: 42 m2-es apartmanban egy hálószoba franciaággyal, fürdôszoba, WC, konyha-nappali-

val található. A nappaliban kihúzható kanapé van további két fô elhelyezésére. Erkély nem tartozik

az apartmanhoz, csak egy csúsztatható ajtó van a konyha-nappali részen, részleges tengerre 

nézéssel.

Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: éttermek, boltok, vízisport-lehetôségek párszáz méteren belül elérhetôek.

Egyéb: háziállat nem vihetô.

Zoran Apartman 01.01.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-07.17. 07.17.-08.14.
(ár: apartman/hét) 08.28.-12.31. 08.21.-08.28. 08.14.-08.21.
Apartman 4 fôre 121.000 138.000 164.000 197.000

Klíma: az ár tartalmazza. Regisztrációs díj: 5 e/fô, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig:

2100 Ft/fô/hét. Irodánk elôfoglalási kedvezménye 03.31-ig -10%.

Crikvenica
Apartman Miroslava
Fekvése: Crikvenica városközpontjától 300 méterre.

Strand: 50 méterre.

Elhelyezés: 45 m2-es, 1 hálószobás apartman franciaággyal, részlegesen tengerre nézô terasz,

fürdôszoba, WC, konyha-nappalival, ahol kihúzható kanapé további 2 fô elhelyezésére alkalmas.

Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: éttermek, boltok, vízisport-lehetôségek párszáz méteren belül elérhetôek.

Egyéb: háziállat nem vihetô. Parkoló a háznál.

Crikvenica
Darka Apartman
Fekvése: 500 m-re a központtól. A házat csak egy tengerparti út választja el a tengertôl. Igazán

nyaralásra való helyen fekszik az apartman.

Strand: 20 m-re, sóderes, aprókavicsos.

Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, kb. 20 m2, fürdôszoba, erkély, klíma, kicsi hûtô tartozik hozzájuk.

Konyha nincs.

Ellátás: reggeli.
Szolgáltatás: földszinten a házhoz tartozó másik épületben található az étterem, kert, wi-fi.

Egyéb: parkolni az utcán lehet a háznál. Háziállat nem vihetô.

Apartman Miroslava 01.01.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-07.17. 07.17.-08.14.
(ár: apartman/hét) 08.28.-12.31. 08.21.-08.28. 08.14.-08.21.
Apartman 4 fôre 138.000 171.000 236.000 269.000

Klíma: az ár tartalmazza. Regisztrációs díj: 5 e/fô, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig:

2100 Ft/fô/hét. Irodánk elôfoglalási kedvezménye 03.31-ig -10%.

Darka Apartman 04.01.-07.01. 07.01.-07.14. 07.14.-08.31.
(ár: fô/hét/reggeli) 08.31.-12.31.
2 ágyas szoba - 2 fô esetén 78.000 87.000 103.000

2+1 ágyas szoba - 3 fô esetén 62.000 69.000 78.000

Klíma: az ár tartalmazza. Gyerek szülôkkel egy ágyban 7 évig: 11.000 Ft/fô. Regisztrációs díj: 5 e/fô, a helyszínen fize-

tendô. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.
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Plitvicei-tavak
Hotel Plitvicka Jezera***
Fekvése: Az újonnan épült 3*-os szálloda Licko Petrovo Selo településen, a Plitvicei-tavaktól 

14 km-re található, nagyon szép természeti csendes környezetben. A szálloda a tavaktól két útvona-

lon is megközelíthetô. Ideális választás egy hétvégi Plitvicei tavak kiránduláshoz.

Elhelyezés: A szállodában 35 tágas, 2 ágyas szoba található. A szobákba akár 2 pótágy is tehetô,

így ideálissá válik gyermekes családok számára is. Minden szoba mûholdas TV-vel, íróasztallal és

internet-hozzáféréssel felszerelt. A szállodához apartman ház is tartozik, ebben található a négy-

ágyas szobák nagy része.

Ellátás: félpanzió a szállodához tartozó rusztikus étteremben egy különálló épületben. A reggeli 

svédasztalos, a vacsora menüválasztásos, kétfajta menübôl lehet választani.

Egyéb: saját parkoló a szálloda elôtt. 2019-tôl a Plitvicei tavakhoz való belépés regisztrációhoz
kötött, a látogatás elôtt legalább két nappal regisztrálniuk kell a Plitvicei tavak Nemzeti Park
honlapján!

Hotel Plitvicka Jezera 04.01.-05.29. 05.29.-06.26. 06.26.-08.28.
(ár: fô/éj/félpanzió) 09.25.-11.01. 08.28.-09.25.
2 ágyas szoba 16.000 18.300 21.600

Gyermekkedvezmények: 3. ágyon: 0-7 éves korig ingyenes, 7-15 éves korig -50%, 15-18 éves korig -30%, 18 év felett 

-20%. 4. ágyon: 0-2 éves korig ingyenes, 2-15 éves korig -50%, 15-18 éves korig -30%, 18 év felett -20%. Egyágyas
felár: +40%. Üdülôhelyi díj: 600 Ft/fô/éj, 12-18 évig: 300 Ft/fô/éj.

2 napos kirándulás Zágráb-Plitvicei-tavak***
2021. május 8-9.

Program:
1. nap: Indulás hajnalban Budapestrôl a Hôsök terérôl, majd érkezés Zágrábba a déli órákban, ahol megtekinthetik a város nevezetességeit, többek között a Szent Márk templomot az
óvárosban. Séta a közeli Bánok palotájához, ami ma elnöki rezidencia. Ha az idô engedi, felmászhatnak a közeli történelmi Lotrscak toronyba, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik Zágrábra.
Szakítások Múzeuma nyílt a városban, akinek van kedve ellátogathat a múzeumba. Belépô: 40 kuna/fô. Ebédelési lehetôség a városban, majd szabadprogram. Este érkezés Licko Petrovo
Seloba a szállodába, majd vacsora. A szálloda 10 km-re található a Plitvicei-tavaktól.
2. nap: Reggeli után indulás a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tavak Európa egyik legszebb látványossága, mely egy erdôs hegyek által körülvett völgyben terül el. A Nemzeti Park tizenhat
nagyobb és két kisebb, lépcsôzetesen elhelyezkedô tavát 92 vízesés köti össze. Elôreláthatólag 15 órakor indulás vissza Magyarországra, érkezés a késô/éjszakai órákban.
Utazás: légkondicionált autóbusszal. Ellátás: reggeli. Szállás: Hotel Plitvicka Jezera***.

Kedvezményes részvételi díj március 31-ig: 36.000 Ft/fô
(amely tartalmazza az 1 éjszakai szállást félpanzióval, az autóbusz és az idegenvezetô költségét)

Az ár nem tartalmazza: belépôdíjakat (Plitvicei-tavak belépô: 180 kuna), a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, a sztornó biztosítást, amelyek irodánkban megköthetôek.
Egyágyas felár: 7000 Ft/fô. Storno biztosítás: 1000 Ft/fô. Kedvezményes BBP biztosítás: 1000 Ft/fô. Részvételi díj: 38.000 Ft/fô. Üdülôhelyi díj: 1500 Ft/fô. Vacsora: 2.000 Ft/fô,
mely nagyon bôséges, ízletes több fogásból áll.
Tervezett menetrend: oda: Budapest, Hôsök tere, 03:15 - Dunaújváros, Tesco parkoló, 05:00 - Szekszárd, 6-os fôút, Sió Csárda, 06:00 - Pécs, Tesco parkoló, Makay István út, 
07:00 - Kaposvár, Tesco parkoló, 08:15 - Nagykanizsa, Tesco parkoló, 09:30
Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni. Vagy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az
utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással! Autóbuszaink mûszaki állapota és felszereltsége megfelel a hatályos elôírásoknak. Autóbuszainkon biztonsági öv,
poroltó, ablaktörô kalapács, és a tetôn vészkijáratok találhatóak, melyek használatáról utasaink indulás elôtt felvilágosítást kapnak. Az útvonal és az indulási idôpont tájékoz-
tató jellegû. Egyéb felszállási helyekrôl érdeklôdjenek irodánkban.

Selce - Klek Panzió
Fekvése: A hangulatos és családias panzió közvetlenül a tengerparti sétány mellett helyezkedik el,

Selce központjától mindössze 200 méterre.

Strand: 50 m-re, kék zászló jelzésû, kavicsos, betonos és homokos, napágyak és napernyôk 

bérelhetôk.

Elhelyezés: 2-3-4 fôs szobák: kisméretû, légkondicionált, fürdôszobával rendelkezô, mûholdas 

TV-vel, ingyen wifi-vel és kis hûtôvel felszereltek, összesen 17 szobával várja a vendégeket.

Ellátás: svédasztalos reggeli. Menüválasztásos vacsora befizethetô (3 félébôl lehet választani 

+ levesek, saláta, desszert). A vacsora a 100 méterre található Panzió Selce-ben vehetô igénybe.

Szolgáltatások: recepció (este 22.00-ig), étterem, kávézó, terasz, ingyen wifi, parkolási lehetôség

nyilvános parkolóban, elôzetes egyeztetésre 1200 m-re fizetôs parkoló kérhetô: 5 e/nap. 

Be- és kijelentkezéskor segítenek a vendégeknek a parkolóhoz eljutni. A panzióhoz vezetô utca

sétálóutca, csak célforgalommal lehet behajtani, azaz csak a panzió vendégei hajthatnak be, amig a

bejelentkezést megteszik.

Egyéb: a szállás elfoglalása az érkezés napján 15 óra után lehetséges, elutazáskor 10 óráig kell
elhagyni a szobákat. Háziállat vihetô (max. 10 kg - elôzetes egyeztetés szükséges).

Klek Panzió 04.01.-06.05. 06.05.-06.19. 06.19.-06.26. 06.26.-07.03. 07.03.-07.10. 07.10.-08.14.
(ár: fô/hét/reggeli) 09.18.-10.31. 09.04.-09.19. 08.28.-09.04. 08.21.-08.28. 08.14.-08.21.
2 ágyas szoba, 

park oldal 65.800 75.700 92.200 108.600 121.700 135.000

2 ágyas szoba, 

park oldal, balkon 72.400 82.300 98.700 115.200 128.300 141.500

2 ágyas szoba, 

tenger oldal 72.400 82.300 98.700 115.200 128.300 141.500

2 ágyas szoba, 

tenger oldal, balkon 79.000 92.200 108.600 125.000 138.200 151.300

Háziállat: 10 e/nap, a helyszínen fizetendô. Vacsora: 19.000 Ft/fô/hét, 4-12 éves korig 15.000 Ft/fô/hét. Egyágyas felár:
50%. Gyermekkedvezmények: 0-4 éves korig ágy nélkül ingyenes. 3. ágyon: 2-12 éves korig 2 felnôttel - 50%; 12 év

felett 2 felnôttel -30%. 4. ágyon: 2-12 éves korig 2 felnôttel -50%; 12 éves kortól 2 felnôttel -30%. Üdülôhelyi díj: 
4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

$
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Drovdelic Bozena Apartman 04.01.-06.05. 06.05.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-07.17. 07.17.-08.14.
(ár: apartman/hét) 08.28.-11.01. 08.21.-08.28. 08.14.-08.21.
Apartman 2 fôre (+2 pótágy lehetôség) 75.000 85.000 105.000 134.000 171.000

Apartman 4 fôre (+1 pótágy lehetôség) 102.000 125.000 144.000 177.000 227.000

Pótágy: 15.400 Ft/fô/hét. Gyerekkedvezmények: 0-4 éves korig ágy nélkül: 6200 Ft/fô/hét. Klíma: 3 e/nap, 

a helyszínen fizetendô. Háziállat: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Csónak kikötés a parton: kb. 7 e/nap. Üdülôhelyi
díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén 30% felár fizetendô.

Rab-sziget - Barbat
Drovdelic Bozena Apartman
Fekvése: Barbat településen, csendes helyen, Rab várostól 3,5 km-re.

Strand: 350 m-re a tengertôl, 550 m-re a sóderes, kavicsos strandtól.

Elhelyezés: 2 apartman található a házban. 2+2 fôs apartman: 35 m2-es, 1 hálószobás,

konyha+nappali, ahol van egy kihúzható heverô 2 fôre, tengerre nézô terasz (16 m2-es), sat tv, 

klíma van. 3., 4. fô esetén pótágy fizetendô. 4+1 fôs apartman: 45 m2-es, 2 hálószobás,

konyha+nappali, ahol van egy pótágy 1 fônek, tengerre nézô balkon (8 m2-es) + tengerre nézô terasz

(16 m2-es) sat tv, klíma van. 5. fô esetén pótágy fizetendô.

Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: az udvarban grillsütô, parkoló. Étterem 150 m-re, teniszpálya, disco 3,5 km-re.

Egyéb: Háziállat vihetô.
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Karlobag - Hotel Zagreb***
Fekvése: Karlobag nevû település szélén fekszik, csendes és nyugodt környezetben.

Strand: sziklás, napozórészekkel kiépített, kavicsos strand csak néhány lépcsô.
Elhelyezés: A szálloda fôépületbôl és azonos színvonalú melléképületbôl áll. 2-3 ágyas szobák:
fürdôszoba hajszárítóval, telefon, sat-tv, klíma tartozik hozzájuk. A szobák csak egy része ren-

delkezik erkéllyel. Családi szobák: azonos felszereltségûek, franciaágy és 2 pótágy vagy dupla
kihúzható ággyal rendelkeznek.

Ellátás: all inclusive: svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, italok (víz, üditô, helyi bor, sör) az
étkezésekhez, bárban 11:00-22:00 között, üdítô, sör, bor, helyi alkoholos italok, kávé, snack.

Szolgáltatások: légkondicionált étterem, kávézó, bár, élôzene a teraszon, animációs programok

gyerekeknek, konferenciaterem, külsô és édesvízû belsô medence, wellness (térítés ellenében: sza-

una, masszázs, fitness szoba). Sportolási lehetôségek térítés ellenében: teniszpálya, minigolf, vízi-

bicikli. A strandon zuhanyzók, bérelhetô nyugágyak és napernyôk. Ingyenes wi-fi.

Egyéb: Háziállat nem vihetô.

Hotel Zagreb 05.22.-05.29. 05.29.-06.12. 06.12.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-07.10. 07.10.-08.14.
(ár: fô/hét/all inclusive) 09.18.-10.03. 09.04.-09.18. 08.28.-09.04. 08.21.-08.28. 08.14.-08.21.
2 á. szoba, balk., teng. nézô 115.000 121.700 161.200 180.900 187.500 197.400

2 ágyas szoba, 

balkon nélkül/francia balkon 105.300 111.800 148.000 171.000 177.600 187.500

2+2 á. szoba, balk., teng. nézô 115.000 121.700 161.200 180.900 187.500 197.400

Gyerekkedvezmények: 0-12 éves korig 2 felnôttel pótágyon ingyenes, 12-16 éves korig pótágyon 2 felnôttel -50%, 

16-18 évig pótágyon 2 felnôttel -30%, 18 év felett pótágyon 2 felnôttel -20%. Egyágyas felár: +40%. Parkolás: 
3 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

AI

12 éves korig 
pótágyon ingyenes!

Parkoló: szálloda elôtt, ôrzött: 4 e/nap, hotel mellett nem ôrzött: 3 e/nap, a helyszínen fizetendô.

Gyerekkedvezmények: 0-7 éves korig pótágyon 2 felnôttel ingyenes, 7-12 éves korig pótágyon 2 felnôttel -50%, 

12-18 éves korig pótágyon 2 felnôttel -30%, 18 év felett pótágyon 2 felnôttel -20%, 2. gyermek 0-7 éves korig 2 felnôttel 

-80%, 18 évig fôágyon 1 felnôttel -20%. Üdülôhelyi díj: 3000 Ft/fô/3 éj, 12-18 évig: 1500 Ft/fô/5 éj.

5 éjszakás ajánlatunk classic szobában:
First Minute Akció: 2020.04.30-ig 

04.22.-06.10.: 119.000 Ft/fô

09.01.-10.18.: 119.000 Ft/fô

06.10.-06.22.: 136.000 Ft/fô

06.22.-09.01.: 150.000 Ft/fô

Kiemelt ajánlatunk: 
Biograd - Hotel Adria*** 

all inclusive ellátás

Szállodai akció: 17%!
(03.31-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Biograd - Jelena Panzió
Fekvése: Biográd központjától 400 m-re található a panzió.  A családias hangulatról a ház nagy kert-

je, sütési-grillezési lehetôséggel gondoskodik. A tengerparti sétány és a strand mindössze 400 m-re

található. Strand: betonozott és aprókavicsos.
Elhelyezés: 2 ágyas szobák: hálószoba dupla ággyal, fürdôszobával, SAT-TV-vel, hûtôvel felsze-

reltek, erkéllyel nem rendelkeznek. 2-3 ágyas stúdiók: 23 m2, dupla ággyal és egy pótággyal, kony-

hasarokkal, fürdôszobával, SAT-TV-vel, terasszal felszereltek, wi-fi elérhetô. 4-5 ágyas 
apartmanok: 40 m2, egy hálószobával, nappali dupla ággyal és pótággyal, fürdôszoba, kony-

hasarok, SAT-TV, terasz tartozik hozzájuk, wi-fi elérhetô. Ellátás: félpanzió, a reggeli büfé, a vacso-
ra menüs, 5 félébôl lehet választani. Szolgáltatások: étterem, parkolás a ház elôtt.

Egyéb: háziállat megengedett. Minimum tartózkodás 3 éj.

Jelena Panzió 04.01.-06.05. 06.05.-06.19. 06.19.-06.26. 06.26.-07.03. 07.03.-07.10. 07.10.-08.14.
(ár: fô/hét/félpanzió) 09.18.-10.31. 09.04.-09.18. 08.28.-09.04. 08.21.-08.28. 08.14.-08.21.
2 ágyas szoba 59.000 65.800 72.400 78.900 82.200 88.800

2 ágyas stúdió

+1 pótágy lehetôség 72.400 78.900 85.500 92.200 95.400 102.000

4 ágyas apartman

+1 pótágy lehetôség 59.200 65.800 69.000 72.400 75.700 79.000

Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Háziállat: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyerekkedvezmények: 0-4 éves
korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 4-12 éves korig pótágyon 49.300 Ft/hét, 12 év felett pótágyon 59.200 Ft/hét.

Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén 30% felár fizetendô.
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Zadar - Bartol Apartman
Fekvése: Diklo településen, Zadar óvárosától 7 km-re, csendes környezetben fekszik.

Strand: 50 m-re, kavicsos, betonozott.

Elhelyezés: 3 fôs apartman: földszinten és az elsô emeleten, 1 hálószoba 3 ággyal, konyha,

fürdôszoba tusolóval, sat-tv, erkély tartozik hozzá. 4+1 fôs apartman: 1. emeleten, 2 hálószoba,

konyha pótággyal, fürdôszoba tusolóval, sat-tv, erkély tartozik hozzá. 6+2 fôs apartman: 
2. emeleten, 3 hálószoba, konyha pótággyal 2 fônek, fürdôszoba tusolóval, sat-tv, tengerre nézô

erkély tartozik hozzá.

Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: parkolás az udvarban, WI-FI csatlakozási lehetôség. Étterem, vásárlási lehetôség 500 m-re.

Egyéb: háziállat vihetô.

Bartol Apartman 05.01.-06.01. 06.01.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-08.28.
(ár: apartman/hét) 09.19.-09.30. 09.11.-09.19. 08.28.-09.11.
Apartman 3 fôre 85.000 105.000 131.000 164.000

Apartman 5 fôre 138.000 164.000 203.000 240.000

Apartman 8 fôre 180.000 217.000 289.000 361.000

Gyerek 6 éves korig szülôkkel egy ágyban 15.000 Ft/fô. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Üdülôhelyi díj: 
4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Zadar - Lavanda Apartman
Fekvése: Diklo településen, Zadar óvárosától 7 km-re fekszik a 2015-ben épült modern apartmanház.

Strand: 100 m-re, köves, betonozott részekkel.

Elhelyezés: Elsô emeleten: 2 db 4+1 fôs apartman: Viola: 2 hálószoba, az egyik franciaággyal a

másikban két egyszemélyes ágy található. Konyha, nappali tenger felé nézô terasszal, fürdôszoba

zuhanyzóval, WC. 5. fô esetén pótágyár fizetendô, a nappaliban lévô kanapé a pótágy. Sat-TV, klíma

tartozik az apartmanhoz. Orchidea: Annyiban tér el a Violától, hogy a 2 hálószobában nem francia-

ágy van, hanem két egyszemélyes ágy.  Második emeleten: 4+2 fôs Red Rose apartman 2 háló-

szoba franciaággyal, az egyik szobához saját fürdô tartozik (a szobából nyílik). Konyha, nappali

tenger felé nézô terasszal, fürdôszoba zuhanyzóval, WC, a nappaliban lévô kanapé a pótágy +2 fô

részére. Sat-TV, klíma tartozik az apartmanhoz.

Szolgáltatások: parkolás az udvaron, wi-fi csatlakozási lehetôség.

Egyéb: háziállat nem vihetô. Étterem, bolt 200 m-re az apartmantól, sportolási lehetôség 600 m-re.

Lavanda Apartman 05.01.-06.01. 06.01.-06.29. 06.19.-07.03. 07.03.-08.28.
(ár: apartman/hét) 09.19.-09.30. 09.11.-09.19. 08.28.-09.11.
Apartman 4 fôre + 1 pótágy lehetôség 131.000 180.000 223.000 263.000

Apartman 4 fôre + 2 pótágy lehetôség 180.000 230.000 296.000 361.000

Pótágy: 34.000 Ft/fô/hét. Klíma: 4+1 fôs apartman: 5 e/nap, 4+2 fôs apartman: 7 e/nap, helyszínen fizetendô. 

Wi-fi használat: ingyenes. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Vrsi - Hotel Beni***
Fekvése: a családias hangulatú szálloda 22 km-re található a történelmi és kulturális látványossá-

gokban gazdag Zadartól, Vrsi településen, a buszmegálló mindössze 3 perc sétával elérhetô.

Strand: 50 m-re, kavicsos, köves részekkel. Elhelyezés: a 36 szobás szálloda összes szobája lég-
kondicionált, valamint fürdôvel, telefonnal, TV-vel és hajszárítóval felszerelt. Több szobából is élvez-

hetjük a tenger látványát. Ellátás: félpanziós ellátás, a reggeli büfé, a vacsora menüválasztásos.

Szolgáltatások: recepció, étterem terasszal, wi-fi. Parkolás ingyenes. Felár ellenében kerékpárbér-

lés, autóbérlés, billiárd. Egyéb: háziállat nem vihetô. Minimum tartózkodás 06.27.-09.26-ig 7 éj.

Privlaka - Mobilházak
Fekvése: 80 m-re fekszik a tengertôl, a kempinget egy csodálatos fenyôerdô veszi körül. A kemping 20 km-re fekszik Zadartól, amely látnivalókat és vásárlási lehetôséget biztosít az oda

látogatóknak. Privlaka központjától 400 m-re. Strand: 80 m-re homokos tengerpart.

Elhelyezés: B4: 2 kétágyas szobával, konyhával, fürdôszobával, terasszal, sat-tv-vel rendelkezik. Pótágy a konyhában 1 gyerek részére. B5: 1 kétágyas és 1 háromágyas szobával 

(1 ágy emeletes ágy), konyhával, fürdôszobával, sat-tv-vel rendelkezik. A mobilház mérete 3x8 m, melyhez egy 10 m2 terasz tartozik. Pótágy a konyhában 1 gyerek részére, elôzetes

egyeztetés szükséges.

Szolgáltatások: kemping területén egy étterem és egy bolt is található, parkolás a bungalók mellett. Egyéb: gyerekes családoknak, fiataloknak, idôseknek egyaránt kellemes és pihen-

tetô nyaralást kínál, különbözô sportolási lehetôségekkel. Háziállat vihetô. Minimum tartózkodás 3 éj. Wi-fi használat térítés ellenében.

Hotel Beni 05.01.-05.30. 05.30.-06.27. 06.27.-08.22.
(ár: fô/hét/félpanzió) 09.26.-10.30. 08.22.-09.26.
2 ágyas szoba, 3+1 ágyas szoba 105.300 118.400 167.800

4+1 ágyas családi szoba 391.500 440.800 651.400

Gyerekkedvezmények: 0-4 éves korig pótágyon 2 felnôttel ingyenes, 15 év felett pótágyon 2 felnôttel -20%. Üdülôhelyi
díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

$

AKCIÓ! 06.12-ig és 09.18-tól 6 éjszakát fizet, 7-et kap!

AKCIÓ!
06.12-ig és 09.18-tól

6 éjszakát fizet, 7-et kap!

Mobilházak 05.01.-06.01. 06.01.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-07.10. 07.10.-08.21.
(ár: mobilház/hét) 09.11.-09.30. 09.04.-09.11. 08.28.-09.04. 08.21.-08.28.
4+1 fô részére 118.000 157.000 197.000 246.000 279.000

Klíma: az ár tartalmazza. Háziállat: 6 e/nap, a helyszínen fizetendô. Wi-fi használat: 4 e/nap, a helyszínen fizetendô.

Üdülôhelyi díj: 1,5 e/fô/nap, a helyszínen fizetendô. 3 éj alatt 30% rövid tartózkodási felár fizetendô.
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AUTÓBUSZOS ÜDÜLÉS
HORVÁTORSZÁGBAN

5 NAPOS PIHENÉS 
AUTÓBUSSZAL HORVÁTORSZÁGBAN
KRALJEVICA: HOTEL UVALA SCOTT**

Idôpontok: 2021. július 14-18., 2021. augusztus 18-22.
Akciós részvételi díj 2 ágyas szobában: 67.900 Ft/fô

Program: Indulás az éjszakai órákban Budapestrôl, többszöri pihenô után
megérkezés kora délután a szállodába. Szabadprogram, pihenés, üdülés a tenger-
parton. Utolsó nap reggeli után hazaindulás, hazaérkezés a késô esti órákban. Az
útvonal és az indulási idôpont tájékoztató jellegû, Pécset mindenképpen érinti az
útvonal, indulás elôtt, attól függôen, hogy melyik városban hány utas száll fel, vál-
tozhat az útvonal Pécsre. Ez az oda- és visszaútra is vonatkozik, az utazás ideje az
átlagosnál hosszabb (12 óra), kérjük, ezt mindenképpen vegyék figyelembe és a
jelentkezés elôtt tájékozódjanak értékesítôinknél!
Fakultatív programok (irodánkban elôre megrendelhetô):
Opatija: 80 Kuna, Vrbnik + iszapstrand: 140 Kuna 
A programok minimum indulási létszáma 25 fô.

Tervezett menetrend: Budapest, Hôsök tere 00:30, Dunaújváros, Tesco parkoló,
02:30, Szekszárd, 6-os fôút Sió Csárda, 03:30, Pécs, Tesco parkoló, Makay István
út, 05:00, Kaposvár, Tesco parkoló, 06:15, Nagykanizsa, Tesco parkoló, 07:30.
Vissza: Kraljevica 10:00, Nagykanizsa 15:00, Kaposvár 16:15, Pécs 17:30,
Szekszárd 19:00, Dunaújváros 20:00, Budapest 22:00

Szálloda fekvése: a hotel és apartmanjai a Dubno-öbölben, Kraljevica üdülô-
településen a Kvarner-öbölben, csodálatos zöldövezetben találhatóak, domboldalon,
20-400 m-re a tengerparttól. Kraljevica városa 4 km-re található.

Strand: kiépített betonos, sok lépcsôn közelíthetô meg.

Elhelyezés:
2 ágyas klímás szobák: pótágyazhatóak, zuhanyzó/wc-vel, sat-tv-vel és hûtôvel ren-
delkeznek. A pavilonban lévô szobák nem erkélyesek, tengerparthoz közelebb
helyezkednek el.

Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora (a vacsorához az italok térítés ellenében).

Szolgáltatások: recepció, étterem, taverna, pizzéria, kávézó, tengerparti grill bár,
mini-market, ajándéküzlet, diszkó, élôzene a tavernában a nyári idôszakban, 
parkoló. Napozóágy bérlés ára: kb. 30 kuna/ágy, napernyô ára: 30 kuna/ernyô. 
Wi-Fi a recepción található. Minigolf, vízi sportok a tengerparton térítés ellenében.

Egyéb: bankautomata nincs a szállodánál, mindenhol készpénzben lehet fizetni.

Részvételi díj tartalmazza: szállást 2 ágyas szobákban 4 éjszakára, félpanziós
ellátást, autóbusz költségét.
Nem tartalmazza: Üdülôhelyi díj: 3000 Ft/fô.
Gyermekkedvezmény: 12 évig pótágyon (1 gyerek) 50.900 Ft/fô.
Egyágyas felár: 15.000 Ft/fô.

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással,
melyet irodánknál meg lehet kötni, vagy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell
azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!
Autóbuszaink mûszaki állapota és felszereltsége megfelel a hatályos elôírások-
nak. Autóbuszainkon biztonsági öv, poroltó, ablaktörô kalapács és a tetôn
vészkijáratok találhatóak, melyek használatáról utasaink indulás elôtt felvilá-
gosítást kapnak.
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Trogir - Hotel Medena***
Fekvése: a szálloda Seget-Donji-ban emelkedôn található, 4 km-re Trogirtól. 
Egy gyönyörû öbölben fekszik, fenyôfákkal körülvéve.
Strand: kavicsos, sziklás, részben betonos, 200 méterre fekszik a szálloda fôépületétôl, könnyen
megközelíthetô egy sétányon át, a fenyôerdôn keresztül. Figyelem: emelkedô és lépcsô.
Elhelyezés: 2 ágyas economy szoba, park oldal: 2 ágyas szobák, néhány pótágyazható, fürdô-
szoba, sat-tv, telefon, mini-hûtô, széf, klíma, parkra nézô erkély tartozik hozzájuk. A szobák beren-
dezése egyszerû, régebbi bútorokkal, kisméretû szobák. 2 ágyas standard szoba, parkra nézô: 
2 ágyas pótágyazható szobák, fürdôszoba hajszárítóval, sat-tv, telefon, mini-bár, klíma, ingyenes 
wi-fi, széf, erkély tartozik hozzájuk, szobák mérete kb. 15-18 m2. 2 ágyas standard szoba, tenger
oldal: 2 ágyas pótágyazható szobák, fürdôszoba hajszárítóval, sat-tv, telefon, mini-bár, klíma,
ingyenes wi-fi, széf, erkély tartozik hozzájuk, szobák mérete kb. 15-18 m2, a pótágyazható szoba
mérete 21 m2. 2 ágyas superior szoba, francia erkély, tenger oldal: 2 ágyas pótágyazható
szobák, fürdôszoba hajszárítóval, LCD-tv, széf, mini-bár, klíma, ingyenes wi-fi, francia erkély tartozik
hozzájuk. 2 ágyas szoba superior, tenger oldal: 2 ágyas pótágyazható szobák, fürdôszoba
hajszárítóval, LCD-tv, széf,  mini-bár, klíma, ingyenes wi-fi, erkély tartozik hozzájuk. 2 ágyas szoba
superior, új: 2 ágyas pótágyazható szobák (a szobák  2 felnôtt + 2 gyerek részére is alkalmasak),
fürdôszoba hajszárítóval, LCD-tv, széf, mini-bár, klíma, ingyenes wi-fi, erkély tartozik hozzájuk. Park
oldalon és tenger oldalon helyezkednek el. Melléképületi szobák 2*: a tengerpart mentén
helyezkednek el, 2 épületrészben. A szobák nem felújítottak, berendezésük egyszerû, kis méretûek
(18 m2), pótágyazhatóak, fürdôszoba, sat-tv, erkély tartozik hozzájuk. Csak 7 éjszakás turnusban 
foglalhatóak.
Ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora.
Szolgáltatások: recepció, étterem, kávézó, lift, ajándékbolt, ingyenes wi-fi csatlakozás, a szálloda
közel 60 hektáros területén számos lehetôség áll a turisták rendelkezésére. Térítés ellenében
sportolási lehetôségek: 6 teniszpálya, minigolf, futball-, röplabda-, kosárlabdapályák, biciklibérlés.
Animátorok szórakoztatják a gyerekeket és a felnôtteket egyaránt. Reggeli torna, jóga, táncoktatás,
továbbá vízi sportok kipróbálására is nyílik lehetôség, parkoló, konferencia terem, térítés ellenében:
szauna, masszázs, szépészeti kezelések, kültéri medence.
Egyéb: Háziállat nem vihetô. Mozgássérültek számára 14 db standard szoba áll a rendelkezésre a
földszinten.

$

Hotel Medena 05.01.-06.01. 06.01.-06.12. 06.12.-06.26. 06.26.-07.10. 07.10.-08.21.
(ár: fô/hét/félpanzió) 09.25.-11.01. 09.18.-09.25. 09.04.-09.18. 08.21.-09.04.
2 ágyas szoba, economy, parkra nézô 118.400 125.000 148.000 164.500 184.200

2 ágyas szoba, standard, parkra nézô 125.000 131.600 151.300 171.000 187.500

2 ágyas szoba, standard, tenger oldal 138.200 148.000 167.800 184.200 200.700

2 ágyas szoba, superior, tenger oldal 151.300 164.500 187.500 213.800 230.300

2 ágyas szoba, superior, 

francia balkon, tenger oldal 141.400 154.600 177.600 203.900 220.400

2 ágyas szoba, superior, új, tenger oldal 184.200 197.400 220.400 246.700 263.200

2 ágyas szoba, superior, új, parkra nézô 164.500 177.600 200.700 227.000 243.400

Gyerekágy 3 éves korig 2 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyerekkedvezmények: 0-7 éves korig szülôkkel egy ágyban
ingyenes, 3-7 éves korig pótágyon -60%, 7-14 éves korig pótágyon -50%, 0-7 éves korig fôágyon 1 felnôttel -50%, 7-14 éves

korig fôágyon 1 felnôttel -30%. Egyágyas felár: +50%. Teljes panzió felár: 42.700 Ft/fô/hét. Késôi kijelentkezési díj:
+50%. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Szállodai akció: 20%!
(02.28-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Szállodai akció: 15%!
(03.31-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Szállodai akció: 10%!
(04.30-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Apartman akció: 5%!
(03.31-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Trogir - Malo More Apartman
Fekvése:  A Villa Malo More apartmanjai a Ciovo szigeten helyezkednek el, 3,5 km-re az UNESCO

Világörökségi listáján szereplô várostól, Trogirtól.

Strand: Kavicsos és homokos strand 30 méterre található, alkalmas kisgyermekek számára is.

Elhelyezés: Újonnan épült, modern, 16 db egyszobás és 26 db kétszobás apartmannal rendelkezik, 

mindegyikhez tartozik erkély és a tengerre néznek (egyenesen vagy oldalról). A szobákba pótágy tehetô. 

Ellátás: önellátás. Reggeli, ebéd és vacsora befizethetô egy közeli étteremben.

Szolgáltatások: Wifi a recepción ingyenes, parkoló.

Egyéb: háziállat nem vihetô.

Malo More Apartman 05.22.-06.01. 06.01.-07.01. 07.01.-07.15. 07.15.-08.15.
(ár: apartman/hét) 09.15.-09.25. 09.01.-09.15. 08.15.-09.01.
Apartman 2-4 fôre 148.000 197.000 246.000 279.000

Apartman 4-6 fôre 164.000 236.000 312.000 345.000

Félpanzió: 59.200 Ft/fô/hét, gyermekeknek 10 éves korig 50% kedvezmény. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig:

2100 Ft/fô/hét.

Nemira - Nemira Panzió
Fekvése: Omistól 3 km-re, mediterrán környezetben, csendes helyen fekszik a barátságos családias

hangulatú panzió. Strand: 150 m-re sóderes. Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható szobákban, fürdôszoba,
tengerre nézô erkély tartozik hozzájuk. Szobák berendezésére a régies bútorzat és a tisztaság a jellemzô.

Klíma nincs, de ha nagy a forróság, ventilátort tudnak adni a házigazdák. Ellátás: reggeli vagy félpanzió.
Kontinentális reggeli, 3 féle menüválasztásos vacsora. Szolgáltatások: étterem  tengerre nézô terasszal.

Wi-fi ingyenesen. Egyéb: étterem, bolt 200 m-re található. Háziállat nem vihetô.

Nemira Panzió 04.01.-06.05. 06.05.-06.12. 06.12.-06.26. 06.26.-07.17. 07.17.-08.21.
(ár: fô/hét) 09.18.-10.31. 09.11.-09.18. 09.04.-09.11. 08.21.-09.04.
2 ágyas szoba félpanzióval 85.500 88.800 92.000 95.500 105.300

2 ágyas szoba reggelivel 59.200 62.500 69.000 72.400 82.200

Gyerekkedvezmények: 0-4 évig ágy nélkül ingyenes, 4-12 évig pótágyon 2 felnôttel -20%, 12 év felett pótágyon 

2 felnôttel -10%. Egyágyas felár: +30%. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb

tartózkodás esetén 30% felár fizetendô. Irodánk elôfoglalási kedvezménye 03.31-ig -10%.
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Hotel Brzet 07.01.-09.01. 06.01.-07.01. 05.01.-06.01.
(ár: fô/hét/félpanzió) 09.01.-10.01. 10.01.-10.15.
2 ágyas szoba, balkon 171.000 131.000 105.000

Gyermekkedvezmények: 2-10 éves korig pótágyon 2 felnôttel -50%, 10 év felett pótágyon 2 felnôttel -20%, 0-10 éves

korig fôágyon 1 felnôttel -30%, 2 gyerek külön szobában 10 éves korig -30%, 2. gyerek 2+1 ágyas szobában a szülôkkel

egy ágyban 6 éves korig -50%. Egyágyas felár: +50%. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 7 éjnél

rövidebb tartózkodás esetén +30% felár fizetendô.

Szállodai akció: 15%!
(02.01-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Szállodai akció: 10%!
(05.01-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Omis - Hotel Brzet***
Fekvése: Omis központjától 2 km-re, Brzet nevû üdülôövezetben 

helyezkedik el a 4 épületbôl álló szállodakomplexum, a tengerparttól egy kisebb út választja el.

Strand: kavicsos, lassan mélyülô.

Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható szobákban, melyek fürdôszobával, telefonnal, TV-vel, klímával,

hûtôvel felszereltek és tenger felé nézô erkéllyel rendelkeznek.

Ellátás: félpanzió, svédasztalos reggeli, vacsora menüválasztásos. A vacsorához italok (sör, bor, víz,

üdítô) 06.13.-09.12.-ig ingyenesen, 19:00 órától 21:00 óráig.

Szolgáltatások: légkondicionált étterem, bár, wi-fi a recepciónál ingyenes, internet sarok, parkoló.

Lift nincs a szállodában.

Egyéb: háziállat nem vihetô.

Iko apartman 06.01.-06.19. 06.19.-07.10. 07.10.-07.24. 07.24.-08.21. 08.21.-08.28. 08.28.-09.25.
(ár: apartman/hét)
Apartman 4 fôre 161.000 213.000 236.000 246.000 213.000 213.000

Apartman 6 fôre, 4+2 fôre 210.000 253.000 269.000 296.000 253.000 233.000

Klíma: 0,5 e/óra, a helyszínen fizetendô. Félpanzió befizethetô: 49.000 Ft/fô/7 éj, svédasztalos reggeli, vacsora 

3 menübôl választható. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Omis
Iko apartman
Fekvése: az apartman Omis belvárosától 3 km-re, Omis-Nemira városban található.

Strand: az apartmantól 200 méterre, aprókavicsos.

Elhelyezés: 1 db 4 fôs apartman: földszinten van, 2 hálószoba, fürdôszoba, wc, tágas nappali,

konyha, terasz tartozik hozzá. 3 db 6 fôs apartman: 1., 2. és 3. emeleten találhatóak, 3 hálószoba,

mindegyik szobából saját fürdôszoba nyílik, konyha, sat-tv, erkély. 1 db 4+2 fôs apartman: 2 háló-
szoba, konyha, fürdôszoba, sat-tv, erkély.

Szolgáltatások: parkoló a ház elôtt, wi-fi. 

Egyéb: háziállat nem vihetô. Félpanziós lehetôség a háztól 150 m-re lévô étteremben.

Apartman akció: 5%!
(05.01-ig a teljes összeg befizetése esetén)

AKCIÓ!
05.01-05.22. és 09.25-10.09. 5 éjszakát fizet, 7-et kap!
05.22-06.12. és 09.11-09.25. 6 éjszakát fizet, 7-et kap!

(Az akciók nem összevonhatóak az elôfoglalási kedvezménnyel!)

Ivan apartman 06.01.-06.19. 06.19.-07.10. 07.10.-07.24. 07.24.-08.21. 08.21.-09.04. 09.04.-09.18. 09.18.-09.30.
(ár: apartman/hét)
Stúdió 2+1 fô részére 98.000 131.000 157.000 164.000 141.000 108.000 82.000

Apartman 2+2 fô részére 131.000 164.000 200.000 207.000 174.000 141.000 115.000

Klíma: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Félpanzió befizethetô: 16 e/fô/éj, svédasztalos reggeli, vacsora 3 menübôl választható.

Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Omis - Ivan apartman
Fekvése: az apartmanház Nemira-ban található, Omistól kb. 2,5 km-re.

Strand: 150 m-re, kavicsos.

Elhelyezés: a tulajdonosok egyéni ízlése szerint berendezett 8 db stúdió 2+1 fô részére és 3 db
apartman 2+2 fô részére. Stúdiók: a konyha és a hálószoba egy légtérben van, fürdôszoba, sat-tv,
Wifi és erkély tartozik hozzájuk. Apartmanok: egy hálószoba dupla ággyal, nappali és a konyha egy
légtérben kétszemélyes kihúzható kanapéval, fürdôszoba, sat-tv, Wifi és erkély tartozik hozzájuk.

Mindkét típus pótágyazható.

Ellátás: önellátás.
Szolgáltatások: parkoló az épületnél.
Egyéb: háziállat nem vihetô.

AKCIÓ!
06.05.-06.12. 4 éjszakát fizet, 7-et kap!

06.12.-06.19. és 08.28.-09.04. 5 éjszakát fizet, 7-et kap!
06.19.-07.10. és 08.14.-08.28. 6 éjszakát fizet, 7-et kap!

(Az elôfoglalási akcióval nem összevonhatóak!)
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Apartmantelep Mala Luka 06.26.-08.21. 06.05.-06.26. 05.01.-06.05.
(ár: apartman/hét) 08.21.-09.11. 09.11.-09.30.
4 ágyas apartman 299.000 210.000 144.000

Pótágy 23.000 23.000 19.000

Babaágy: 2 e/nap, a recepción fizetendô. Mobil klíma: 7 e/nap, a recepción fizetendô. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét,

12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Omis - Apartmantelep Mala Luka
Fekvése: a 18 apartmanból álló üdülôtelep 3 km-re fekszik Omis városától, közel a tengerparthoz.

Strand: 50-200 m-re, kavicsos.

Elhelyezés: 4 fôs apartmanokban, melyek 2 hálószobásak, mindkettô szobában 1-1 pótágy elhe-

lyezhetô, fürdôszoba, konyha nappalival, tv, tenger felé nézô terasz tartozik hozzájuk. 5., 6. fô esetén

pótágyár fizetendô. Mobil klíma bérelhetô. Ellátás: önellátás, félpanzió befizethetô. Szolgáltatások:
étterem, wi-fi a recepció környékén, parkolás ingyenesen. Egyéb: háziállat nem vihetô.

Gradac
Hotel Labineca***
Fekvése: Gradac központjától 250 m-re található a fôépületbôl és pavilonokból álló szálloda. A pavilonok - melye-
ket úgy építettek meg, mint a „dalmát villákat” - kétemeletesek és mindegyiknek terasza van. Strand: a szálloda
elôtt közvetlenül, aprókavicsos. Elhelyezés: leírás internetoldalunkon. Ellátás: all inclusive: reggeli, ebéd, va-
csora, heti egyszer dalmát vacsora, minden étkezés büfé rendszerû, az ital benne van az árban, a Pool bárnál
10.00-23.00-ig italfelszolgálás, az italok a bárban: vörös- és fehérborok, sörök, helyi alkoholos italok,
ásványvizek, üdítôk, délutáni uzsonna kávéval 16.00-17.00, éjszakai falatozás 22.30-23.00. Szolgáltatások:
recepció, pénzváltó, étterem, pool bár, caffé bár a strandon, fedett medence fûtött, 24 fokos édesvízzel (az elô-
és utószezonban van nyitva), külsô medence nyugágyakkal és napernyôkkel, gyerekmedence, újságosbódé és
ajándékbolt, búvárklub, korlátozott számban parkolóhelyek, ingyenes wi-fi. Szórakozás és sport: gyerek és fel-
nôtt animáció, reggeli animáció 10.00-12.30, délutáni animáció 16.00-18.00, esti animáció 20.30-23.00, gyerek
klub (4-12 éves korig), minidiszkó 20.30-21.15, aqua aerobik, gyerekjátszótér, pikádó, biliárd, ballote (labdajáték),
kosárlabda, röplabda, minigolf, élôzene heti kétszer. Egyéb: háziállat nem vihetô. Ingyenes parkolóhely csak kor-
látozott számban áll a vendégek részére, ôrzött parkoló: 10 e/nap.

Szállodai akció: 10%!
(02.29-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Szállodai akció: 5%!
(04.30-ig a teljes összeg befizetése esetén)

AKCIÓ! 
05.01.-06.06. és 09.11.-09.30. 6 éjszakát fizet, 7-et kap!

(Az elôfoglalási akcióval nem összevonható!)

Hotel Orsan 04.03.-05.01. 05.01.-05.15. 05.15.-06.05. 06.05.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-08.14.
(ár: fô/hét/light all inclusive) 09.25.-10.22. 09.11.-09.25. 09.04.-09.11. 08.28.-09.04. 08.14.-08.28.
2 ágyas szoba,

parkra nézô, balkon 93.700 110.200 133.200 156.200 176.000 195.700

2+1 ágyas szoba,

parkra nézô, balkon 100.300 116.700 139.800 162.900 182.600 202.300

2 ágyas szoba,

tengerre nézô, balkon 100.300 120.000 143.100 172.700 195.700 218.700

2+1 ágyas szoba,

tengerre nézô, balkon 110.200 129.900 152.900 182.600 205.600 228.600

2+2 ágyas családi szoba, 

parkra nézô, balkon 120.000 129.900 159.500 182.600 212.200 241.800

Gyerekkedvezmények: 0-7 éves korig pótágyon 2 felnôttel ingyenes, 7-14 éves korig pótágyon 2 felnôttel -50%, 0-7 éves

korig fôágyon egy felnôttel -50%, 7-14 éves korig fôágyon egy felnôttel -25%, 14 év felett pótágyon 2 felnôttel -20%, 

0-14 éves korig 2 gyerek külön szobában -25%, 2+2 ágyas szobában: 2 felnôttel 0-14 évig mindkettô gyerek -50%.

Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Orebics - Hotel Orsan***
Fekvése: Orebicsen egy csendes szép öbölben fekszik a szálloda, kilátással Korcsula városára,

fenyôerdôben, 800 m-re a központtól. Strand: szálloda elôtt közvetlenül, apró kavicsos, sóderes.
Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható szobákban, melyek fürdôszobával (zuhanyzóval), sat-tv-vel, tele-

fonnal, klímával, erkéllyel rendelkeznek. Ellátás: light all inclusive, amely tartalmazza a svédasztalos

reggelit, ebédet, vacsorát, étkezésekhez italokat (sör, bor, üdítô). Szolgáltatások: étterem, kávézó,

aperitif-bár, tengervizes kültéri medence, teniszpálya 500 m-re, asztalitenisz, strandröplabda-pálya,

játszótér, bowling, parkoló, wi-fi használat ingyenesen a szobákhoz. Egyéb: háziállat nem vihetô.

Szállodai akció: 15%!
(03.31-ig a teljes összeg befizetése

esetén)

Szállodai akció: 10%!
(04.30-ig a teljes összeg befizetése

esetén)

AKCIÓ! 
04.03.-06.04. és 09.18.-10.22. 
6 éjszakát fizet, 7-et kap, 

12 éjszakát fizet, 14-et kap!
(Az elôfoglalási akcióval nem összevonható!)

AI

Hotel Labineca 04.17.-04.24. 04.24.-05.22. 05.22.-06.19. 06.19.-07.04. 07.04.-07.17. 07.17.-08.14.
(ár: fô/hét/all inclusive) 09.25.-10.30. 09.11.-09.25. 08.28.-09.11. 08.14.-08.28.
2 ágyas szoba comfort,

tengerre nézô, fôépület 105.200 125.000 141.400 190.800 223.700 236.800

2 ágyas szoba, premier, 

tengerre nézô, mellékép. 131.600 151.300 174.300 236.800 276.300 279.600

Családi szoba, standard,

parkra nézô, mellékép. 115.000 131.600 151.300 220.400 253.300 263.200

Széf bérlés: 3 e/nap, a helyszínen fizetendô. Babaágy: 5 e/nap, a helyszínen fizetendô. Egyágyas felár: +40%.

Gyerekkedvezmények: 0-12 éves korig pótágyon 2 felnôttel ingyenes, 3-12 éves korig 2. gyerek 2+1 ágyas szobában 
-50%, szülôkkel egy ágyban, 0-12 éves korig fôágyon 1 felnôttel -30%, 12 év felett pótágyon 2 felnôttel -10%. Családi

szobában 0-12 éves korig pótágyon 2 felnôttel ingyenes, 3. gyerek 3-12 éves korig -50%, szülôkkel egy ágyban. 

Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.
Szállodai akció: 10%!

(03.31-ig a teljes összeg befizetése esetén)
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Canj - Lara apartmanok***
Fekvése: Canj településen, Petrovac és Sutomore közelében található, csendes környezetben. Strand: 80 m-re,
homokos, kavicsos, lassan mélyülô. Elhelyezés: 2, 3, vagy 4 fôs stúdiókban, mindegyikben fürdôszoba, mini kony-
ha hûtôvel található. Klímával, mûholdas TV-vel, erkéllyel felszereltek, internet elérhetôséggel, többségük a tenger
felé néz. Ellátás: félpanzió, reggeli kontinentális, vacsora 2 fajta menübôl lehet választani, büféasztalon levesek
és saláták. Szolgáltatások: recepció, parkolás az épület mellett ingyenesen, étterem tengerre nézô terasszal, wi-
fi, pici játszótér. Egyéb: háziállat nem vihetô. Bejelentkezés 12:00-tól, kijelentkezés 9:00 óráig. Elsôsorban pihen-
ni, strandolni vágyóknak ajánljuk, látványosság nincs a településen, kirándulási lehetôségek: Bar 15 km-re,
Sutomore 4 km-re, Budva 29 km-re. Legközelebbi bankautomata (ATM) Bar-ban található.

Szállodai akció: 10%!
(03.30-ig a teljes összeg befizetése esetén)

Korcsula-sziget
Vela Luka - Hotel Posejdon***
Fekvése: a város központjától körülbelül 1 km-re található a szálloda a tengerparti sétány mentén egy öbölben.

Strand: 10 m-re, kavicsos, betonozott részekkel.

Elhelyezés: 2 ágyas pótágyazható szobákban, mûholdas TV, saját fürdôszoba, klíma tartozik hozzájuk. Festôi

kilátás nyílik a tengerpartra vagy egy közeli parkra.

Ellátás: all inclusive. Reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos, mely az italokat is tartalmazza. Lobby bár 

10.00-22.00 között áll a vendégek rendelkezésére; alkoholmentes italok, bor, sör, helyi alkoholos italok ihatóak.

Napi egyszer „Coffee time” 17.00-17.30 között: kávé, tea, aprósütemény, popcorn fogyasztható.

Szolgáltatások: étterem, pénzváltó, bár, Wi-Fi a szobákban, széf a recepción, belsô medence, konferencia

terem. Nyári szezonban élô zene, mini-club. Sportolási lehetôségek térítés ellenében: búvárkodás, tenisz, asztali

tenisz. A szállodában masszázsszalon is mûködik térítés ellenében. Egyéb: ingyenes parkolási lehetôség. A hall-

ban ingyenes internetsarok áll rendelkezésre. Háziállat nem vihetô.

Montenegró
Ulcinj - Hotel Metropolis
Fekvése: Ulcinjban található újonnan épület szálloda, a központtól 1,7 km-re, domboldalon helyezkedik el.

Strand: 1 km-re, homokos. Szobák: 2 ágyas pótágyazható szobák, fürdôszoba hajszárítóval, TV, klíma, mini-

hûtô, erkély tartozik hozzájuk. Ellátás: svédasztalos reggeli. Vacsora a szomszédos étteremben igényelhetô,

menüválasztásos (6 félébôl lehet választani). Szolgáltatások: recepció, lift, mini konyha közös használata

emeletenként, ingyenes wifi, parkolás, kültéri medence. Egyéb: háziállat nem vihetô.

Hotel Posejdon 05.08.-05.29. 05.29.-06.12. 06.12.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-08.21.
(ár: fô/hét/all inclusive) 09.11.-10.01. 09.04.-09.11. 08.28.-09.04. 08.21.-08.28.
2 ágyas szoba 95.000 108.000 125.000 144.000 164.000

2 ágyas szoba, tengerre nézô 98.000 111.000 128.000 148.000 167.000

2 ágyas szoba, balkon 101.000 115.000 131.000 154.000 174.000

2 ágyas szoba, tengerre nézô, balkon 108.000 121.000 138.000 164.000 184.000

Egyágyas felár: +50%. Rövid tartózkodási felár: +30%. Gyermekkedvezmények: 6 éves korig 2 felnôttel pótágyon
ingyenes, 6-12 éves korig pótágyon 2 felnôttel -30%, 12 év felett pótágyon 2 felnôttel -15%. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét,

12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Hotel Metropolis 03.01.-06.05. 06.05.-07.04. 07.04.-08.30.
(ár: fô/hét/reggeli) 09.26.-11.01. 08.30.-09.26.
2 ágyas szoba 62.000 69.000 88.000

Vacsora: 19.800 Ft/fô/7 éj. Gyermekkedvezmények: 0-5 évig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 0-11 évig pótágyon 2 fel-
nôttel -20%. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét.

Holiday Apartman 04.01.-06.05. 06.05.-07.04. 07.04.-08.30.
(ár: fô/hét) 09.26.-10.30. 08.30.-09.26.
2 ágyas szoba, comfort 4* reggelivel 52.000 59.000 79.000

Apartman duplex 4 fôre (ár: apartman/hét)

+ 5., 6. fô esetén pótágy fizetendô 197.000 230.000 263.000

Stúdió Lux 2+1 ágyas reggelivel 62.000 66.000 90.000

Vacsora 50 m-re a hoteltôl, menüválasztásos (fôétel, saláta, desszert): 19.800 Ft/fô/7 éj. Pótágy 6 ágyas apartman-
ban 5., 6. fôre: 49.000 Ft/fô/hét. Gyermekkedvezmények: 0-5 éves korig szülôkkel egy ágyban ingyenes, 0-11 éves korig
pótágyon 2 felnôttel  -20%. Üdülôhelyi díj: 4200 Ft/fô/hét, 12-18 évig: 2100 Ft/fô/hét. 7 éjnél kevesebb tartózkodás esetén

felár fizetendô.

Lara apartmanok 06.01.-06.30. 07.01.-08.31.
(ár: fô/7 éj/félpanzió) 09.01.-09.30.
2 ágyas stúdió 72.000 88.000

3, 4 ágyas stúdió 72.000 88.000

Klíma: 2 e/nap, a helyszínen fizetendô. Gyermekkedvezmények: 0-2 éves korig ágy és ellátás nélkül ingyenes, 

2-10 éves korig szülôvel egy ágyban -50%, 2 felnôttel egy szobában. 2-12 éves korig külön ágyon -30%, 2 felnôttel 

egy szobában. 12 évig 2 fôs stúdióban 1 felnôtt, 1 gyerek esetén nincs kedvezmény. Üdülôhelyi díj: 18 év felett 

1,50 e/fô/nap, 12-18 év között 1 e/fô/nap, 12 év alatt 0,50 e/fô/nap, a helyszínen fizetendô.

$

Ulcinj - Holiday Apartman
Fekvése: Ulcinj városában 20 perces sétára a gyönyörû homokos tengerparttól található a klimatizált apartman-

ház, 1,7 kilométerre a városközponttól. Strand: A 14 km hosszú, Ulcinj-i homokos strand 900 m-re található (saját

minibusz szállítja a vendégeket igény szerint a strandra és vissza). Elhelyezés: leírás internetoldalunkon.
Ellátás: svédasztalos reggeli. Befizethetô vacsora: menüválasztásos: fôétel, saláta, desszert (6 féle fôételbôl

lehet választani).

Szolgáltatások: elôzetes egyeztetés alapján minibusz a reptérre és a strandra, klíma, étterem, piac 100 méterre,

tenisz, búvárkodás, szörf, sporteszközök bérlése, parkoló, wi-fi. Kültéri medence, játszótér.

Egyéb: háziállat nem vihetô.

$
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Esküvô a mesés Görögországban,
Skopeloson

Skopelos a Szporadesz szigetcsoport egyikeként az Égei-tenger nyugati felében

helyezkedik el és ma már a Mamma Mia szigeteként ismert szerte a világon! 

A 45 km hosszú és 12 km széles sziget 96 km2 területet foglal magába. Hegyes

vidék, sûrûn borított fenyôfákkal, amelyek egészen a partokig húzódva 

egybefolynak a színtiszta tengervízzel. Innen kapta Skopelos a „Zöld a Kéken”

elnevezést. Elnyerte az Európai Kék Zászló díját is, amely megerôsíti azt a tényt,

hogy nemcsak a legzöldebb görög sziget, hanem Európa legtisztább tengerpartjai

is itt találhatóak! Skopelos még egyike azon görög szigeteknek, ahol nincs jelen a

tömegturizmus, így az ide látogatók még megtapasztalhatják az igazi görög

vendégszeretet.

Szolgáltatásaink:
- Utazás megszervezése (igény esetén repülôjegy, buszjegy és kompjegy

foglalás)

- Privát reptéri transzfer Skopeloson

- Teljeskörû magyar asszisztencia

- Információs óra egy pohár hûsítô ital mellett

- Kirándulási lehetôségek

- Esküvôszervezés

- Egyedi kívánságok megvalósítása, meglepetések szervezése

- Kedvezményes autó, robogó és quad bérlés

Hivatalos esküvôi csomag tartalmazza:
- Tanácsadás a hazai ügyintézéssel kapcsolatban

- Hivatalos ceremónia a tengerparton (Limnonari Beach - homokban állva)

- Alapdekoráció a helyszínen

- Esküvôi zene (USB-n viheti a pár)

- Magyar asszisztencia

- Tolmácsolás

- Tanúk (szükség esetén)

- Pezsgôs koccintás

- Menyasszonyi csokor

- Gomblyukdísz a vôlegénynek

- Hivatalos dokumentumok ügyintézése Görögországban

- Illetékbélyeg

Ára: 950 ee/pár

Szimbolikus esküvô ára: 550 ee/pár
Extra szolgáltatások felár ellenében kérhetôek!

Nászutas tipp:

Adrina Hotel & Spa*****
A luxus szálloda Glossa és Skopelos város között, gyönyörû természeti

környezetben, közvetlenül a tengerparton található. Minden igényt kielégítô szol-

gáltatásaival, exkluzív stílusával és pazar természeti adottságaival méltán szere-

pel a legjobb görög szállodák listáján. A hoteltôl egy rövid sétával elérhetô

Panormos hangulatos központja.

Panormos Beach Hotel**
A Panormos Beach Hotel remek helyen, a Panormos öböltôl csupán 100 m-re

található. A hotel 2019 júniusa óta saját medencével is rendelkezik. Panormos

központi része étteremekkel, bárral, bolttal 2 perces sétára található. Ár-érték

arányban remek választás.
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Esküvô a paradicsomi 
Seychelle-szigeteken

Idilli, paradicsomi környezet, azúrkék tenger, fehér homok, a világ legszebb

tengerpartjai... Egy nászúthoz vagy esküvôhöz az egyik legtökéletesebb választás

lehet Seychelle-szigetek. Seychelles tömegturizmus mentes, luxusnyaralásra

pozícionált ország, a stratégiájuk az, hogy aki jön, az érezze magát kiváltságos-

nak, exkluzív élmény részesének. Aki eljut a Seychelle-szigetekre, az csaknem

biztos elalél a természeti szépségektôl, az édenkerti szigetvilágtól.

Szolgáltatásaink:
- Utazás megszervezése

- Privát reptéri transzfer

- Teljeskörû magyar asszisztencia

- Kirándulási lehetôségek

- Esküvôszervezés

- Egyedi kívánságok megvalósítása, meglepetések szervezése

- Autóbérlés

Hivatalos esküvôi csomag ára: 900 ee/pár
Szimbolikus esküvôi csomag ára: 800 ee/pár

Nászutas tipp:
Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa****, Calm Residence

Esküvô a szerelem szigetén,
Cipruson 

Szolgáltatásaink:
- Utazás megszervezése

- Privát reptéri transzfer

- Teljeskörû magyar asszisztencia

- Kirándulási lehetôségek

- Esküvôszervezés

- Egyedi kívánságok megvalósítása, meglepetések szervezése

Hivatalos esküvôi csomag tartalmazza:
- Tanácsadás a hazai ügyintézéssel kapcsolatban

- Hivatalos dokumentumok ügyintézése Cipruson

- Magyar asszisztencia

- Esküvô egy csodálatos homokos tengerparti szakaszon

- Boldogságkapu

- Pezsgôs koccintás

- Menyasszonyi csokor

- Gomblyukdísz a vôlegénynek

- Tanúk

- Tolmácsolás

- Esküvôi zene CD-rôl

Ára: 1090 ee/pár

Szimbolikus esküvôi csomag ára: 700 ee/pár
Extra szolgáltatások felár ellenében kérhetôek!

Nászutas tipp:
Nissi Beach Resort****



Higgye el! Ön is eljuthat TRÓPUSI SZIGETEKRE, 
alig 1°-ra az Egyenlítôtôl!

Csoportos hajózás óceánjáróval a Maláj-félsziget 
mentén Sandokan nyomában, magyar nyelvû 

csoportvezetéssel az utazás teljes idôtartama alatt!

Szingapúr - Malajzia - Thaiföld
2022. január 1-11.

a pénz és tisztaság városa mesterséges fákkal, 
pálmafás, fehérhomokos tengerpart smaragdzöld tengerrel, 

a világ legmagasabb ikertornyai, party tuk tuk-ok ...
... és egy életre szóló élmény a Royal Carribien fedélzetén

Ár: 385.000 Ft/fô-tôl, 2 fô belsô kabin (Virtuális balkonos vagy Promenádra
nézô) elhelyezés esetén, kategóriától és a hajón választható szolgáltatási
csomagtól függôen.

Az ár tartalmazza:
- 1 éj szállást Szingapúrban a hajóút elôtt reggelivel
- elhelyezés a kiválasztott kabinkategóriában
- a kikötôi illetéket
- a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható
italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó büfééttermeinek
nyitva tartási idején belül).

- a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata
- részvétel a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
- csomaghordás ki- és beszálláskor
- magyar nyelvû asszisztencia

A részvételi díj nem tartalmazza:
- transzfereket a repülôterekre és haza
- a repülôjegyet
- kötelezô borravalót - 38.000 Ft/fô - elôre irodánkban fizetendô
- az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítôitalok)
- a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetôk be)
- egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász
stb.

- orvosi ellátást
- biztosítást (irodánkban megköthetô)
- a fel nem sorolt étkezéseket

ANTARKTISZ
Egy lehetetlennek tûnô gyerekkori álom

Ökotúra a 7. kontinensen
2022. december 6.-21.

Ár: 2.970.000 Ft/fô-tôl, 2 fô/kabin, illetve 2 fô/szoba elhelyezés esetén a
szabad kabinkapacitás függvényében

Az ár tartalmazza:
- 2 éjszaka szállást az út elején Buenos Airesben, 4*-os hotelben reggelivel
- 1 éjszaka szállást az út végén Buenos Airesben, 4*-os hotelben reggelivel
- a Buenos Aires és Ushuia közötti repülôjegyet turistaosztályon oda-vissza
- elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában - a feltüntetett ár már nem a

legolcsóbb kabinkategóriára vonatkozik - amelyik alsó, vagy középsô szinten
helyezkedik el, 19-23 m2-es, ablakos, kétágyas, vagy franciaágyas, fürdô-
szobás, TV-vel felszerelt

- rövid városnézést Ushuiában
- teljes ellátást a hajón
- italokat – vacsora alatt házi sör és bor, üdítôk, ásványvíz az Aune és a Fredheim
éttermekben

- ingyenes teát és kávét
- az összes külföldi transzfert
- a kikötôi illetékeket
- a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használatát
- magyar nyelvû asszisztenciát, vezetett városi túrát Buenos Airesben, ill. föld-
rajzi, biológiai, biogeográfiai, etológiai, ökoturisztika ismeretterjesztést magyar
nyelven

- az Evita Múzeum belépôdíját
- ingyenes Wi-Fi-t a fedélzeten
- ingyenes, újrahasználható vizes palackot, amely újratölthetô a fedélzeten
- részvételi lehetôséget a hajó expedíciós csapatának elôadásain
- hajó tudományos központjának használatát, amely jelentôs könyvtárral és fejlett
biológiai és geológiai mikroszkópokkal rendelkezik

- profi fedélzeti fotós tippjeit a legjobb táj- és vadfotók elkészítéséhez
- hajó pezsgôfürdôinek, panorámás szaunájának, tornatermeinek és szabadtéri
futópályájának használatát

- az Antarktiszon a kiszállásokat (ha a körülmények megengedik) és motoros
gumicsónaktúrákat

- csizma, túrabot kölcsönzését
- szél- és vízálló expedíciós dzsekit

A részvételi díj nem tartalmazza:
- a nemzetközi repülôjegyet, ami akár másnál is megvehetô, de kérésre intézzük
mindenkinek ugyanarra a járatra. A menetrend és az ár csak az indulás elôtt 
330 nappal nyílik meg. Az ár mostani állapot szerint nagyságrendileg belefér
300.000 Ft/fô árba.

- a magyarországi transzfereket
- a fel nem sorolt étkezéseket és italokat
- a helyi közlekedést Buenos Airesben
- az opcionális parti kirándulásokat, szolgáltatásokat, mint a kajakozás, profi 
fotósoktatás vagy éjszakázás (sátrazás) a parton

- a kezeléseket a fedélzeti wellness részlegen
- orvosi ellátást
- utasbiztosítást – kötelezô, máshol is köthetô, de megfelelô utasbiztosítás
irodánkban megköthetô, s szükség esetén ebben tudunk csak segíteni

A hajó az MS Fridtjof Nansen, ami egyedi gyártású expedíciós hajó, ami 
2020-ban készült el a norvégiai Kleven Yards Hajógyárban. Az Antarktiszon az
utaskapacitása 500 fô, hossza 140 m. Figyelembe véve az Antarktisz törékeny
ökológiai viszonyait, a hajót hibrid meghajtó rendszerrel építették, az egy évvel
korábban megépült testvérével, MS Fridtjof Nansen együtt.
Fontos! Minden antarktiszi tevékenység idôjárástól és a jégviszonyoktól függ, így
ezek mindig az adott helyzetnek megfelelôen alakulnak. A hajó legénysége min-
dent megtesz azért, hogy a közel 20 lehetséges kiszállási pont közül a legjobb
helyeken legyünk, a legtöbbet lássuk az adott helyzettôl függôen.

Hajózás óceánjáróval a Karib-tengeren 
és nyaralás 7 nap alatt 6 szigeten, 

5 országban a Kis-Antillákon
magyar nyelvû csoportvezetéssel 
az utazás teljes idôtartama alatt

2022. január 27. - február 5.

Trópusi zöld szigetek, kék tenger, homokos strandok, 
karibi életérzés, rumok, koktélok ...

... és egy életre szóló élmény a Costa Fascinosa fedélzetén

Ár: 355.000 Ft/fô-tôl, 2 fô/kabin elhelyezés esetén, kategóriától és a hajón
választható szolgáltatási csomagtól függôen.

Az ár tartalmazza:
- 1 éjszakai szállást Point-á-Pitre-ben, a hajóút elôtt
- elhelyezés a kiválasztott kabinkategóriában
- választott csomagban lévô szolgáltatásokat a hajón
- a kikötôi illetékek
- a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható
italok: gyümölcsízû üdítôk automatából, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó
büfééttermeinek nyitvatartási idejében)

- a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata
- részvétel a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
- csomaghordás ki- és beszálláskor
- magyar nyelvû asszisztenciát

A részvételi díj nem tartalmazza:
- transzfereket
- a repülôjegyet
- kötelezô borravalót a hajóút (felnôtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 e/fô/nap,
gyermekek 4-14 éves korig: 5 e/fô/nap)

- a fentieken az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos
üdítôitalok)

- a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetôk be)
- egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász stb.
- orvosi ellátást
- biztosítást (megfelelô utasbiztosítás irodánkban megköthetô)

Apartmanok és szállodák gazdag kínálata internetoldalunkon www.istria.hu online foglalással is. 19HAJÓUTAK

Hajóutak magyar nyelvû csoportvezetéssel
Részletes program internetoldalunkon található
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