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Útlevél, vízum
A jelenlegi rendelkezések alapján a katalógusban
szereplô országokba érvényes útlevéllel, ill. sze-
mélyi igazolvánnyal utazhatnak vendégeink, ví-
zum sehova sem kell. Háziállatok utaztatásához
szükséges okmányokat vendégeinknek kell be-
szerezni. Külföldi állampolgárokra országuk sza-
bályai vonatkoznak, melyekrôl országuk követsé-
gein informálódhatnak.

Érkezés és tartózkodás
Az érkezési idôpontot a katalógus táblázatából
tudhatják meg vendégeink. A minimum tartózko-
dási idô általában 1 hét, de egyre több szálláshe-
lyünknél napi érkezés és min. 1-3 napos tartózko-
dás is lehetséges, errôl minden esetben az adott
szálláshely leírásánál adunk pontos felvilágosí-
tást.

Érkezés, elutazás, lakásátvétel
A szálláshely pontos címe és az átvétel idôpontja
minden esetben a részvételi jegyen (VOUCHER-
on) van feltüntetve, amelybôl egy példányt meg-
érkezéskor a kulcsátadó helyen/recepción kell le-
adni. Általában az apartmanokat du.16.00-19.00
óra között, a hoteleket 14.00-18.00 között lehet
átvenni és elutazás napján 10.00 óráig kell el-
hagyni. Ha a kulcsátadó helyre, vagy recepcióra
késôbb érkeznének, kérjük, a megadott telefon-
számon feltétlenül értesítsék a fogadó irodát.
Minden szálláshelyhez 1 kulcsot biztosítunk. Ha
a foglalt idôpont lejárta elôtt utaznak el vendége-
ink, a fel nem használt idôszak bérleti díjának
visszatérítése nem áll módunkban. Ha vendége-
ink a szálláshelyen bármiféle kárt okoznak, an-
nak helyreállítási költségeit viselniük kell.

Kurtaxa (üdülôhelyi díj), regisztrá-
ciós költség, kaució (letéti díj)
A kulcsátvételnél a partnerirodákban általában
kauciót kell letenni, melyet elutazáskor vendége-
ink maradéktalanul visszakapnak, ha az apart-
man eredeti állapotban kerül átadásra. A korábbi
elutazási szándékot minden esetben a fogadó
irodánál jelezni kell. Ennek elmaradásából ere-
dendô utólagos kaució rendezési igények ügyin-
tézésére nincs módunk. Az üdülôhelyi díjat és a
regisztrációs díjat érkezéskor apartmanoknál a
kulcsátadó helyen, hotelekben a recepción kell fi-
zetni az aktuális felnôtt és gyerek díjak alapján. 

Mozgásában korlátozott szemé-
lyek utaztatása
A katalógusban szereplô ajánlatok alapvetôen
nem alkalmasak mozgásában korlátozott szemé-
lyek utaztatására. Amennyiben olyan ajánlatot
keresnek melyen mozgásában korlátozott sze-
mély is részt kíván venni, kollégáink szívesen se-
gítenek és speciális egyedi ajánlatot készítenek,
egyedi igény szerint.

Mellékköltségek
A helyszínen fizetendô költségekrôl minden eset-
ben az adott szálláshely leírásánál talál pontos
felvilágosítást.

Az apartmanok és hotelek felsze-
reltsége, osztályba sorolása
A dél-európai országokban ne számítsanak az
apartmanok minôségénél közép-európai és nyu-
gat-európai standardra. A szociális helyiségek
minden apartmannál adottak (tusoló, WC, hideg-
meleg víz, részint fürdôkád és bidé). A melegvíz-

ellátás általában kisteljesítményû elektromos boj-
lerekkel történik, többszemélyes használatnál
elôfordulhat, hogy várni kell a melegvízre. Általá-
nosan a fürdôszobákban a tusoló tálca nélküli, és
elôtte nincs függöny (higiéniai okokból), és a lefo-
lyó a padlón található. Mosogató- és mosószert,
valamint WC-papírt minden apartmanba vinni
kell. Konyhák, fôzôfülkék minden esetben hûtô-
vel, tûzhellyel (villany vagy gáz), az adott lét-
számnak megfelelô alap konyhai felszereltséggel
(edény, evôeszköz, étkészlet stb.) rendelkeznek.
Kávéfôzôt és alapvetô fûszereket vinni kell. Ha
jelentôs hiányosságot tapasztalnak a felszerelés-
ben, azt átvételkor jelezzék a fogadó irodánál
azonnal. Az alvási lehetôségnél a hálószobákban
leírás szerint franciaággyal, 2 személyes kihúz-
ható ággyal, illetve 2 különálló ággyal, néha eme-
letes ággyal is kell számolni. A pótágyak általá-
ban a normál ágy méretnél rövidebb és keske-
nyebb méretûek, kinyitható fotelágyak, vagy al-
vásra alkalmas kanapék, kinyitható heverô. Ágy-
nemûhuzatot vinni kell. A lakó-hálószoba általá-
nosságban olyan helyiség, ahol van egy étkezô-
rész, konyhafal és alvási lehetôség 1 vagy 2 fô
részére. 

A szálláshelyek osztályba sorolása csillagjel-
zéssel az általunk támasztott követelményeknek
megfelelôen:

* egyszerû kivitelezés
** standard

*** középkategória
**** jó minôség

***** luxus
A kerti bútorok asztalból és székekbôl állnak, de
nem minden esetben elegendô mennyiségben, a
szálláshely maximális létszámára. A kerteknél
elôfordulhat, hogy nem minden esetben nyírják a
füvet, és ha egy házon belül több lakást adnak ki,
akkor több nyaraló vendég is használja ott tartóz-
kodása alatt a kertet. A házak többsége természe-
tes környezetben épült fel, így elôfordulhat, hogy
szúnyogok, pókok, hangyák, skorpiók, legyek, fül-
bemászók és kisebb rágcsálók is megjelennek, de
ez nem képezheti reklamáció alapjait.

Bestpreis/Low Cost/Fortuna Zimmer/szoba:
a szálloda legkedvezôbb árú szobái, korlátozott
mennyiségben. Ebbôl adódóan elôfordulhat,
hogy komfortfokozata, szállodán belüli pozíciója
a standard szobától eltérô (gyengébb), és csak a
minimum felszereltséggel rendelkezik. Ilyen szo-
batípus foglalása esetén ezt számításba kell ven-
ni, és utólagos reklamáció alapját ez nem képez-
heti.

Áramellátás
Minden apartmannál található egy központi kap-
csoló, általában a bejárati ajtó közelében. Mivel
az áramhálózat gyengébb, mint nálunk, a medi-
terrán országokban elôfordulhat, hogy túlterhelt-
sége miatt a biztosíték kimegy. A konnektorok
nem a mi szabványunknak megfelelôek Olaszor-
szágban, ezért ajánlott közdugót vinni, amivel ez
kiküszöbölhetô.

Az apartmanok takarítása
Az apartmanok tisztán kerülnek átadásra, ezért
fontos az érkezési és elutazási idôpontok pontos
betartása. Ha az apartman tisztasága kifogásol-
ható, azt az érkezési napon jelentsék azonnal a
fogadó irodának, hogy az iroda intézkedni tudjon.
Utólagos reklamációt – hazaérkezés után, ha a
hiányosság a helyszínen nem kerül bejelentésre
–, ezzel kapcsolatban, nem áll módunkban elfo-
gadni. Az edényeket elutazáskor a vendégeknek
kell elmosogatni, a szemetet kivinni.

Általános tudnivalók
Az alábbi tudnivalók ismeretében gondtalan,

vidám szabadságot garantálunk!

GRAND TOURS PLUSZ

Ezen jelzésnél az adott szálláshely ked-
vezményeit tüntetjük fel, mint pl, italcso-
mag, animáció, wellness kedvezmé-
nyek, 7=6 és 7=5 akciók.

ÚJDONSÁG 
2020 nyár!

Az idei szezontól NAPI AKTUÁLIS SZÁLLÁS ÁRAK-
kal dolgozunk, ami azt jelenti, hogy az ár a hotel fog-
laltságától függôen alakul, a megadott katalógusártól
eltérhet, így számos esetben a katalógusárnál ked-
vezôbben foglalhatja le üdülését irodánknál. Az aktu-
ális árról minden esetben a konkrét foglalásnál
adunk pontos felvilágosítást!  

Foglaljon irodánknál, mert megéri!
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Létszám
Az apartmanokat a katalógusban megadott maxi-
mális létszámmal lehet igénybe venni. Gyerme-
kek minden életkorban teljes személynek számí-
tanak. Ha vendégeink a megadottnál nagyobb
létszámmal érkeznek meg, a fogadó irodának jo-
gában áll az apartman átadását megtagadni, fel-
árat fizettetni a plusz személyre, illetve azt az
apartmanból kitiltani. A fenti esetnél minden fel-
merülô költséget vendégeinknek kell viselni. 18
év alatti utasok csak felnôtt kíséretében vehe-
tik igénybe a szolgáltatásokat.

Úszómedencék nyitvatartási ideje
A nyitva tartás és a szieszta idejét a helyi hatósá-
gok határozzák meg. Általánosságban június ele-
jétôl szeptember elejéig üzemelnek a medencék,
így elôfordulhat, hogy elô- és utószezonban zár-
va vannak. Általában a medencék nem fûtöttek,
tengervízzel feltöltöttek, és részint úszósapka
használata kötelezô.

Szálláshely megjelölések
Az üdülôkomplexumok általában bungalókból és
több emeletes apartmanházakból állnak, melyek-
hez úszómedence, napozóterület és zöldövezet
tartozik. A nagyobb komplexumoknál boltok, ét-
termek, játszóterek és sportlétesítmények is van-
nak. A rezidenciák nagyobb apartmanházak, ahol
a lakások hasonló berendezésûek. A villák külön-
álló házak, egyéni berendezéssel, az adott régió
standardjának megfelelô színvonalon. Üdülôk,
bungalók, apartmanházak: különálló házak, egy
vagy több lakással, többségükben kerttel és kocsi
beállóval, a tulajdonos ízlésének megfelelô be-
rendezéssel.

Háziállat
Háziállatot csak a katalógusban feltüntetett szál-
láshelyekre lehet vinni, a foglaláskor be kell jelen-
teni vendégeinknek az ilyen jellegû szándékot. Az
adott szálláshely közösség által használt részei-
ben a háziállat nem tartózkodhat. Az állatok tar-
tózkodásával felmerülô mindennemû költséget a
helyszínen kell fizetni a kulcsátadó irodában,
vagy a hotel recepción.

Vízellátás
Európa déli részein, nyáron szûkös, ezért kérjük,
feleslegesen ne pazarolják a vizet. A fôszezon-
ban a nagy hôség idején ideiglenesen elôfordul-
hatnak átmeneti problémák a vízellátással kap-
csolatban.

Parkolóhely
Általában 1 parkolóhely biztosított, vagy az adott
szálláshelyen, vagy annak közvetlen közelében.
Fôszezonban elôadódhat parkolási probléma.
Garázs, zárt parkoló igénybevételi lehetôsége az
adott objektumnál pontosan fel van tüntetve.

Vendég kívánsága
Ezeket a foglaláskor partnereinknek azonnal to-
vábbítjuk, de azokra garanciát vállalni nem tu-
dunk, a szerzôdésünk alapját nem képezik. Álta-
lában a szálláshelyek elosztásánál partnereink fi-
gyelnek a kívánságok maximális figyelembevéte-
lére. A kívánság esetleges nem teljesülése rekla-
mációs alapot nem képezhet.

Betörések, lopások
Minden turisták által látogatott helyszínen, mint
bárhol máshol is, elôfordulhatnak lopások (kézi-
táskából, autóból, lakásból stb.). Ezért feltétlenül
javasoljuk, hogy értéktárgyaikat, pénzüket ne

hagyják az autóban, apartmanban/hotelszobá-
ban, az ablakokat, ajtókat mindig gondosan zár-
ják be. Sem irodánk, sem partnerei nem vállalhat-
nak felelôsséget az ilyen nemû károkra.

Panaszok, reklamációk, kérdések
Nagy gondot fordítunk arra, hogy az általunk érté-
kesített szálláshelyeken minden rendben legyen.
Ha ennek ellenére vendégeink valamivel elége-
detlenek, kérjük, hogy azonnal jelezzék a partner-
irodánál, vagy a hotel recepción a kihelyezett
képviselônél, hogy a hiba mielôbb megoldódjon,
kijavításra kerüljön. Ha a hiba nem javítható, min-
den esetben a hiba elismerésérôl és nem kikü-
szöbölhetôségérôl a fogadó irodától/recepció-
tól/helyi képviselôtôl egy jegyzôkönyvet kell kérni
a késôbbi kárigény benyújtásához. Olyan rekla-
mációk esetében, melyeknél a hibát a fogadó fél
nem ismeri el, vagy azt a helyszínen nem is jelen-
tették, a késôbbiekben nem áll módunkban
visszatérítést eszközölni.

Strandszerviz
Az adott helység hatóságai rendelkeznek felette,
így általában június elejétôl szeptember elejéig
tart, és így elôfordulhat, hogy elô- és utószezon-
ban a nyilvános strandok nincsenek rendszere-
sen takarítva. Nyugágyak, napernyôk, tusolók dí-
jazás ellenében vehetôk igénybe, mely összeget
általában a részvételi díj nem tartalmazza, min-
den esetben a helyszínen fizetendôk. A szállás-
hely távolsága a strandtól tájékoztató jellegû.

Fôszezoni, építési zaj
Nyáron, különösen július-augusztusban Dél-Eu-
rópában egész Európa a szabadságát tölti, így
többszörösére nô a turisták száma és jelentôsen
megnô a forgalom is. Ebbôl kifolyólag gyakran
elôfordul, hogy nyugalmi idôben (késô éjszaka,
kora hajnalban, stb.) hangoskodásnak, különféle
zavaró zajhatásoknak vagyunk kitéve. Akinek a
nyugodt pihenés elengedhetetlen kritérium sza-
badsága foglalásakor, javasoljuk az elô- és utó-
szezoni idôszakokat, mivel a zajhatásokra iro-
dánknak semmiféle ráhatása nincs, az ebbôl ere-
dô reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Többször elfordul, hogy egyes célterületeken (el-
sôsorban Olaszországban) vendégeink napköz-
ben építési zajnak vannak kitéve. Mindent megte-
szünk azért, hogy errôl idôben tudjuk informálni
vendégeinket, de mivel a Dél-Európai országok-
ban az építkezés nem jár ilyen jellegû bejelentési
kötelezettséggel, gyakran csak a helyszínen
szembesülnek vendégeink ezzel a ténnyel, mely-
re szintén nincs ráhatásunk, így felelôsséget sem
tudunk vállalni érte.

Algák
Az elmúlt években többször is elôfordult, hogy az
Adria és a Földközi-tenger strandjain algák, vagy
különféle szennyezôdések zavarták meg órákra,
vagy akár napokra is a strandolni vágyókat.
Amennyiben nyaralásuk alatt a fürdés az elsôdle-
ges szempont, javasoljuk, hogy olyan szálláshe-
lyet válasszanak, ahol alternatív fürdési lehetô-
ségként úszómedence is rendelkezésre áll. Az
ilyen jellegû természeti folyamatok miatt, áren-
gedményt, visszatérítést nem áll módunkban esz-
közölni. Az úszómedencét minden esetben az
adott szálláshely leírásánál feltüntetjük.   

Sportlétesítmények, 
animációs programok
A biztonsági elôírások Dél-Európában a teniszpá-
lyák, úszómedencék, játszóterek stb. tekinteté-
ben gyakran eltérnek a mi szabványunktól. A

sportlétesítmények minôségi állapotáért nem tu-
dunk felelôsséget vállalni, ezeket mindenki saját
felelôsségére használja. Az egyes szálláshelye-
ken feltüntetett sporteszközök korlátozott szám-
ban állnak rendelkezésre, így célszerû idôben le-
foglalni azokat. Az animációs programok szinte
mindig az adott ország anyanyelvén, vagy a leg-
több vendéget küldô ország nyelvén folynak. Elô-
és utószezonban gyakran csökkentett idôben,
vagy kevés résztvevô esetén teljesen elmarad-
hatnak, de ez a részvételi díj csökkentését nem
vonja maga után.

Gyerekkedvezmények
Csak a hoteleknél, panzióknál vannak érvényben,
és 2 felnôtt fizetôvel egy szobában, pótágyon tör-
ténô elhelyezésnél adhatók. A kedvezmények
pontos mértékérôl és annak lehetôségeirôl min-
den esetben az adott objektum leírásánál és a
Grand Tours Plusz-nál adunk pontos felvilágosí-
tást. Az apartmanokban a gyerekek minden kortól
teljes személynek számítanak, így ôk is a teljes
árat fizetik, kedvezmények nincsenek érvényben.

A szobák, apartmanok elosztása
Az adott régióban a fogadó irodánál/a hotelrecep-
ción történik, melyre befolyással nem bírunk.
Amennyiben a kapott szálláshellyel kapcsolato-
san probléma merülne fel, annak cseréjét érkezé-
si napon azonnal az irodánál/hotelrecepción kell
eszközölni.

Nyelvhasználat
Nyáron a déli országokban egész Európa vendé-
geskedik. Ennek ellenére nem várható el, hogy
minden irodában magyarul beszéljenek, így az
adott ország anyanyelvén kívül a német és az an-
gol nyelvismeret lehet segítségünkre.

Elônyei, ha velünk utazik!
Irodánk és külföldi partnerei, utazásszervezôként
több mint 40 év tapasztalatával szerveznek utazá-
sokat egyéni utasok részére a világ minden tájára.
A kiválasztott szálláshelyek minden esetben sze-
mélyes tapasztalatok alapján kerülnek be a kataló-
gusba, ha megfelelnek a velük szemben támasztott
követelményeknek. A szálláshelyek pontos leírásá-
val minél pontosabb információadásra törekszünk,
feltüntetve az adott szálláshely pozitív és negatív
tulajdonságait egyaránt.

A stornó biztosítást az ár 
nem tartalmazza, foglaláskor 
fakultatívan megköthetô!
A katalógusban szerepelô szállásköltség a stornó
biztosítás összegét nem tartalmazza. Foglaláskor
az elôleg fizetésével egy idôben, de legkésôbb 7
nappal az elôleg fizetése után, megköthetô. A stor-
nó biztosítás  a teljes szállásköltség 5%-a, és 20%
önrészt tartalmaz (min 10.000 Ft/fô önrész). Min-
den utasunknak javasoljuk a BBP-vel (baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítással) kombinált
stornó biztosítás megkötését, mely 4%-os költség-
gel + a személyi BBP árával, önrész nélkül köthe-
tô. A pontos biztosítási díjakról és feltételekrôl  iro-
dáinkban kollégáink szívesen informálják.

Komfort akció
Ahol kevesebb személy veszi igénybe a szálláshe-
lyet, mint amire az meg van hirdetve, árenged-
ményt adunk. Ez minden egyes érintett szálláshely
leírásánál pontosan fel van tüntetve. Számos hotel
esetében 1 fô felnôtt utazása esetén is adunk
gyerekkedvezményt, a gyerekek 6-12 éves ko-
rig ingyenesek, a minimum tartózkodás 1-2 éj-
szaka is lehet.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
Ezen jelzésnél az adott szálláshelyre vonatkozó elôfoglalási kedvezményeket (- 5%, -10%, -15%, -20%) tüntetjük fel. 
Ezen kedvezményünk a törzsutas kedvezménnyel (6%) összevonható, de a Grand Tours Plusznál feltüntetett 7=6 és
7=5 akciókkal nem.
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Horvátország Isztria

Isztria
Az autóval hamar elérhetô félsziget egyedülálló természeti szépségeirôl,
öbleirôl, partszakaszairól és szigetvilágáról ismert elsôsorban. A régió föld-
rajzi adottságai, kultúrtörténete, vendégszeretete évente több millió ideláto-
gatónak biztosít kellemes pihenést és kikapcsolódást.

Umag
Ismert és igen kedvelt üdülôhely az Isztriai-félsziget nyugati oldalán, ahol
számos szórakozási és sportolási lehetôség várja az idelátogatókat. Strand:
sima sziklalapok, illetve részint kavicsos part. (Fürdôcipô ajánlott.)

Kanegra sorbungalók**
Umag

Fekvése: kb. 10 km-re

északkeletre található
Umag központjától, egy
árnyékos pinea-ligetben
épült, kb. 100-500 m-re
a kavicsos strandtól.
Felszereltsége: 233

bungaló, recepció széf-
fel, félpanzió és a-la-
carte éttermek, pizzéria,
disco-bár, szupermarket
várja a vendégeket.
Gyermekeknek mini-

club 5-12 éves kor kö-
zött, kb. július, augusz-
tusban. Parkolás: gyûj-

tôparkolóban 1 a/éj, kor-

látozott számban.
Sport/szórakozás: ingyenesen: strandröplabda-, kézilabda-, futball- és kosárlab-

dapálya. Térítés ellenében: teniszpálya, asztalitenisz, kerékpárkölcsönzés, vízi-

sport-központ. 

4 fôs apartman: két légteres, lakó-hálószoba fôzôsarokkal, telefonnal, Sat-tv-vel,

2 fô részére alvási lehetôséggel, egy kétágyas szoba, fürdôszoba WC-vel, terasz
vagy balkon, ingyenes WLAN. Kb. 36 m2.  Typ 2A4
5 fôs apartman: három légteres, lakó-hálószoba fôzôsarokkal, telefonnal, Sat-tv-

vel, két hálószoba, fürdôszoba WC-vel, kis terasz vagy balkon, ingyenes WLAN
térítés. Kb. 46 m2.  Typ 3B5
6 fôs apartman: három légteres, leírása megegyezik a 4 fôs apartman leírásá-

val, de 2 kétágyas szobával. Kb. 60 m2.   Typ 3C6
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, áram-, vízköltséget, ágynemûhuzatot, törölkö-

zôt, végtakarítást. Rácsos ágy: ingyenes 2 éves korig, elôre jelezni kell. Háziál-
lat: térítés ellenében megengedett, kb. 13 a/éj foglaláskor jelezni kell. Étkezés:
igény esetén reggeli vagy félpanzió foglalható büférendszerben. Reggeli 9

a/fô/alkalom, félpanzió 17-19 a/fô/alkalom, a vacsoránál egyes italok automatá-

ból ingyenesen. Félpanzió igénylése: az apartmanban lévô összes személyre

vonatkozóan. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj. illetve 06.04.-

08.30. között min. 5 éj, 2-4 éjszakás rövid tartózkodás esetén 20% felár lehetsé-
ges. UMGKANEC

Sol Stella & Sol Amfora apartmanok***/****
Umag
Fekvése: az apartman komplexum Umagtól kb. 2 km, 

a sziklás, betonos és részben kavicsos strandtól kb. 30-400 m távolságra talál-
ható. Felszereltsége: büféétterem, a-la-carte étterem, pizzéria, gyorsétterem,

snackbár, kávézó, beachbár, ajándékbolt, orvosi ügyelet, élelmiszerbolt, újságos,
ingyenes WLAN a recepción, térítés ellenében széfszolgáltatás, játszótér, zöld-
ség- és gyümölcspiac, tengervizes úszómedence napozóterasszal, édesvizû
gyermekmedence babajátszótérrel, napernyôk és napozóágyak a medencénél és
a strandon korlátozott számban térítés ellenében áll a vendégek rendelkezésére.
Sport/szórakozás: animációs programok reggel és délutánonként 05.24.-09.11.

között, gyermek-klubok korosztályok szerint, fitneszprogramok, pilates, zumba,
vízi-aerobik, spinning a felnôttek részére. Esténként élôzenés animációs progra-
mok, számos sportolási lehetôség: tenisz, lovaglás és vízisportok. Parkolás: kor-

látozott számban térítés ellenében kb. 1 h/ nap. 

Sol Stella apartmanok *** (UMGSTELC)
Classic 3 fôs / Suprior
4 fôs apartman: két lég-

teres apartman az 1.
vagy 2. emeleten két-
ágyas hálószobával,
lakó-hálószobával, 1-2
fô részére alvási lehetô-
séggel, konyhasarok
mikrohullámú sütôvel,
kávéfôzôvel, TU/WC,
Sat-tv, ingyenes WLAN,
klíma, telefon és balkon.
Kb.  28 m2.

Typ 2C3/2S4
Prémium 4 fôs apart-

man: leírása megegyezik a classic és superior apartmanok leírásával, de a föld-

szinten található terasszal. Kb. 28 m2.                  Typ 2P4

Sol Amfora aprtmanok **** (UMGAMFOC)
Classic 4 fôs apartman: leírása megegyezik a Stella classic apartmanok leírá-

sával, de tágasabb. Kb. 42 m2. Typ 2A4
Classic 5 fôs apartman: három légteres apartman az 1. emeleten, egy két-

ágyas, egy egyágyas szobával, lakó-hálószobával, 2 fôre alvási lehetôséggel, to-
vábbi felszereltsége megegyezik a Stella apartmanok leírásával. Kb.42 m2.

Typ 3C5
Superior 6 fôs apartman: három légteres apartman a földszinten vagy az 1.

emeleten találhatók, két kétágyas szobával, az egyikben két egyszemélyes
ággyal, lakó-hálószoba konyhasarokkal, 2 fôre alvási lehetôséggel, fürdôszobá-

val, külön WC-vel. To-
vábbi felszereltsége
megegyezik a Stella
apartmanok leírásával.
Kb. 61 m2. Typ 3D6
Prémium 7 fôs apart-
man: három légteres

apartman a földszin-
ten, a kétágyas szobá-
ban alvási lehetôség-
gel a 7. fô részére, to-
vábbi felszereltsége

megegyezik a 3D6 típusú apartman leírásával. Typ 3E7
Rácsos ágy: ingyenes, foglaláskor jelezni kell. Étkezés: térítés ellenében regge-

li vagy félpanzió foglalható: reggeli 05.30.-ig és 09.12.-tôl 6 h/alkalom, 05.30.-

09.12. között 8 h/fô/alkalom, félpanzió 05.30.-ig és 09.12.-tôl 18 h/fô/alkalom,

05.30-09.12. között 22 h/alkalom (5 éves korig ingyenes, 5-14 éves kor között

50% kedvezmény). Háziállat: foglaláskor jelezni kell, kb. 13 h/éj, a helyszínen fi-

zetendô. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta min. 3 éj, 06.04.-08.30. kö-

zött min. 5 éj, 2-4 éjszakás rövid tartózkodás esetén 20% felár lehetséges.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
UMGSTELC A B C D

05.30.-06.13. 08.29.-09.05. 06.13.-06.20. 08.22.-08.29.
2C3  3 fô 77 81 103 133

2S4  4 fô 91 95 117 152

2P4  4 fô 97 100 122 168
UMGAMFOC
2A4  4 fô 91 95 109 159

3C5  5 fô 105 110 124 169

3D6  6 fô 124 130 144 198

3E7  7 fô 135 140 154 248

UMGSTELC E F G
06.20.-07.04. 07.04.-07.18. 07.18.-08.15.

– 08.15.-08.22. –
2C3  3 fô 145 155 159

2S4  4 fô 159 184 188

2P4  4 fô 164 199 202

UMGAMFOC
2A4  4 fô 170 213 222

3C5  5 fô 184 222 231

3D6  6 fô 204 251 260

3E7  7 fô 213 301 310

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
UMGKANEC A B C D

09.05.-09.13. 08.29.-09.05. 06.13.-06.19. 08.22.-08.28
04.24.-05.30. 05.30.-06.13. – –

2A4  4 fô 41 48 70 86

3B5  5 fô 53 60 83 104

3C6  6 fô 58 66 88 109

E F G
06.20.-07.04. 07.04.-07.18. 07.18.-08.15.

– 08.15.-08.22. –
2A4  4 fô 93 113 123

3B5  5 fô 104 131 141

3C6  6 fô 110 136 147

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 03.14.-ig történô foglalás esetén.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
20% kedvezmény 03.14.-ig történô foglalás esetén 06.27. elôtti tartózkodással.

Új ajánlat!
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Camping Kastanija**** 
Novigrad
Fekvése: a komplexum kb. 50 m távolságra található a durva-kavicsos strandtól,

Novigrad központja kb. 3 km-re van. Felszereltsége: összesen 71 mobilház, re-

cepció, étterem, kávézó terasszal, élelmiszerbolt, játszótér, wellnes részleg
jacuzzival és szaunával, összesen 7 kisebb édesvizes medence áll a vendégek
rendelkezésére. Napernyôk és napozóágyak korlátozott számban a medencénél
ingyenesen vehetôk igénybe. Sport/szórakozás: kb. 2 km távolságra 4 teniszpá-

lya, minigolf, vízisport
lehetôségek térítés elle-
nében. Parkolás: korlá-

tozott számban ingye-
nesen. 
Oliva mobilház: három

légteres, nappalival
konyhasarokkal, két két-
ágyas szobával (az
egyikben két különálló
ággyal 80x200 cm, a
másikban franciaággyal
160 x200 cm), két fürdô-
szoba TU/WC-vel, Sat-

tv-vel, klímával, ingyenes WLAN-nal és terasszal. Max. 4 felnôtt és 2 gyermek ré-
szére foglalható. Kb. 32 m2. Typ 3A6
Lavanda mobilház: négy légteres, nappalival konyhasarokkal, három kétágyas

szobával, az egyikben két különálló ággyal 80x 200 cm, a másikban emeletes

ággyal, a harmadikban franciaággyal 160x200 cm, két fürdôszoba TU/WC-vel,
Sat-tv-vel, klímával, ingyenes WLAN-nal és terasszal. Max. 6 felnôtt és 2 gyer-
mek részére foglalható. Kb. 34 m2. Typ 4A8
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, áram- és vízköltséget. Helyszínen fizetendô:
kaució 100 Z/mobilház, végtakarítás 30 Z/mobilház, üdülôhelyi díj1,10 Z/fô/éj, tö-

rölközô és ágynemûhuzat bérelhetô, törölközô 4 Z/szett, ágynemûhuzat10-15 Z/

szett, vagy a vendégek visznek magukkal. Háziállat: nem megengedett. Érkezé-
si nap/minimum tartózkodás: naponta 06.20.-ig és 09.05.-tôl min. 3éj, 06.20.-

07.11. és 08.29.-09.05. között min. 5 éj, 07.11.-08.29 között szombaton min. 7 éj. 
NOVKASTC

Savudrija apartmanok***
Savudrija
Fekvése: Savudrija központjához közel, Umagtól kb. 9 km-re található, a szik-

lás, napozóteraszos strandtól kb. 150 m távolságra. Felszereltsége: összesen

62 apartman, WLAN az egész komplexum területén ingyenes, széf a recepción,
étterem áll a vendégek rendelkezésére. Sport/szórakozás: úszómedence,

streetball, strandröplabda, térítés ellenében: teniszpályák, minigolf, asztalitenisz,
minigolf, asztalitenisz, vízibicikli kölcsönzési lehetôség. Animációs programok fel-
nôtteknek és gyerekeknek 05.24.-09.04. között. Parkolás: korlátozott számban,

kb. 1 Z/éj.

4 fôs apartman: két lég-

teres apartman, lakó-há-
lószobával, 2 fô részére
alvási lehetôséggel, egy
kétágyas szoba, konyha,
fürdô/WC, Sat-tv, balkon
vagy terasz. Kb. 45 m2.  

Typ 2A4 
6 fôs apartman: három

légteres kétszintes apart-
man, lakó-hálószobával,
2 fô részére alvási lehe-
tôséggel, két kétágyas
szobával, konyha, für-
dô/WC, Sat-tv, balkon
vagy terasz. Kb. 75 m2:  

Typ 3C6

6 fôs apartman: három légteres apartman, lakó-hálószobával 2 fô részére alvá-

si lehetôséggel, két kétágyas szobával, konyha, fürdô/WC, Sat-tv, balkon vagy te-
rasz. Kb.47-57 m2.    Typ 3B6 
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram- és vízköltséget, végtakarítást, üdülô-

helyi és regisztrációs díjat. Rácsos gyerekágy: ingyenes, foglaláskor jelezni kell.

Háziállat: foglaláskor jelezni kell, 13 Z/éj, helyszínen fizetendô. Étkezés: igény

esetén reggeli vagy félpanzió foglalható, reggeli 9 Z/fô/alkalom, félpanzió plusz

19 Z/fô/ alkalom.  Az ellátás árából: 5 éves kor alatt 100%,  5-14 éves kor között

50% kedvezmény. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, 05.24.-ig és

09.04.-tôl min. 3 éj, 06.04.-08.30. között min. 5 éj, 2-4 éjszakás rövid tartózkodás
esetén 20% felár lehetséges. UMGSAVUC 

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.14.-ig történô foglalás esetén.

Aminess Laguna Hotel***
Novigrad
Fekvése: az Amines Maestral Hotel szomszédságában a sziklás, kavicsos,

strandtól kb. 50 m, Novigrad óvárosától kb. 800 m távolságra található. Felsze-
reltsége: a teljesen klimatizált szálloda, lifttel, étteremmel, aperitifbárral, tv-szo-

bával, ingyenes WLAN-nal a recepción, ajándék bolttal áll a vendégek rendelke-
zésére. Sport/szórakozás: édesvizû medence gyermekmedencével, itt a naper-

nyôk és a napozóágyak ingyenesek (a strandon térítés ellenében). Térítés elle-
nében: teniszpályák, focipályák, játszótér, strandröplabda, kézilabdapálya, kü-

lönféle vízisport lehetôségek, minigolf, asztalitenisz, kerékpárkölcsönzési lehetô-
ség. Parkolás: a szálloda elôtt korlátozott számban ingyenesen. 

Szobák: összesen 220 szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval,

telefonnal, ingyenes WLAN-nal, Sat-tv-vel és klímával rendelkezik, egy fô részé-
re pótágyazhatók (DA3 típusok). A DX3 típusú kétágyas szobák fortuna jellegû-

ek, akciós áron foglalhatók. A DB3 típusok balkonosak, a DM3 típusok a tenger

felôli oldalon vannak, balkonnal rendelkeznek. Étkezés: büféreggeli, félpanzió

foglalása esetén büfévacsora. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat

fizetô mellett 7 éves korig ingyenes, 7-14 éves kor között 50%, 14 éves kor felett
20% kedvezmény pótágyon. 1 teljes árat fizetô mellett fôágyon 7 éves kor alatt
50%, 7-14 éves kor között 30% kedvezmény pótágyon. Rácsos ágy: foglaláskor

jelezni kell, ingyenes. Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tartózko-
dás: naponta, min. 2 éj, 06.06.-09.05. között min. 5 éj.                   NOVLAGUC

Árak idôpontok szerint apartmanonként, naponta, önellátással
NOVKASTC A B C

09.12.-09.27. 09.05.-09.12. 05.16.-06.20.
04.17.-05.18. – –

3A6  4-6 fô 64 89 121

4A8  6-8 fô 76 109 140

D E F
08.29.-09.05. 06.20.-07.11. 07.11.-08.22.

– 08.22.-08.29. –
3A6  4-6 fô 127 156 196

4A8  6-8 fô 145 180 231

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
UMGSAVUC A B C D

06.06.-06.13. 08.29.-09.06. 06.13.-06.20. 08.22.-08.29.
2A4    4 fô 56 57 75 91

3C6    6 fô 61 64 81 104

3B6    6 fô 66 67 85 112

E F G
06.20.-07.04. 07.04-07.18. 07.18.-08.15.

– 08.15.-08.22. –
2A4    4 fô 98 119 129

3C6    6 fô 104 132 142

3B6    6 fô 108 138 148

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

Új ajánlat!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 04.30.-ig történô foglalás esetén 07.11.-ig és 09.05. utani
tartózkodásra.
5% kedvezmény 04.30.-ig történô foglalás esetén 07.11.-09.05. közötti tar-
tózkodásra

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
NOVLAGUC A B C D

09.12.-09.18. 05.16.-06.06. 06.06.-07.11. 07.11.-08.22.
– 09.05.-09.12. 08.22.-09.05. –

DX3 2+1 fô 33 46 57 67

DA3 2+1 fô 37 52 64 75

DB3 2+1 fô 38 55 67 81

DM3 2+1 fô 41 58 75 85

Félpanzió felára 6 6 6 6
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Porec
Egyik legrégibb település az Isztrián. A tengerparti városban különbözô grill-
és haléttermek, snackbár, diszkó, kávézók, kaszinó és mozi, valamint szá-
mos üzlet várja a turistákat. Sziklás és kavicsos strandján ajánlatos a fürdô-
cipô használata.

Hotel Istra Plava Laguna***
Porec
Fekvése: a Zelena Laguna öbölben a domboldalra épült a szálloda. Porec cent-

ruma kb. 5 km-re, a szezonban kisvasúttal is megközelíthetô (térítés ellenében).
Napozóteraszos, részben kavicsos strand, kb. 200 m-re található. Felszereltsé-
ge: szép, teljesen klimatizált hotel recepcióval, aperitif bárral, önkiszolgáló étte-

remmel, terasszal, WLAN (ingyenesen). Parkolás: a szálloda parkolójában.

Sport/szórakozás: ingyenesen: édesvizû úszómedence és gyerekmedence, te-

rasz (napernyôk korlátozott számban). Szórakoztató és animációs programok
05.24.-08.28. között. Térítés ellenében: 18 teniszpálya, nyugágyak és naper-

nyôk a strandon, minigolf, strandröplabda.
Szobák: a 192 szoba, mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, Sat-tv-

vel, ingyenes WLAN-nal és klímával felszerelt. A DX2 típusú kétágyas szobák kb.

18 m2-esek, fortuna jellegûek,
kedvezôbb áron foglalhatók,
max. 2 fô részére.  A DM3 típu-

sú szobák a tenger felôli olda-
lon vannak balkonnal, kb. 18-22
m2-esek, 1 fô részére pót-
ágyazhatók. Az SA3 suitek két

légteresek, nappalival és egy
kétágyas hálószobával rendel-
keznek, a nappalibank kihúzha-
tó ággyal (kb.110x180 cm), bal-

konosak kb. 31 m2-esek.  Étkezés: reggeli, vagy félpanzió plusz. Minden étkezés

büférendszerben van. Gyermek- és pótágykedvezmény: pontos gyermekárak-

ról kérjük érdeklôdjön irodánkban. Rácsos ágy: kb. 5 W/nap, elôre jelezni kell.

Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 5

éjszaka, 2-4 éjszakos rövid tartózkodás esetén 20% felár lehetséges. Fontos in-
formáció: 06.13. elôtti és 09.05. utáni árakról kérjük érdeklôdjön irodánkban.  

POCISTRC

GRAND TOURS PLUSZ
— ebéd idôben a félpanziós ellátás keretében snack, szendvics vagy süti a ho-

telbárban. A vacsoránál az üdítôk, víz, bor és a sör ingyenes, heti egy alka-
lommal téma-vacsorák (05.25.-09.04. között).

Úszómedencével 

és teniszpályával!

Hotel Materada Plava Laguna***
Porec
Fekvése: Porec óvárosával szemben egy félszigeten, közvetlenül a tengerparton

található a szálloda, kb. 3 km távolságra a központtól. Felszereltsége: a teljesen

légkondicionált szálloda 400 szobával, recepcióval, széffel, lifttel, WLAN-nal,

internetsarokkal (térítés ellenében 4 Z/óra), önkiszolgáló étteremmel, aperitifbár-

ral, kávézóval, ajándékbolttal várja vendégeit. Sport/szórakozás: édesvizes me-

dence gyerekmedencével, napozóterasszal, poolbárral. Napozóágyak a meden-
cénél ingyenesen, törölközô kaució ellenében. Naponta animációs programok
felnôttek és gyermekek részére egyaránt, 05.24.-09.11. között. Térítés ellenében

napozóágyak a strandon kb. 3 Z/nap/ágy. Parkolás: térítés ellenében kb. 1

Z/nap. 

Szobák: mindegyik szoba TU/WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, WLAN-nal, széf-

fel, Sat-tv-vel, klímával és balkonnal rendelkezik. A DA2/DB3 típusú kétágyas

szobák kb. 19-21 m2, a DB3 típus 1 fô részére pótágyazható, a DM3 típusok a

tenger felôli oldalon
vannak, 1 fôre pót-
ágyazási lehetôség-
gel.  Étkezés: büfé-

reggeli vagy félpanzió
plusz. Félpanzió fogla-
lása esetén a vacsorá-
nál az italok automa-
tákból ingyenesek.
Gyermek- és pót-
ágykedvezmény: két

teljes árat fizetô mel-
lett 12 éves kor alatt
ingyenes, 12-14 éves
kor között 50%, ked-

vezmény pótágyon. Rácsos ágy: lekérésre ingyenes.  Háziállat: nem megenge-

dett. Egyéb: 06.06. elôtti és 09.05. utáni árakról kérjük érdeklôdjön irodánkban.

Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 5 éj, 2-4 éjszakás rövid tartózko-

dás esetén 20% felár lehetséges.  POCMATEC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
04.01.-ig történô foglalás esetén 6 Z/fô/éj.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
POCISTRC A B C

06.13.-06.20. 08.29.-09.05. 06.06.-06.13.
DX2 2 fô 48 48 52

DM3 2+1 fô 52 53 57

SA3 2+1 fô 57 58 64

Félpanziós felár 3 3 3 

D E F
08.22.-08.29. 06.20.-07.18. 07.18.-08.15.

– 08.15.-08.22. –
DX2 2 fô 53 64 72

DM3 2+1 fô 58 70 79

SA3 2+1 fô 65 78 86

Félpanziós felár 3 3 3

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
03.14.-ig történô foglalás esetén -6 Z/fô/éj a felnôtt árból.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
POCMATEC A B C D

06.13.-06.20. 06.06.-06.13. 08.22.-08.29. 06.20.-07.04.
– 08.29.-09.05. – –

DA2 2 fô 61 66 71 79

DB3 2+1 fô 61 66 71 79

DM3 2+1 fô 65 70 76 84

Félpanzió plusz 3 3 3 3

E F G H
07.04.-07.18. 08.15.-08.22. 07.18.-07.25. 07.25.-08.15.

DA2 2 fô 83 86 90 93

DB3 2+1 fô 83 86 90 93

DM3 2+1 fô 88 91 97 99

Félpanzió plusz 3 3 3 3



A részvételi díj a storno biztosítást nem tartalmazza, foglaláskor fakultatívan megköthetô! 7

Isztria Horvátország

Lanterna apartmanok** 
Porec

Fekvése: kb. 500 m távolságra van a bevásárló- és szórakoztató központtól,

ugyanúgy az éttermektôl, és tavernáktól, Porectôl kb. 13 km-re, 20-200 m-re a ka-
vicsos, betonos strandtól. A közelben kutyás strand. Sport/szórakozás: kb. 500

m-re három étterem, bár, játszótér. Napozóágyak a strandon. Parkolás: az apart-

manházak közelében, gyûjtôparkolóban, ingyenesen.

3-4 fôs superior apartmanok: két légteres, superior apartmanok, 1 hálószoba 2

fôre, a 3. vagy 4. fô elhelyezése a nappaliban, konyhasarok, TU/WC, balkon. Kb.
37-44 m2. 2S3 / 2G4
6 fôs superior típusú apartmanok: 2 szintes apartmanok, 2 hálószoba és nap-

pali kihúzhatós ággyal, 3 balkon 2 fürdôszoba, tusolóval vagy káddal, WC-vel,
konyhasarok. Kb.70 m2.   3S6
3-4 fôs standard típusú apartmanok: 2 légteres aparmanok 1 hálószobával, 3.

vagy 4. fô elhelyezése a nappaliban, konyhasarok, TU/WC, balkon. Kb. 37-44  m2.
2A3 / 2B4

3-4 fôs Sunset apartmanok: tenger felôli 2 légteres apartmanok, 1 hálószobá-

val, nappali kihúzhatós ággyal. Konyharész mikróval és vízforralóval. TU/WC,
Sat-tv, balkon. Kb. 37-44 m2. 2L3 / 2F4

6 fôs sunset 6S apartmanok:
2 szintes apartmanok, két háló-
szobával, nappaliban kihúzható
ággyal, 3 balkon, két fürdôszo-
ba TU/WC-vel. Konyharész
mikróval és vízforralóval, Sat-tv.
Kb. 70 m2.   3H6
Az ár tartalmazza: bérleti díjat,

áram- és vízköltséget, ágyne-
mûhuzatot, törölközôt, a végta-
karítást, üdülôhelyi díjat. Rá-
csos ágy: lekérésre 5 Z/nap.

Háziállat: lehetséges, kb. 10

Z/nap, foglaláskor jelezni kell,

az étterembe nem vihetô és csak bizonyos strandszakaszokon engedélyezett.
Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 1 éj 07.09.-07.27. és 08.19.-

09.05. között min. 5 éj, 07.27.-08.19. között min. 7 éj. POCLANTC

Hotel Mediteran Plava Laguna***
Porec
Fekvése: a szálloda Porec központjától kb. 2 km-re, 

a kavicsos, betonos napozóteraszos strandtól kb. 200 m távolságra található.
Felszereltsége: étterem, kávézó, aperitfbár, lift, tv-szoba, ingyenes WLAN, tánc-

terasz, tengervizes úszómedence gyermekmedencével (elô- és utószezonban fû-
tött), napozóterasz áll a vendégek rendelkezésére. Napozóágyak a medencénél
ingyenesen vehetôk igénybe, a strandon térítés ellenében. Sport/szórakozás:
05.24.-09.04. között animációs programok és zenés esték a szálloda teraszán

hetente több alkalommal. Parkolás: korlátozott számbon 1 Z/éj.

Szobák: összesen 332 szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, te-

lefonnal, klímával, Sat-tv-vel, térítés ellenében széffel, ingyenes WLAN-nal és
balkonnal rendelkezik, kb. 17-24 m2-esek, 1 fô részére pótágyazhatók. (DA3 típu-

sok). A DB3 típusú kétágyas szobák a park felôli oldalon vannak. Gyermek- és
pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 12 éves korig ingyenes, 12-14

éves kor között 50%, 14 éves kortól 20% kedvezmény pótágyon. Étkezés:

büféreggeli igény esetén. A vacsoránál az italok (üdítôk, víz, folyóbor és csapolt
sör) ingyenesek. 05.25.-09.04.között heti egy alkalommal témavacsora. Rácsos
ágy: foglaláskor jelezni kell, ingyenes. Háziállat: nem megengedett. Érkezési
nap/min. tartózkodás: naponta, min. 5 éj, 2-4 éjszakás rövid tartózkodás esetén

20 % felár lehetséges.                    POCMEDIC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
03.14-ig történô foglalás esetén -6 ñ/fô/éj a felnôtt árból.

GRAND TOURS PLUSZ
— félpanzió esetén ingyenes italfogyasztás (csapolt sör, folyó bor, víz és üdí-

tôk) a vacsoránál.

Új ajánlat!

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
POCLANTC A B C

05.05.-05.18. 09.05.-09.13. 06.01.-06.08.
09.13.-09.27. 05.18.-05.28. –

2A3 3 fô 20 34 51

2B4 4 fô 24 39 59

2S3  3 fô 28 42 59

2L3  3 fô 32 48 67

2G4 4 fô 35 52 74

2F4 4 fô 42 62 88

3S6 6 fô 48 64 99

3H6 6 fô 55 78 114

D E F
06.08.-06.27. 07.09.-07.27. 07.27.-08.19.

– 08.19.-09.05. –
2A3  3 fô 56 72 99

2B4  4 fô 71 91 127

2S3 3 fô 67 83 107

2L3  3 fô 79 98 130

2G4  4 fô 83 107 138

2F4  4 fô 103 126 173

3S6  6 fô 121 151 197

3H6 6 fô 143 176 241

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
POCMEDIC A B C D

06.06.-06.20. 08.29.-09.04. 08.22.-08.29. 06.20.-07.04.
DA3 2+1 fô 62 69 72 79

DB3 2+1 fô 66 72 77 83

Félpanziós felár 3 3 3 3 

E F G H
07.04.-07.18. 08.15.-08.22. 07.18.-07.25. 07.25.-08.15.

DA3 2+1 fô 81 85 89 93

DB3 2+1 fô 85 90 94 98

Félpanziós felár 3 3 3 3 
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Hotel Zorna Plava Laguna***
Porec
Fekvése: a szálloda közvetlenül a kavicsos, sziklás tengerparton található. Kb. 5
km-re fekszik Porec óvárosa, ahová rendszeres busz- és hajóstranszfer közleke-
dik, fôszezonban kisvasút is (térítés ellenében). Felszereltsége: a hotelben re-
cepció, lift, WLAN (ingyenes), társalgó, aperitifbár, étterem és kávézó. Széfbérlé-
si lehetôség a recepciónál (térítés ellenében). Gyermekeknek játszótér. Sport/
szórakozás: édesvízû medence gyerekmedencével, napozóterasz várja a ven-
dégeket. Napozóágy a medencénél, korlátozott számban ingyenesen, a strandon
térítés ellenében. Térítés ellenében: vízisí, banánozás, vitorlázás, kerékpár és
vízibicikli kölcsönzési lehetôség. Parkolás: a hotel parkolójában, kb. 1 Y/éj.

Szobák: a kényelme-
sen berendezett, össze-
sen 211 szobában,
TU/WC, hajszárító, tele-
fon, Sat-tv, klíma, bérel-
hetô hûtôszekrény leké-
résre 3 Y/nap.(Kb. 13
m2..) A DX2 típus fortuna
jellegû, kedvezményes
áron foglalható két-
ágyas szoba, a DA2 és
a DM2 típusok a tenger
felôli oldalon vannak, a
DM4 2 felnôtt és max 2
gyerek részére foglalha-
tó. Étkezés: all inclusive
(lásd leírásnál). Gyer-
mek- és pótágyked-
vezmény: 2 teljes fize-

tôvel egy szobában 14 éves kor alatt ingyenes. Rácsos ágy: térítés ellenében,
elôre rendelni kell. Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tartózko-
dás: naponta, min. 5 éj, 2-4 éjszakás rövid tartózkodás esetén 20% felár lehet-
séges. POCZORNC

Valamar Diamant Residence***
Porec
Fekvése: a kedvelt üdülôkomplexum egy emelkedôn található, mediterrán kör-
nyezetben a sziklás, kavicsos napozóteraszos strandtól kb. 300 m távolságra.
Porec óvárosa kb. 2 km-re van. Felszereltsége: ingyenes WLAN a Hotel

Valamar Diamant halljá-
ban, édesvizes meden-
ce, fûtött édesvizes
uszoda a Hotel Valamar
Diamantban, amelyet a
komplexum vendégei
ingyenesen vehetnek
igénybe. Napernyôk és
napozóágyak a meden-
cénél korlátozott szám-
ban ingyenesen.
Sport/szórakozás: fit-
neszterem, wellness és
szépség-központ térítés
ellenében a Hotel
Valamar Diamant-ban.
Reggelitorna, animációs

programok gyerekeknek, aerobik, vízi-aerobik, esti szórakoztató animációs prog-
ramok, sportközpont a közelben. Parkolás: korlátozott számban térítés ellené-
ben, kb. 3 Y/nap. 
4 fôs apartman: két légteres apartman, lakó-hálószobával 1-2 fô részére kihúz-
ható ággyal, egy kétágyas szoba, konyhasarok mosogatógéppel, mikrohullámú
sütô, kávéfôzô, étkezôsarok, TU/WC, klíma, széf, telefon, Sat-tv, balkon vagy te-
rasz. Kb. 38 m2. Typ 2A4
6 fôs apartman: három légteres apartman, lakó-hálószobával 2 fôre alvási lehe-
tôséggel, két kétágyas szoba terasszal, további felszereltsége megegyezik a 2A4
típusú apartman leírásával. Kb. 47 m2. Typ 3B6
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, a víz-, gáz- és áramköltséget, ágynemûhuza-
tot, végtakarítást. Rácsos ágy: lekérésre, 5 Y/éj. Háziállat: lekérésre, kb. 20
Y/nap, a helyszínen fizetendô. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta 07.01-
ig és 09.05. tôl, min 3 éj, 07.01.-07.25. és 08.18.-09.05. között min. 5 éj, 07.25.-
08.18. között, min. 7 éj. POCDIARC

Hotel Delfin Plava Laguna**
Porec
Fekvése: a szálloda mediterrán zöld környezetben, a tengertôl kb. 100 m-re, a
kavicsos, napozóteraszos strandtól pár perc sétára található. Éttermek, üzletek a
közelben. Porec központja, bevásárlási lehetôség kb. 5 km-re van. Felszereltsé-
ge: a létesítmény több épületbôl áll, összesen 794 szobával rendelkezik. Recep-
ció, lift, WLAN (a társalgóban ingyenes), tv-szoba, klimatizált étterem, aperitif-bár,
ajándékbolt és fodrász várja a vendégeket. Sport/szórakozás: ingyenesen: ten-
gervizes medence napozóterasszal, napernyô és nyugágy a medencénél korlá-
tozott számban (ingyenesen), a strandon térítés ellenében. Animációs programok

a fôszezonban, aerobic,
strandröplabda, mini-
club (júniustól szeptem-
berig). Térítés ellené-
ben: a „Zelena-Lagu-
na” sportcentrumban 18
teniszpálya, asztalite-
nisz, minigolf, strand-
röplabda, kosárlabda,
vízisí, hajó- és kerék-
párkölcsönzés. Parko-
lás: térítés ellenében.
(Kb. 1 Y/éj)
Szobák: egyszerû be-
rendezésû, kétágyas
szobák többnyire két kü-

lönálló ággyal, TU/WC-vel felszereltek (kb. 13-17 m2). A DX2 típusúak fortuna jel-
legûek, kedvezôbb áron foglalhatók, 13 m2. A DA2 típusok balkonnal rendelkez-
nek, a DM2 típusok a tenger felôli oldalon vannak, balkonnal. Étkezés:  büféreg-
geli, foglalható félpanzió vagy teljes panzió büférendszerben. Gyermek- és
pótágykedvezmény: egy teljes árat fizetô mellett 7 éves kor alatt 50%, 7-14 éves
kor között 30% kedvezményt. Rácsos ágy: ingyenes, foglaláskor jelezni kell. Há-
ziállat: lekérésre, kicsi megengedett, kb. 13 Y/éj. Érkezési nap/min. tartózko-
dás: naponta, min. 5 éj, 2-4 éjszakás rövid tartózkodás esetén 20% felár lehet-
séges. POCDELFC

Úszómedencével,

teniszpályával!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
03.14.-ig történô foglalás esetén -8 Z/fô/éj a felnôtt árból.

ALL INCLUSIVE
(karszalag viselése kötelezô!)
Étkezés: bôséges reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben. Délutáni snack
16.30.-17.30  és éjjeli snack 22.00-23.00 óra között. Italok: ebédnél és vacso-
ránál helyi borok és helyi, csapolt sörök, alkoholmentes italok, filteres kávé és
tea ingyenes. 8.00-23.00 óra között a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
kávé ingyenes a bárnál. Programok: 1x/hét (05.25.-09.04.) gála vagy téma va-
csora. Sport: teniszpálya, asztalitenisz, minigolf, squash, boccia, strandröplab-
da, kézilabda, futball, bicikli, kajak (bejelentkezés/bérlés a recepciónál). 

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
POCDELFC A B C

– 05.24.-06.20. –
09.05.-09.20. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29.

DX2  2 fô 30 34 42
DA2  2 fô 32 36 44
DM2  2 fô 33 37 46
Félpanziós felár 1 1 1
Teljes panziós felár 9 9 9

D E F
06.20.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-08.15.

– 08.15.-08.22. –
DX2  2 fô 43 46 50
DA2  2 fô 46 49 53
DM2  2 fô 47 50 54
Félpanziós felár 1 1 1
Teljes panziós felár 9 9 9

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
POCDIARC A B C D

05.21.-06.11. 06.11.-07.01. 07.01.-07.25. 07.25.-08.18.
09.05.-09.12. – 08.18.-09.05. –

2A4  4 fô 115 147 192 213
3B6  6 fô 143 185 253 277

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, all inclusive ellátással
POCZORNC A B C D

05.28.-06.06. 06.06.-06.20. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29.
DX2     2 fô 57 65 66 76
DA2     2 fô 62 70 72 83
DM4 2+2 fô 79 89 91 105

E F G H
06.20.-07.11. 07.11.-07.25. 08.01.-08.15. 07.25.-08.01.

– 08.15.-08.22. – –
DX2     2 fô 80 85 91 95
DA2     2 fô 88 93 99 104
DM4 2+2 fô 112 118 126 132

Úszómedencével!

Új ajánlat!



A részvételi díj a storno biztosítást nem tartalmazza, foglaláskor fakultatívan megköthetô! 9

Isztria Horvátország

Rubin Sunny Hotel by Valamar***
Porec
Fekvése: a szálloda Porec óvárosától kb. 800 m, a sziklás, kavicsos napozóte-

raszos strandtól kb. 100 m távolságra található. Felszereltsége: büféétterem,

a-la-carte étterem, poolbár, ingyenes WLAN a recepciónál, internetsarok (térítés
ellenében), újságos, ajándékbolt, kerékpártároló, terasz, édesvizes úszómeden-
ce, napernyôk és napozóágyak a medencénél korlátozott számban ingyenesek,
a strandon térítés ellenében. A vendégek ingyenesen használhatják a Valamar

Crystal hotel tengervi-
zes úszómedencéjét és
térítés ellenében a
Valamar Diamant uszo-
dáját. Parkolás: korlá-

tozott számban, kb 3

X/éj. 

Szobák: összesen 258

szoba, melyek mind-
egyike fürdôszobával
vagy TU/WC-vel, haj-
szárítóval, Sat-tv-vel, te-
lefonnal, klímával és
balkonnal rendelkezik.

(DA2 superior). A DM2 superior kétágyas szobák a tenger felôli oldalon vannak,

a DT3 szobák egy fôre pótágyazhatók. Gyermek- és pótágykedvezmény: két

teljes árat fizetô mellett 14 éves korig ingyenes, 14 éves kor felett 50% kedvez-
mény pótágyon. Étkezés: büféreggeli, félpanzió foglalása esetén büfévacsora.

Rácsos ágy: lekérésre, kb. 5 X/éj. Háziállat: nem megengedett. Érkezési
nap/min. tartózkodás: naponta, min. 1 éj, 06.27.-09.03. között min. 3 éj.  

POCRUBIC 

Kamp Pineta**
Fazana
Fekvése: kb.10 perc sétára Fazana központjától és kb.250 m távolságra a szik-

lás, kavicsos strandtól. Felszereltsége: a létesítményen belül recepció, pénzvál-

tó, étterem, cukrászda, bár, élelmiszerbolt, játszótér várja a vendégeket. Sport/
szórakozás: röplabda, minigolf, kosárlabda, trambulin, játszótér, különbözô vízis-

port lehetôségek a strandon. Parkolás: a komplexumon belül központi parkoló-

ban ingyenesen.
6 fôs mobilház „Gali-
ja”: lakó-hálószoba két

fô részére kihúzatós
ággyal, két kétágyas
szoba, konyhasarok
gáztûzhellyel, hûtôszek-
rénnyel, TU/WC, Sat-tv,
klíma, fedett terasz kerti
bútorral. Kb.24 m2.   

Typ 3A6
6 fôs mobilház „Van-
ga”: két fürdôszobával

(TU/WC-vel) rendelke-
zik, további leírása megegyezik a Typ 3A6 mobilház leírásával. Kb. 32 m2.   

Typ 3B6
6 fôs mobilház„Prémium Vanga”: CD-, DVD-lejátszóval, két napozóággyal az

1. és 2. sorban, kb. 150 m-re a strandtól, további leírása megegyezik a Typ 3B6
mobilház leírásával. Kb. 32 m2.  Typ 3C6

Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram-, gáz- és vízköltséget, ágynemûhuza-

tot. Helyszínen fizetendô: a végtakarítás 30 X/mobilház/tartózkodás, kaució 100

X/mobilház, üdülôhelyi díj 1,10 X/fô/éj, regisztrációs díj 4 X/fô/tartózkodás. Rá-
csos ágy: lekérésre, 5 X/éj. Háziállat: lekérésre megengedett, 8 X/éj. Érkezési
nap/ min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj,05.30.-07.18. és 08.22.-09.05. között

min. 5 éj, 07.18.-08.22. között min. 7 éj. FAZPINEC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 04.01.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, mobilházanként, naponta, önellátással
FAZPINEC A B C D

04.29.-05.30. 08.29.-09.12. 05.30.-06.13. 06.13.-06.27.
09.12.-09.30. – – –

3A6   6 fô 55 71 79 95

3B6   6 fô 62 81 89 110

3C6   6 fô 69 89 93 121

E F G H
06.27.-07.11. 08.22.-08.29. 07.11.-07.18. 07.18.-08.22.

3A6   6 fô 127 133 156 168

3B6   6 fô 144 155 169 188

3C6   6 fô 157 168 179 196

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 05.30.-ig és 08.29. utáni

tartózkodással.

Új ajánlat!

Hotel Plava Laguna***
Porec
Fekvése: a szálloda a Zelena Lagunában, közvetlenül a napozóteraszos, kavi-

csos, sziklás tengerparton található. Kb. 5 km-re van Porec óvárosa, ahová rend-
szeres busz- és hajóstranszfer közlekedik. Felszereltsége: a klimatizált szállodá-

ban, recepció, WLAN (ingyenes), büfé, étterem, aperitif-bár, ajándékbolt találha-
tó. Sport/szórakozás: édesvizû medence napozóterasszal, napernyôkkel és

napozóággyakkal, melyek ingyenesen állnak a vendégek rendelkezésére, a
strandon térítés ellenében. Animációs és szórakoztató programok (05.25.-
09.04.között), miniclub. Térítés ellenében: teniszpályák, asztalitenisz, minigolf,

kerékpár kölcsönzés, vízisportok (a kb. 200 m-re lévô sportcentrumban). Parko-
lás: térítés ellenében, kb. 1 X/éj.

Szobák: a kényelme-

sen berendezett szo-
bákban TU/WC, telefon,
WLAN, Sat-tv, klíma ta-
lálható, kb. 15 m2-esek,
a DX2 típusú szobák

fortuna jellegûek, ked-
vezôbb áron foglalha-
tók. A DA2 szobák bal-

konnal, a DB2 típusok

tengerfelôli oldalon bal-
konnal rendelkeznek. A
DZO típusú szobák bal-

konnal, vagy terasszal
rendelkeznek, a DZM tí-

pusú szobák a tengerre néznek, a DZL típus a szárazföld felôli oldalon van. A

DZ1 típusú szobák nagyobbak kb. 19 m2-esek a tengef felôli oldalon vannak, 1 fô

részére pótágyazhatók. Étkezés: reggeli, félpanzió plusz (04.26.-tól) vagy teljes

panzió plusz. Reggeli és vacsora büférendszerben. Teljes panziónál menüválasz-
tásos ebéd. Vacsora mellé ingyenes italfogyasztás.. Hetente 1x gála/tematikus
est (05.27.-09.06.). Gyermek- és pótágykedvezmény: egy teljes árat fizetô mel-

lett 7 éves kor alatt 50%, 7-14 éves kor között 30% kedvezmény. Rácsos ágy:
kb. 5 X/éj, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem megengedett. Egyéb: 06.13.

elôtti és 08.29. utáni árakról kérjük érdeklôdjön irodánkban! Érkezési nap/min.
tartózkodás: naponta/min. 5 éj, 2-4 éjszakás rövid tartózkodás esetén 20% felár

lehetséges. POCPLAVC

Árak idôpontok szerint ,személyenként, naponta, reggelivel
POCPLAVC A B C

06.13.-06.20. 08.29.-09.05. 06.06.-06.13.
DX2    2 fô 44 46 50

DA2    2 fô 50 51 55

DB2    2 fô 52 53 57

Félpanzió felára 3 3 3

Teljes panzió felára 13 13 13

D E F
08.22.-08.29. 06.20.-07.18. 07.18.-08.15.

– 08.15.-08.22. –
DX2    2 fô 50 60 67

DA2    2 fô 56 67 75

DB2    2 fô 58 70 79

Félpanzió felára 3 3 3

Teljes panzió felára 13 13 13

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
6 W/fô/éj kedvezmény 05.28.-08.08. közötti idôpont foglalása esetén (nem
érvényes teljes panziós felárra).

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
POCRUBIC A B C

09.17.-10.03. 05.09.-05.21. 05.29.-06.11.
– 05.24.-05.29. 09.11.-09.17.

DA2 2 fô 34 41 58

DM2 2 fô 45 53 76

DT3 2+1 fô 38 45 65

Félpanziós felár 7 7 7

D E F
06.11.-06.27. 06.27.-07.25. 07.25.-08.23.
09.03.-09.11. 08.23-09.03. –

DA2  2 fô 69 83 96

DM2  2 fô 89 107 123

DT3 2+1 fô 76 92 106

Félpanziós felár 7 7 7
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Island Hotel Katarina***
Rovinj – Katarina-sziget
Fekvése: a szálloda a vele azonos elnevezésû szigeten található Rovinjnál, köz-

vetlenül a sziklás, kavicsos, napozóteraszos tengerparton. A szigetrôl óránként
hajótranszfer közlekedik az óvárosba, mely korlátlanul ingyenes a szálloda ven-
dégei számára 05.30-00.30 között. Felszereltsége: recepció, étterem, napozóte-

rasz, bár, játszótér, tengervizes medence, pezsgôfürdô és gyermekmedence áll a
vendégek rendelkezé-
sére. A medencénél és
a strandon napernyôk
és napozóágyak korlá-
tozott számban ingye-
nesek. Sport/szórako-
zás: animációs progra-

mok gyermekek és fel-
nôttek részére egyaránt.
Aerobik, zumba, jóga,
pilates, nordic walking,
minigolf, asztalitenisz,
strandröplabda. Parko-
lás a kikötôtôl kb. 500

m-re ingyenesen. 
Szobák: összesen 120

tengerfelôli szoba,
TU/WC-vel, hajszárító-
val, klímával, minibárral

(lekérésre), széffel, telefonnal, tv-vel, rádióval, ingyenes WLAN-nal, balkonnal,
loggiaval vagy terasszal, kb. 20 m2. (DM2 típusok). Az SN4 családi suite-ek két

légteresek, a gyerek számára külön szobával (emeletes ággyal vagy két különál-
ló ággyal), a hotel melléképületében, kb. 30 m2. Étkezés: reggeli és vacsora bü-

férendszerben. Gyermek- és pótágykedvezmény: kétágyas szobában 1 teljes

árat fizetô mellett 2-12 éves kor között 40%, családi suite-ban 2 vagy 3 teljes árat
fizetô mellett 2-12 éves kor között 40% kedvezmény. Rácsos ágy: foglaláskor je-

lezni kell, ingyenes. Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tartózko-
dás: 05.21.-09.27. között naponta, min. 5 éj, egyébként naponta, min. 4 éj. 

ROVKATAC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
PULCENTC A B C

04.30.-05.21. 05.21.-05.29. 05.29.-06.11.
09.27.-10.10. 09.20.-09.27. 09.13.-09.20.

DM2    2 fô 43 44 64

SN4  2+2 fô 38 41 57

Félpanziós felár 15 15 15

D E F
06.11.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-08.30.

– 08.30.-09.13. –
DM2    2 fô 72 81 102

SN4  2+2 fô 65 74 93

Félpanziós felár 15 15 15

All Inclusive Resort Funtana***
Vrsar
Fekvése: a szálloda Vrsar központjától kb. 3 km-re, a sziklás, kavicsos strandtól

kb. 30 m távolságra található. Felszereltsége: étterem, snackbár, aperitifbár, tár-

salgó, édesvizes úszómedence gyermekmedencével, terasz, poolbár, játszótér
várja a vendégeket. Napernyôk és napozóágyak a medencénél és a strandon
korlátozott számban ingyenesek. Sport/szórakozás: teniszpályák, asztalitenisz,

minigolf, strandröplabda, a fôszezonban animációs programok felnôtteknek és
gyermekeknek egyaránt. 5-12 éves kor között ingyenes kezdô tenisztanfolyam.
Parkolás: korlátozott számban, ingyenesen. 

Szobák: 228 szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, in-

gyenes WLAN-nal, Sat-tv-vel, széffel, klímával és tenger felôli balkonnal rendel-
kezik (DA2 típusok). A DS3 típusú szobák 1 fô részére pótágyazhatók, az FA4 tí-

pusú szobák két kétágyas szoba összekötô ajtóval. Étkezés: ld. all inclusive le-

írást. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes fizetô mellett 12 éves korig in-

gyenes, 12 éves kor felett 60% kedvezmény kétágyas szobában pótágyon. Az
FA4 típusú szobákban 2-12 éves kor között 2-3 teljes árat fizetô mellett 30% ked-

vezmény. Rácsos ágy: ingyenes, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem megen-

gedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 5 éj.              VRSFUNTC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, all inclusive ellátással
VRSFUNTC A B C D E

05.21.-05.29. 05.29.-06.11. 06.11.-06.19. 06.19.-07.03. 07.03.-08.30.

09.20.-09.27. 09.13.-09.20. – 08.30.-09.13.

DA2 2 fô/FA4 2+2 fô 61 70 84 88 103

DS3 2+1 fô 66 75 90 94 110

Villas Rubin Hotel***
Rovinj
Fekvése: a szálloda közvetlenül a tengerparton található a sziklás, kavicsos

strandtól kb. 300 m távolságra. Rovinj központaj kb. 3 km-re található. Felszerelt-
sége: recepció, bérelhetô széf, internetsarok (térítés ellenében),étterem, pizze-

ria, bár, kávézó, élelmiszerbolt, cukrászda áll a vendégek rendelkezésére. Parko-
lás: a szálloda parkolójában korlátozott számban ingyenesen. Sport/szórako-
zás: ingyenesen: édesvizû medence csúszdával (utóbbi térítés ellenében), gye-

rekmedence, napozóte-
rasz. A napernyôk és na-
pozóágyak a medencé-
nél korlátozott számban-
ingyenesen, a strandon
térítés ellenében vehe-
tôk igénybe. Térítés el-
lenében: tenisz, röplab-

da, asztalitenisz, kosár-
labda, billiárd, boccia,
kerékpárkölcsönzés, kü-
lönbözô vízisport eszkö-
zök. Számos animációs
program, élôzenés es-
tek.

Szobák: a szobák mindegyike TU/WC-vel, Sat-tv-vel, telefonnal és klímával,

széffel, kis hûtôvel, balkonnal vagy terasszal rendelkezik 1 fô részére pótá-
gyazható, kb. 20 m2 (DA3).  Étkezés: bôséges büféreggeli, igény esetén büféva-

csora, 5 X/fô/nap. Gyermek- és pótágykedvezmény: kétágyas szobában két

teljes árat fizetô esetén 10 éves korig ingyenes, 10 éves kortól 50% kedvezmény.

Rácsos ágy: lekérésre, ingyenesen. Háziállat: lekérésre, 10 X/éj. Érkezési
nap/min. tartózkodás: naponta, 05.29.-ig és 09.06.-tól min. 4 éj, 05.29.-09.06.

között min. 5 éj, 09.20.-09.27. között min. 8 éj. ROVRUBIC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
20% kedvezmény 02.15.-ig történô foglalás esetén.
10% kedvezmény  03.14.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
ROVRUBIC A B C

09.20.-09.27. 05.21.-05.29. 05.29.-06.19.
– 09.06.-09.20. 08.30.-09.06.

DA3    2+1 fô 23 37 55

Félpanziós felár 5 5 5
D E F

06.19.-07.10. 07.10.-07.17. 07.17.-08.23.
08.23.-08.30. – –

DA3    2+1 fô 67 74 80

Félpanziós felár 5 5 5

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.14.-ig történô foglalás esetén,

ALL INCLUSIVE
Reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben. Italok (víz, Cola, Sprite, jegestea,
üdítôk, sör, vörös és fehérbor) az étkezéseknél ingyenesen. Snack ételek (piz-
za, szendvics, jégkrém, gyümölcsök és smothie), valamint kávé, tea a „Fresh
Corner”-ben 17.00-18.00 óra között. Az étteremben 12.00-16.00 óra között éte-
lek:  tészta, rizottó, saláták, halételek és fagylalt, valamint italok (víz, üditôk, bor
és sör) 10.00-24.00 óra között. Az aperitif bárban 8.00,-14.00 és 17.00-23.00 óra
között kávé, tea, bor és sör, a „Fresh Corner”-ben 21-00-24-00 óra között rövid-
italok.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.14.-ig történô foglalás esetén,

Új ajánlat!

Új ajánlat!
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Hotel Park Plaza Verudela****
Pula
Fekvése: a szálloda közvetlenül a tengerparton, kavicsos, sziklás strandtól kb.

200 m távolságra, Pula központjától kb. 5 km-re. Felszereltsége: három tenger-

vizes medence, csúszda, napernyôk és napozóágyak (a medencénél térítés elle-
nében), élelmiszerbolt, kávézó, éttermek, pizzeria, ajándékboltok. Sport/szóra-
kozás: animációs programok gyermekek részére, júniustól szeptemberig. Térí-
tés ellenében: a Verudela sportcentrumban: homokos teniszpályák, asztalite-

nisz, focipálya, minigolf, boccia, kézilabda, röplabda- és kosárlabdapályák. Par-
kolás: korlátozott számban ingyenesen. 

2 fôs  stúdió: egy légteres, lakó-hálószobával kihúzható ággyal, konyhasarok

mikrohullámú sütôvel, kávéfôzôvel, étkezôsarok, klíma, LCD Sat-tv, telefon, széf,
fürdôszoba/WC, terasz vagy balkon, az 1., a 2. vagy a 3. emeleten. Kb. 25 m2. 

Typ 1A2
4 fôs apartman: két légteres, lakó-hálószoba kihúzható ággyal, egy kétágyas há-

lószoba, konyhasarok mikrohullámú sütôvel, kávéfôzôvel, étkezôsarok, klíma,
LCD Sat-tv, telefon, széf, fürdôszoba/WC, terasz vagy balkon, a földszinten, az
1., a 2. vagy a 3. emeleten. Kb. 30-40 m2. Typ 2A4

Az ár tartalmazza: a bérleti díjat,

az áram- és vízköltséget, ágyne-
mûhuzatot, törölközôt. Rácsos
ágy: foglaláskor jelezni kell, in-

gyenes. Háziállat: foglaláskor je-

lezni kell, 12 Y/éj. Étkezés: igény

esetén félpanzió kérhetô szezon-

tól függôen 21-23 Y/fô/alkalom, a

gyermekek részére 6 éves korig
ingyenes, 6-12 éves kor között
50% kedvezmény az ellátásból.
Érkezési nap/min. tartózkodás:
naponta, min. 3 éj, 06.13.-07.04. és 08.29.-09.05. között min. 5 éj, 07.04.-08.29.
között szombaton vagy vasárnap min. 7 éj.   PULVERUC

Verudela-félsziget
Pulától 5 km-re, délre fekszik a Verudela-félsziget. Az üdülôkomplexumot
állandó buszjárat köti össze Pulával, ahol az Olaszországon kívüli legna-
gyobb római aréna látható. Színes, szórakoztató programjai, múzeumai miatt
a turisták kedvelt kirándulóhelye. Sziklás tengerpart jellemzi.

Resort Horizont Splendid apartman**/***
Pula
Fekvése: az igényes, kétszintes apartmanházak Pulától kb. 3 km-re, a Verudela-

félsziget lankás domboldalán és árnyékos pínea erdejének közepén találhatók.  A
sziklás, kavicsos strand kb. 50-300 m. Felszereltsége: központi recepció, bár, ét-

terem, kávézó, szupermarket. Sport/szórakozás: ingyenes tengervizes úszóme-

dence gyermekmedencével, itt napernyôk és napozóágyak térítés ellenében. Fô-
szezonban felnôtteknek sportanimáció: vízi-fitness, táncestek, esti programok.
Parkolás: ingyenes.

Resort Horizont**
4 fôs apartman: két légteres, lakó-hálószoba két fôre alvási lehetôséggel, egy

kétágyas szoba, konyhasarok, kávéfôzô, Sat-tv, széf, TU/WC, balkon vagy te-
rasz. Kb. 35-40 m2. Typ 2A4

Resort Splendid***
4 fôs apartman: két légteres, la-

kó-hálószoba két fôre alvási lehe-
tôséggel, egy kétágyas szoba,
konyhasarok, kávéfôzô, Sat-tv,
széf, TU/WC, balkon vagy terasz.
Kb. 32-40 m2.                Typ 2B4
5 fôs apartman: két légteres, la-

kó-hálószoba két fôre alvási lehe-
tôséggel, egy kétágyas szoba
pótággyal, konyhasarok, kávéfô-
zô, Sat-tv, széf, TU/WC, balkon
vagy terasz. Kb. 40-55 m2. 

Typ 2B4
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram-, víz- és gázköltséget, ágynemûhuza-

tot, törölközôt, végtakarítást. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj. Étkezés: ön-

ellátás. Félpanzió igényelhetô büférendszerben. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni

kell. Háziállat: lekérésre, foglaláskor jelezni kell 10 X/éj.  Egyéb: klíma, térítés el-

lenében mindegyik apartmanba kérhetô kb. 5 X/éj, a helyszínen fizetendô. Érke-
zési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 06.06.-07.11. és 08.29.-09.05 kö-

zött min. 5 éj, 07.11.-08.29. között szombaton vagy vasárnap min. 7 éj.     
PULSPLECÚszómedencével

Árak idôpontok szerint, naponta, apartmanonként önellátással
PULVERUC A B C D E

04.09.-05.16. 05.16.-06.13 06.13.-07.04. 07.04.-07.18. 07.18.-08.22.

09.12.-10.10. 09.05.-09.12 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. –

1A2 2 fô 60 80 131 142 159

2A4 4 fô 75 133 216 237 258

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
PULSPLEC A B C

04.25.-05.16. 05.16.-06.06. 06.06.-06.27.
09.12.-09.26. 09.05.-09.12. 08.29.-09.05.

2A4   4 fô 42 64 98

2B4   4 fô 42 66 97

2C5   5 fô 44 71 110

Félpanziós felár 18 18 18

D E F
06.27.-07.11. 07.11.-07.25. 07.25.-08.22.

– 08.22.-08.29. –
2A4   4 fô 121 127 134

2B4   4 fô 122 128 138

2C5   5 fô 135 142 154

Félpanziós felár 21 21 21

Isztria Horvátország

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.01.-ig történô min. 7 éjszakás foglalás esetén.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.01.-ig történô min. 7 éjszakás foglalás esetén.
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Arena Stoja mobilházak***
Pula
Fekvése: a 127 mobilházzal és számos kempinghellyel rendelkezô komplexum

kb. 3 km-re található Pula városától, ahová 20 percenként indulnak buszok (térí-

tés ellenében, kb. 1,40 Z/fô/út) és kb. 300 m-re a kavicsos/köves strandtól. Fel-
szereltsége: WLAN a recepciónál ingyenesen, mediterrán étterem, strandbárok,

szupermarket, játszótér. Sport/szórakozás: gyermek és felnôtt animáció, kosár-

labdapálya, tollaslabda, asztalitenisz, minigolf, számos kirándulási lehetôség. Té-
rítés ellenében: vízisport-centrum, jetski, banánozás, hajóbérlés, napernyô és

napozószék a strandnál korlátozott számban. Parkolás: ingyenes, a szabad he-

lyek függvényében.

5 fôs mobilház: 2 hálószoba (az egyik franciaággyal, a másik két külön ággyal

és egy pótággyal), nappali kanapéval, teljesen felszerelt konyha (hûtôszekrény
fagyasztórésszel, fôzôlap), fürdôszoba TU/WC-vel, Sat-tv, klímaberendezés (térí-

tés ellenében, kb. 8 Z/nap), WLAN (ingyenes), bútorozott terasz. Kb. 24 m2. 
Typ 3A5

5 fôs mobilház: tenger felôli oldalon, felszereltsége, mint a TYP 5-nek.  Typ 3M5
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, a víz-, áram- és gázköltséget, végtakarítást.

Háziállat: foglaláskor jelezni kell, kb. 12 Z/nap. Egyéb: hetente ágynemûcsere

és törölközôcsere. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta/min. 3 éj, 05.30.-

07.11. és 08.29-09.05. között naponta/min. 5 éj, 07.11-08.29. között szombaton
vagy vasárnap min. 7 éj.  PULSTOJC

Arena Verudela Beach & Verudela Villas***
Pula
Fekvése: a létesítmény Pulától kb. 5 km-re, zöld környezetben, a nyugodt

Verudela Beach-en fekszik. Az apartmanok kb. 50-200 m-re helyezkednek el a
kristálytiszta vízû, sziklás strandtól. Felszereltsége: a Park Plaza Verudela-ban

recepció, WLAN a recepciónál ingyenesen, több bár, éttermek, ajándékbolt, szu-
permarket, 3 tengervizes medence, található. Nyugágyak és napernyôk térítés el-
lenében a medencéknél és a strandon. Sport/szórakozás: térítés ellenében

csúszda, tenisz, strandröplabda, minigolf, squash, búváriskola, kerékpárkölcsön-
zés. Fôszezonban animációs és esti programok. Parkolás: korlátozott számban

ingyenesen.

4 fôs apartmanok (APX1): 1 hálószoba, nappali/hálószoba kihúzható ággyal,

TU/WC, hajszárító, széf, Sat-tv, fôzôfülke hûtôvel és kávéfözôvel, balkon vagy te-

rasz. Térítés ellenében klíma (kb. 5 Y/nap). Kb. 30 m2.

4 fôs apartmanok (APX2): 1 hálószoba, nappali/hálószoba kihúzható ággyal,

TU/WC, hajszárító, széf, hûtôszekrény, Sat-tv, fôzôfülke, kávéfôzô, balkon vagy

terasz, a tenger felôli oldalon. Térítés ellenében klíma (kb. 5 Y/nap). Kb. 30 m2.

6 fôs ház (HAX2): három légteres, lakó-hálószoba, két kétágyas hálószoba,

konyhasarok, kávéfôzô, széf, 2 TU/WC, hajszárító, Sat-tv,  balkon vagy terasz, a

tenger felôli oldalon, klíma térítés ellenében 5 Y/éj. Kb. 70 m2. 

8 fôs ház (HAX1): három légteres, lakó-hálószoba, három kétágyas hálószoba,

konyhasarok, kávéfôzô, széf, 2 TU/WC, hajszárító, Sat-tv,  balkon vagy terasz,

klíma térítés ellenében 5 Y/éj.. Kb. 94 m2. 

Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram-, gáz- és vízköltséget, törölközôt, ágy-

nemût, végtakarítást. Étkezés: önellátás. Rácsos ágy: ingyenes, foglaláskor je-

lezni kell. A maximális létszámot így sem szabad túllépni. Háziállat: térítés elle-

nében, foglaláskor jelezni kell (max. 10 kg, kb. 12 Y). Érkezési nap/min. tartóz-
kodás: naponta, min.3 éj, 06.13-09.05. között szombaton min. 7 éj.    PUY16512

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
PUY16512 A B C D E

0912.-10.02. 05.16.-06.13. 06.13.-07.04. 07.04.-07.18. 07.18.-08.22.

– 09.05.-09.12. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. –

APX1   4 fô 78 138 223 237 256

APX2   4 fô 82 144 229 247 269

HAX2   6 fô 108 172 257 277 302

HAX1   8 fô 125 191 309 322 341

Arena Stupice mobilházak**
Pula
Fekvése: a 110 mobilházzal rendelkezô üdülôtelep ideális szörfösöknek, kb. 300

m-re a sziklás, kavicsos strandtól, Premantura halászfalu mellett, Pulától kb. 10
km-re található. Felszereltsége: WLAN a recepciónál ingyenesen, két á-la-carte

étterem, gyorsétterem bár, szupermarket. Sport/szórakozás: játszótér, gyermek

és felnôtt animáció, teniszpálya, minigolf, röplabdapálya, számos kirándulási le-
hetôség. Térítés ellenében: kerékpárkölcsönzés, búváriskola, vízisport-centrum,

szörfözés, vízisí, napernyô és napozószék a strandnál korlátozott számban. Par-
kolás: ingyenes, a szabad helyek függvényében.

5 fôs mobilház: 2 hálószoba (az egyik franciaággyal, a másik két külön ággyal

és egy pótággyal), nappali kanapéval, teljesen felszerelt konyha (hûtôszekrény
fagyasztórésszel, fôzôlap), fürdôszoba TU/WC-vel, Sat-tv, klíma (térítés ellené-

ben, kb. 8 Z/nap), WLAN (ingyenes), bútorozott terasz. Kb. 24 m2.        Typ 3A5
5 fôs mobilház: tenger felôli oldalon, felszereltsége, mint a TYP 3A5-nek.   

Typ 3M5
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, a víz-, áram- és gázköltséget, végtakarítást.

Háziállat: foglaláskor jelezni kell, kb. 12 Z/nap. Egyéb: hetente ágynemûcsere

és törölközôcsere. Érkezési nap/min. tartózkodás: 05.30.-ig és 09.05.-tôl na-

ponta/min. 3 éj, 05.30-07.11. és 08.29-09.05. között naponta/min. 5 éj, 07.11-
08.29. között szombaton vagy vasárnap, min. 7 éj.  PLESTUPC

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
PRESTUPC A B C

04.10.-05.16. 05.16.-05.30. 05.30.-06.27.
09.12.-10.03. 09.05.-09.12. 08.29.-09.05.

3A5 5 fô 44 66 98

3M5 5 fô 55 76 108

D E F
06.27.-07.11. 07.11.-07.25. 07.25.-08.22.

– 08.22.-08.29. –
3A5 5 fô 124 129 135

3M5 5 fô 140 145 151

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.01.-ig történô foglalás esetén min. 7 éjszakás tartózko-
dásra.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.01.-ig történô foglalás esetén min. 7 éjszakás tartózko-
dásra.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.01.-ig történô, 7 éjszakás foglalás esetén a szállás árából.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
PULSTOJC A B C

04.10.-05.16. 05.16.-05.30. 05.30.-06.27.
09.12.-10.03. 09.05.-09.12. 08.29.-09.05.

3A5 5 fô 43 67 98

3M5 5 fô 53 77 108
D E F

06.27.-07.11. 07.11.-07.25. 07.25.-08.22.
– 08.22.-08.29. –

3A5 5 fô 124 133 141

3M5 5 fô 140 148 156
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Hotel Park Plaza Arena***+
Pula
Fekvése: a szálloda közvetlenül a sziklás, kavicsos tengerparton található

Pulától kb. 5 km távolságra. Felszereltsége: étterem, recepció, társalgó, tv-szo-

ba, aperitifbár terasszal, spa részleg szaunával, térítés ellenében masszázzsal, 2
tengervizes úszómedence áll a vendégek rendelkezésére. A medencénél és a
strandon a napernyôk és a napozóágyak térítés ellenében. Sport/szórakozás:
animációs programok felnôttek és gyerekek részére egyaránt, május közepétôl
szeptember közepéig. Térítés ellenében: tenisz, asztalitenisz, minigolf, boccia,

tollas, kerékpárkölcsönzési lehetôség, búváriskola és vízisport-központ a közel-
ben. Parkolás: ingyenesen, korlátozott számban.

Szobák: 175 szoba melyek mindegyike modern berendezéssel, TU/WC-vel, haj-

szárítóval, minibárral, széffel, klímával, ingyenes WLAN-nal, telefonnal, LCD tv-
vel és balkonnal rendelkezik, 3. fô részére pótággyal, kb. 23 m2.(DA3 típusok). A

DM3 típus a tenger felôli oldalon található. Étkezés: büféreggeli, félpanzió fogla-

lása esetén büfévacsora. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fize-

tô mellett 3 éves korig ingyenes, 3 éves kor felett 20% kedvezmény pótágyon.
Rácsos ágy: lekérésre, ingyenes. Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/
min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 07.11.-08.29. között min. 5 éj.

PULARENC

Kazela üdülôfalu**/****
Medulin
Fekvése: a 2019/2020 telén részben felújított komplexum Medulin központjától

kb. 3 km-re, a kavicsos, sziklás strandtól kb. 200 m-re található. Felszereltsége:
az üdülôközpont területén 99 apartman (nem nudista részen), és több mint 200
db  4**** -os mobilház, felújított recepció (széf bérelhetô), WLAN (a recepciónál
ingyenes), éttermek, snackbár, szupermarket, újságos, kávézó (június-szeptem-
ber), játszótér található. Két medence komplexum több kisebb édesvízû meden-
cével. Nyugágy és napernyô térítés ellenében. Sport/szórakozás: naponta ani-

mációs programok, táncestek, témaestek. Térítés ellnében: tenisz, minigolf, asz-

talitenisz, búvárkodás. Parkolás: korlátozott számban ingyenesen.
Apartmanok: 
(MEDKAZEC)
3 fôs apartman: nappa-

li konyharésszel, háló-
szoba, TU/WC, Sat-tv,
klíma (térítés ellené-
ben), balkon vagy te-
rasz. Kb. 28 m2.  

Typ 2A3
5 fôs apartman: nappa-

li konyharésszel 1 fôre
alvási lehetôséggel, két
kétágyas hálószoba,
TU/WC, Sat-tv, klíma
(térítés ellenében), bal-
kon vagy terasz. 
Kb. 46 m2.        Typ 3A5

Mobilházak: (MEDMOBIC)
5 fôs mobilház  „Next”: nappali konyharésszel kihúzható kanapéval, két két-

ágyas hálószoba, konyhasarok mikrohullámú sütôvel, kávéfôzôvel, két TU/WC,
klíma (térítés ellenében) széf, ingyenes WLAN és terasz. Kb. 20 m2.      Typ 3C5

5 fôs mobilház „Green”: nappali konyhasarokkal, két kétágyas szoba, felsze-

reltsége megegyezik a 3C5 típus felszereltségével, kb. 25 m2-es terasszal. 
Kb. 37 m2. Typ 3N5
Az ár tartalmazza: bérleti díjat, áram-, víz- és  gázköltséget, az ágynemûhuza-

tot, végtakarítást, törölközôt. Rácsos ágy: ingynesen, foglaláskor jelezni kell. Há-
ziállat: térítés ellenében kis méretû megengedett, 15 X/éj, foglaláskor jelezni kell.

Helyszínen fizetendô: klíma az apartmanokban 5 X/éj, a mobilházakban 10

X/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 06.06.-07.18. és

08.22.-09.12. között min. 5 éj, 07.18.-08.22. között szombaton vagy vasárnap,
min. 7 éj. 

Arena Hotel Holiday***
Medulin
Fekvése: egy parkosított részen található a szálloda, 10 perc sétára Medulin te-

lepüléstôl, a lassan mélyülô kavicsos, homokos strand kb.150 m-re van. Felsze-
reltsége: barátságos, klimatizált családi hotel recepcióval, étteremmel, társalgó-

val, ajándékbolttal, ingyenes WLAN-nal, bárokkal és lifttel. Sport/szórakozás: in-

gyenesen: tengervizes felnôtt és gyermekmedence, napernyô és nyugágyak a
medencénél korlátozott számban. Térítés ellenében: napernyô és nyugágy a

strandon, 4 teniszpálya és 6 futballpálya (füves), boccia, asztalitenisz, számos

vízisport lehetôség, kerékpárkölcsönzés. Animációs programok széles választé-
ka felnôtteknek és gyerekeknek egyaránt, májustól szeptemberig alkalmanként
élôzenés estek. Parkolás: a hotel elôtt ingyenesen.

Szobák: 192 klímás szoba, TU/WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, WLAN (ingye-

nes), Sat-tv-vel és 1 fôre pótágyazási lehetôséggel. A DA3 kétágyas szobák a

szárazföld felôli oldalon vannak, balkon nélkül. A DM3 kétágyas szobák balkon-

nal rendelkeznek, a tenger felôli oldalon vannak. Étkezés: büféreggeli és félpan-

zió foglalása esetén büfévacsora. A vacsoránál a helyi alkoholmentes italok, bor,
sör automatákból ingyenesen. Gyermek- és pótágykedvezmény: 2 teljes árat fi-

zetô mellett 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves korig 50%, 12 éves kortól 25% ked-
vezmény pótágyon. Rácsos ágy: ingyenes, lekérésre foglalható. Háziállat: nem

lehetséges. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 07.11.-08.22.

között min. 5 éj. MEDHOLIC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
MEDHOLIC A B C D E

04.25.-05.16. 05.16.-06.06. 06.06.-06.27. 06.27.-07.11. 07.11.-08.22.

– 09.12.-09.26. 09.05.-09.12. 08.22.-09.05. –

DA3   2+1 fô 47 57 64 76 88

DM3  2+1 fô 52 62 69 81 93

Félpanziós felár 4 4 4 4 4

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.01.-ig történô foglalás esetén, min. 5 éjszakás tartóz-
kodással.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
PULARENC A B C D E

04.25.-05.16. 05.16.-05.30. 05.30.-06.20. 06.20.-07.11. 07.11.-08.29.

09.26.-10.02. 09.12.-09.26. – 08.29.-09.12. –

DA3  2+1 fô 57 69 83 99 112

DM3  2+1 fô 64 75 89 105 118

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.01.-ig történô foglalás esetén, min. 5 éjszakás tartóz-
kodásra.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.01.-ig történô foglalás esetén min. 7 éjszakás tartóz-
kodással.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
MEDKAZEC A B C

04.10.-05.16. 05.16.-06.06. 06.06.-06.27.
09.12.-10.02. 09.05.-09.12. 08.29.-09.05.

2A3    3 fô 42 60 93

2A5    5 fô 51 75 105

D E F
06.27.-07.11. 07.11.-07.25. 07.25.-08.22.

– 08.22.-08.29. –
2A3    3 fô 114 123 130

2A5    5 fô 135 143 151

Árak idôpontok szerint apartmanonként, naponta, önellátással
MEDMOBIC A B C D E

04.10.-05.16. 05.16.-06.13. 06.13.-07.04. 07.04.-07.18. 07.18.-08.22.

09.26.-10.02. 09.12.-09.26. 08.29.-09.12. 08.22.-08.29. –

3C5  3 fô 113 178 201 251 284

3N5  5 fô 103 159 180 227 255

Új ajánlat!
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Rabac
A csodálatos környezetben elterülô egykori halászfalucska ma az Isztria egyik
legkedveltebb turistaközpontja. A város szélvédett területen fekszik egy szép
öbölben, melyet sziklás, kavicsos strandok és egy pineaerdô vesz körül.

Miramar Sunny Hotel by Valamar***
Rabac
Fekvése: a szálloda a település szélén található 

a sziklás, kavicsos, kékzászlós strandtól kb. 70 m 
távolságra. Felszereltsége: recepció, bár terasszal, lift, ingyenes WLAN, pénz-

váltó, légkondicionált étterem, tengervizes úszómedence gyermekmedencével
várja a pihenni vágyó vendégeket. A napernyôk és napozóágyak a medencénél
ingyenesen, a strandon térítés ellenében vehetôk igénybe. Sport/szórakozás:
élôzenés estek elô- és utószezonban, játszótér, a közelben térítés ellenében te-
nisz, minigolf, búvárközpont, bárok és éttermek. Parkolás: korlátozott számban

ingyenesen. 

Szobák: 165 szoba, melyek mindegyike ízlésesen berendezett, TU/WC-vel, haj-

szárítóval, telefonnal, LCD Sat-tv-vel, ingyenes WLAN-nal, klímával rendelkezik

(DA2 típusok). A DB3 típusú

superior kétágyas szobák 1 fô
részére pótágyazhatók, a DM2
típusú superior szobák a tenger
felôli oldalon vannak, a DT3 tí-

pusúak a tenger felôli oldalon
vannak 1 fô részére pótággyal,
mindhárom típus balkonos. Ét-
kezés: büféreggeli, félpanzió

foglalása esetén büfévacsora.
Gyermek- és pótágyked-
vezmény: két teljes árat fizetô

esetén a DB3 és a DT3 típusokban 14 éves korig ingyenes, 14 éves kor felett

15% kedvezmény pótágyon. Rácsos ágy: lekérésre 5 Y/éj. Háziállat: lekérésre

kb. 20 Y/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 1 éj, 05.21.-06.11. és

09.05.-09.12. között min. 2 éj, 06.11.-09.05. között min. 3 éj.             RBCMIRAC

Hotel Narcis/Mimosa Lido Palace ****
Rabac
Fekvése: a három szállodából álló komplexum egyik épülete a Hotel Narcis a

Maslinica-öbölben található, 500 m-re a centrumtól és 50-100 m-re a kavicsos,
betonos strandtól. Felszereltsége: klimatizált étterem, lift, aperitifbar, játszótér,

miniklub, ajándékbolt. Tengervizes uszoda,  édesvizû medencék, gyermekme-
dence, napozóterasz, szauna, fitnessterem és masszázs áll a vendégek rendel-
kezésére. A medencénél napernyôk ingyenesen vehetôk igénybe. Sport/szóra-
kozás: animációs programok felnôtteknek és gyerekeknek 05.30.-09.04 között.

Térítés ellenében: tenisz, asztalitenisz, minigolf, kosárlabda- és kézilabdapálya,

fitness terem. Parkolás: korlátozott számban, ingyenes.

Hotel Narcis szobák: 235 szoba mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, klímával,

telefonnal, hûtôszekrénnyel, Sat-tv-vel és széffel felszerelt. Foglalható utca felôli
szoba (DA2) valamint tenger felôli oldalon lévô szoba is balkonnal (DM4).

RBCNARCC
Hotel Mimosa Lido Palace szobák: összesen 281 szoba mindegyike TU/WC-

vel, hajszárítóval, klímával, telefonnal, hûtôszekrénnyel, Sat-tv-vel és széffel fel-
szerelt. Foglalható utca felôli szoba (DA2), valamint tenger felôli oldalon lévô szo-

ba is balkonnal (DM4). RBCMIMOC

Étkezés: büféreggeli, félpanzió és teljes panziós ellátás felár ellenében igényel-

hetô. Félpanziós ellátás: büféreggeli és büfévacsora, a vacsoránál egy szemé-
lyenként egy ital ingyenes (bor, sör vagy üdítô). A miniclubban a 6-12 éves kor kö-
zötti gyerekek egy italt és egy kis snack ételt kapnak 05.30.-09.04. között. Teljes

ellátás esetén ebéd büférendszerben (06.10.-09.04. között 22 Y/fô/alkalom).

Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi dí 1,30 Y/fô/éj, regisztrációs díj. Gyermek- és
pót-ágykedvezmény: DM4 típ.szobában  2 felnôtt mellett az 1. gyerek 7 éves ko-

rig ingyenes, 7-12 év között 50%, 12-18 év között 30% kedvezményt kap, a 2.
gyermek 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves kor között 50%, 12-18 éves kor között
30%, a 3 felnôtt pótágyon 20% kedvezményt kap. Rácsos ágy: elôre jelezni 5

Y/nap. Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta,

min. 3 éj, 06.27.-09.05. között min. 5 éj. 

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
RBCNARCC A B C D

03.14.-05.16. 05.16.-05.21. 05.21.-05.29. 05.29.-06.01.
09.19.-10.24. 09.12.-09.19. 06.01.-06.11. –

– – 09.05.-09.12. –
DA2       2 fô 27 31 40 48

DB3   2+1 fô 28 33 42 51

DM2      2 fô 29 34 44 54

DT3   2+1 fô 31 36 46 56

Félpanziós felár 7 7 7 7
E F G H

06.11.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-07.25. 07.25.-08.22.
08.29.-09.05. – 08.22.-08.29. –

DA2       2 fô 62 69 72 81

DB3   2+1 fô 66 72 75 85

DM2      2 fô 70 77 80 93

DT3   2+1 fô 73 80 83 97

Félpanziós felár 7 7 7 7

Horvátország Isztria

Új ajánlat!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 03.14.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
RBCNARCC A B C D E

05.03.-05.16. 05.16.-05.30. 05.30.-06.27. 06.27.-07.18. 07.18.-08.22.

10.04.-10.31. 09.19.-10.04. 09.05.-09.19. 08.22.-09.05. –

DA2      2 fô 30 34 44 54 63

DM4  2+2 fô 41 53 67 77 86

DA2      2 fô 33 41 51 61 71

DM4  2+2 fô 46 60 74 84 94

Félpanziós felár 6 6 6 6 6
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Kvarner-öböl
A Kvarner-öböl a Monarchia idején az uralkodó osztály kedvelt üdülôhelye volt mind télen, mind pedig nyáron, hiszen északon a tengerparton húzódó he-
gyek, délen a szigetek védik az öblöt és ez kellemes és egyenletes klímát biztosít. Nemcsak a szárazföld pihenôhelyei és látnivalói, hanem az itt elterülô
nagy szigetek is, mint Krk, Rab, Cres és Losinj, csalogatják az idelátogatókat. Mindenekelôtt a búvárkodni vágyók és a vízisportokat kedvelôk részesítik
elônyben a szigeteket. Ennek megfelelôen széles az ajánlatok skálája, legyen szó sportról vagy szórakozásról és a konyha is kitûnô. A strandok általában
kavicsos vagy sziklás partok, részben betonozott napozókkal (fürdôcipô mindenképpen ajánlott). Homokos strandok Loparban, Kamporban, Supetarska
Dragan vannak. 

Moscenicka Draga
Az egykori halászfalu kb. 30 km-re van Rijekától és kb. 15 km-re Opatijától.
Az idelátogató vendégeket néhány kisebb étterem, bár, üzletek és hajókikö-
tô várja. A strand sziklás, kavicsos.

Smart Selection Hotel Mediteran***
Moscenicka Draga
Fekvése: a 2019-ben felújított szálloda a festôi Moscenicka Draga központjában

található, a hajókikötô közelében, kb. 50 m-re a kavicsos parttól. Opatija kb. 14
km-re van. Felszereltsége: háromemeletes, családias hangulatú szálloda 24

órás recepcióval, étkezôvel, a-la-carte étteremmel, aperitif és koktélbárral, az
egész szállodában ingyenes WLAN-nal és lifttel várja vendégeit. Sport/szórako-
zás: a vendégek térítés ellenében használhatják a szomszédos Hotel Marina ten-

gervizes uszodáját. Naper-
nyôk és nyugágyak a
strandon, térítés ellené-
ben. A közelben teniszpá-
lya és focipálya is található.
Parkolás: kb. 150 m-re az

épülettôl, szezontól függô-

en kb.10 ñ/nap.

Szobák: 69 szoba, mely-

nek mindegyike felújított,
TU/WC-vel, hajszárítóval,
klímával, széffel, kábel-tv-
vel, telefonnal és ingyenes
WLAN-nal rendelkezik. A

DA2 típusú szárazföld felôli oldalon lévô kétágyas szobák balkon nélküliek kb.

17-23 m2-esek, a DM2 típusú tenger felôli oldalon lévô szobák balkonnal, kb. 17-

23 m2-esek. Étkezés: büféreggeli, félpanzió esetén büfévacsora, a vacsoránál az

italok automatákból ingyenesek. Minden csütrötökön Kvarner-est élôzenével.
Gyermek- és pótágykedvezmény: 1 teljes árat fizetô mellett 12 éves kor alatt

30% kedvezmény. Rácsos ágy: kb. 9,50 ñ/nap, foglaláskor jelezni kell. Háziál-
lat: 13,50 ñ/nap, foglaláskor jelezni kell. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj kb.

1,40 ñ/fô/éj, regisztrációs díj 0,50 ñ/fô/tartózkodás. Érkezési nap/min. tartózko-
dás: naponta, mn. 3 éj., 06.26.-07.31. és 08.23. 09.13. között min. 4 éj, 07.31.-

08.23. között min. 5 éj.  MOSMEDIC

Remisens Hotel Marina****
Moscenicka Draga 
Fekvése: minden igényt kielégítô családbarát hotel, közvetlenül a kavicsos, las-

san mélyülô strandon, a település központjától kb.150 m-re található. Felszerelt-
sége: lobby, aperitifbár, á-la-carte étterem, lift, recepció, internetsarok, játszótér,

kávézó. Fedett, tengervizes medence, uszoda (július-augusztus). Sport/szóra-
kozás: fôszezonban felnôtt és gyermek animációs programok (jégkrém, pizza- és

tésztaparty), darts, boccia, kerékpárkölcsönzés. Térítés ellenében: „Five

Elements” wellnessközpont (szauna, törökfürdô, pezsgôfürdô, fitneszterem,
masszázs, szolárium. 2 teniszpálya, vízisportok, kerékpárkölcsönzô. Parkolás:
szabad helyek függvényében, kb. 10 ñ/nap.

Szobák: összesen 182 szoba, melyek mindegyike klímával felszerelt, TU/WC,

hajszárító, széf, Sat-tv és ingyenes WLAN. Foglalható szobatípusok: DA2 típusú

balkon nélküli átrium felôli kétágyas szobák, DB3 típusú egy fôre pótágyazható

balkonos szobák és DM2 típusú tenger felôli kétágyas balkonos szobák (mind-

egyik kb. 22 m2). Az FA4 típusú családi szobák 2 külön hálószobával és közös

fürdôvel rendelkeznek,az átrium felôli oldalon kb. 28 m2. Az FB4 típusú balkonos

családi szobák kb. 44 m2. Étkezés: 07.03.-ig és 08.30.-tól félpanziós ellátással,

07.03.-08.30.. között teljes panziós ellátással foglalható a szálloda. Az étkezések-

nél az italok minden eset-
ben italautomatából ingye-
nesek. Minden kedden hor-
vát- és mediterrán-est élô-
zenével. Háziállat: kb. 20

ñ/éj, foglaláskor jelezni kell.

Rácsos ágy: lekérésre in-

gyenesen. Gyermek- és
pótágykedvezmény: két

teljes árat fizetô mellett
gyermek 14 éves kor alatt

ingyenes, 1 teljes árat fizetô mellett gyermek 14 éves kor alatt 30% kedvezmény,
családi szobában 14 éves kor alatt ingyenes, 14 éves kor felett 50% kedvezmény.

Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj kb. 1,40 ñ/fô/nap, adminisztrációs díj

kb.0,50 ñ/fô/tartózkodás. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 2 éj,

05.21.-06.26. és 08.30.-09.13. között naponta/min. 3 éj, 06.26.-07.31. és 08.23.-
08.30. között naponta/min 4 éj, 07.31.-08.23. között naponta/min. 7 éj.   

MOSMARIC  

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval 
vagy teljes panzióval

MOSMARIC A B C D E
04.10.-05.21. 05.21.-06.26. 06.26.-07.03. 07.03.-07.31. 07.31.-08.23.

09.20.-10.11. 09.13.-09.20. 08.30.-09.13. 08.23.-08.30. –

DA2 2 fô 50 61 77 88 102

DB3 2+1 fô 55 66 86 97 110

DM2 2 fô 60 72 97 107 122

FA4 2+2 fô 85 103 140 150 173

FB4 2+2 fô 97 118 161 171 198

GRAND TOURS PLUSZ
— félpanziós és teljes panzió esetén is a vacsorához ingyenes italfogyasztás

automatából.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.  

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
MOSMEDIC A B C D

04.24.-05.21. 05.21.-06.26. 06.26.-07.31. 07.31.-08.23.
– 09.13.-09.20. 08.23.-09.13. –

DA2  2 fô 30 41 51 62

DM2  2 fô 41 53 65 80

Félpanziós felár 6 6 6 6
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Opatija
Csodával határos módon, változatlanul megmaradt a régi „osztrák riviéra”,
„Abbázia” (mai nevén Opatija) nevû települése. A Földközi-tenger egyik
üdülôfaluja sem rendelkezik ilyen mennyiségû emlékanyaggal ebbôl az idô-
szakból. A napsütéses órákban gazdag, parkokkal teletûzdelt városka ro-
mantikus sétákra csalogat. Strand: kavicsos és sziklás strand (fürdôcipô
ajánlott), zuhanyzókkal.

Smart Selection Hotel Istra***
Opatija
Fekvése: minden igényt kielégítô, központi elhelyezkedésû hotel, közvetlenül a

kavicsos, lassan mélyülô strandon, a település központjától kb. 500 m-re találha-
tó. Felszereltsége: recepció, klimatizált étterem és á-la-carte étterem, lift és

internetsarok (térítés ellenében). Sport/szórakozás: fedett tengervizes, fûthetô

medence. Térítés ellenében nyugágyak és napernyôk a strandon. Parkolás: sza-

bad helyek függvényében, kb. 10 Y/nap.

Szobák: összesen 172 szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, te-

lefonnal és kábel-tv-vel felszerelt. A DA2 típusú utcára nézô kétágyas szoba kb.

20 m2. Ezen felül foglalható DM2 típusú tenger felôli oldalon lévô kétágyas szo-

ba, DS2 típusú superior és DN2 típusú tenger felôli oldalon lévô balkonos supe-

rior kétágyas szoba. A DX2 típusú fortuna jellegû, kedvezôbb árú manzárdos két-

ágyas szobák. Étkezés: büféreggeli vagy félpanziós ellátás esetén a vacsora bü-

férendszerben. A vacsorához az italok (bor, sör, víz és üdítô) ital automatából in-
gyenes. Minden csütörtökön horvát- és mediterrán-est élôzenével. Háziállat: fog-

laláskor jelezni kell, kb. 13,50

Y/nap.  Rácsos ágy: kb. 9,50

Y/nap, foglaláskor jelezni kell.
Gyermek- és pótágyked-
vezmény: egy teljes árat fizetô

mellett 12 éves kor alatt 30%
kedvezmény. Helyszínen fize-
tendô: üdülôhelyi díj kb. 1,35

Y/fô/nap, adminisztrációs díj

kb.0,50 Y/fô/tartózkodás. Érke-
zési nap/min. tartózkodás: na-

ponta, min. 3 éj, 06.26.-07.31. és
08.23.-09.13 között min. 4 éj, 07.31.-08.23. között min. 5 éj.                 OPAISTRC 

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén. 

A megadott részvételi díj forintban is fizethetô!

GRAND TOURS PLUSZ
— félpanzió esetén a vacsorához ingyenes italfogyasztás automatából.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
OPAISTRC A B C D

04.10.-05.21. 05.21.-06.26. 06.26.-07.31. 07.31.-08.23.
09.20.-10.11. 09.13.-09.20. 08.23.-09.13. –

DX2 2 fô 32 41 50 55

DA2 2 fô 36 46 55 63

DS2 2 fô 41 51 61 71

DM2 2 fô 47 58 72 80

DN2 2 fô 51 62 77 86

Félpanziós felár 6 6 6 6

Remisens Hotel Kristal****
Opatija
Fekvése: a szálloda a híres Lungomare-sétány mellett található a Thalassotera-

pia egészségközpont közelében, kb. 500 m-re a központtól, közvetlenül a beto-
nos, napozóteraszos strandon. Felszereltsége: klimatizált étterem, lift, kávézó,

fûtött tengervizes uszoda, finn-szauna, fitneszterem áll a vendégek rendelkezé-
sére. Térítés ellenében: mosoda és internetsarok. Sport/szórakozás: animáci-

ós programok felnôttek részére, reggelitorna, pilates, különféle szórakoztató
programok, 06.01..-09.01. között szombat kivételével minden nap. Parkolás: té-

rítés ellenében, 10 Y/nap. 

Szobák: összesen 130 szoba, melyek mindegyike fürdôszobával káddal vagy

TU/WC-vel, hajszárítóval, klímával, fûtéssel, kábel-tv-vel, ingyenes WLAN-nal,
széffel, telefonnal és minibárral rendelkezik (DA2) Kb. 15-18 m2. A DM3 típusok

a tenger felôli oldalon vannak, 1 fô részére pótágyazhatók, kb. 22-32 m2-esek.
Étkezés: büféreggeli, igény esetén félpanzió büférendszerben. Minden kedden

zenés vacsoraest, igény esetén vegetáriánus és gluténmentes menü. Gyermek-
és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 12 éves kor alatt ingyenes,

12 éves kor felett 15% kedvezmény pótágyon. Egy teljes árat fizetô mellett fô-
ágyon 12 éves kor alatt 30% kedvezmény. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell,

11 Y/éj, a helyszínen fizetendô. Háziállat: foglaláskor jelezni kell 20 Y/éj. Hely-

színen fizetendô: üdülôhelyi

díj 1,40 Y/fô/éj, regisztrációs

díj 0,50 Y/fô/tartózkodás. Ér-
kezési nap/min. tartózko-
dás: naponta, min. 3 éj,

06.26.-07.31. és 08.23.-
09.13. között  min. 4 éj,
07.31.-08.22. között min. 5 éj.

OPAKRISC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
OPAKRISC A B C D

04.10.-05.21. 05.21.-06.26. 06.26.-07.31. 07.31.-08.23.
09.20.-10.11. 09.13.-09.20. 08.23.-09.13. –

DA2      2 fô 44 55 63 74

DM3  2+1 fô 52 64 74 85

Félpanziós felár 6 6 6 6
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Remisens Hotel Excelsior****
Lovran
Fekvése: a szálloda kb. 300 m távolságra található Lovran központjától, a beto-

nos, napozóteraszos strandtól csak a parti sétány választja el. Felszereltsége:
légkondicionált étterem, a-la-carte étterem, koktélbár, taverna kávézó, boltok, lif-
tek, tengervizes úszómedence gyerekmedencével, fûtött tengervizes uszoda. Té-
rítés ellenében: szauna, masszázs, játékkonzolok, mosoda, széf a recepción.

Sport/szórakozás: animációs programok felnôttek és gyerekek részére egyaránt,

06.01.-09.01. között, kivéve szombaton. Futballpálya, teniszpályák térítés ellené-
ben a hotel közelében, darts, boccia, jóga, pilates, valamint számtalan szórakozá-

si lehetôség. Parkolás: korlátozott számban kb. 10 X/éj, garázsban 14,70 X/éj.

Szobák: összesen 176 szoba és 9 apartman melyek mindegyike fürdôszobával,

WC-vel, hajszárítóval, kábel-tv-vel, ingyenes WLAN-nal, telefonnal, minibárral,
klímával és balkonnal, egy fô részére pótágyazási lehetôséggel rendelkezik kb.
26 m2. (DA3 típus). Az FA4 típusú családi szobák két kétágyas szobából állnak,

öszekötô ajtóval az utca felôli oldalon, összesen kb. 53 m2. A DM3 típusú szobák

a tenger felôli oldalon vannak. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat

fizetô mellett 12 éves korig ingyenes, egy teljes árat fizetô mellett 12 éves korig
30%,12 éves kortól 15%. Az FA4 típusú családi szobában14 éves korig ingyenes,

14 éves kor felett 50% kedvezmény pótágyon. Étkezés: büféreggeli, félpanzió

foglalása esetén büfévacsora, keddenként kvarner-, péntekenként mediterrán-

vacsoraest, élôzenével. Rácsos ágy: lekérésre, 11 X/éj. Háziállat: lekérésre, 20

X/éj. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj 1,40 X/fô/éj, valamint regisztrációs díj

1,50 X/fô/tartózkodás. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj,

06.26.-07.31. és 08.23.-09.13. között min. 4 éj, 07.31.-08.23. között min. 5 éj. 
LOVEXCEC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint,  személyenként, naponta, reggelivel
LOVEXCEC A B C D

04.10.-05.21. 05.21.-06.26. 06.26.-07.31. 07.31.-08.23.
09.20.-10.11. 09.13.-09.20. 08.23.-09.13. –

DA2  2+1 fô 46 55 72 81

DM3 2+1 fô 53 65 83 95

FA4 2+2 fô 71 83 108 120

Félpanziós felár 6 6 6 6

Smart Selection Hotel Bristol***
Lovran
Fekvése: a tradicionálisan berendezett hotel, Lovran óvárosától nem messze ta-

lálható, a tengertôl csak a park és a parti sétány választja el. Felszereltsége: az

ötemeletes hotelben recepció, széf (térítés ellenében), étterem, bár, internetsarok
(térítés ellenében), ingyenes WLAN és lift várja a vendégeket. Sport/szórako-
zás: térítés ellenében tenisz, hetente két alkalommal zenés est. Napernyôk és

napozóágyak a strandon térítés ellenében. Parkolás: parkoló vagy garázs, térí-

tés ellenében.

Szobák: összesen 100 felújított szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, hajszárí-

tóval, Sat-tv-vel, telefonnal, ingyenes WLAN-nal, ventilátorral felszerelt és balkon-
nal rendelkeznek. A DZX1 típusú szobák utcafrontra néznek és 1 fôre pótá-

gyazhatók. A DZX2 típusúak oldalról tengerre nézôek. A DZM típusú superior szo-

bák romantikus berendezésûek, tengerre nézô balkonnal.
Étkezés: reggeli vagy félpanzió plusz büférendszerben. Félpanzió foglalása ese-

tén a vacsorához az italok italautomatából ingyenesek. Háziállat: lekérésre, térí-

tés ellenében 13,50 X/éj. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 10 X/éj. Helyszí-

nen fizetendô: regisztrációs díj

0,50 X/éj. Érkezési nap/min. tar-
tózkodás: naponta, min. 2 éj,

04.19.-06.19. között  és 09.15.-
10.05. között min. 3 éj, 06.20.-
07.25. és 08.18.-09.14. között
min. 4 éj, 07.26.-08.17. között
min. 5 éj.  RJK11010

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.28-ig történô foglalás esetén.

GRAND TOURS PLUSZ
— félpanzió esetén vacsoránál ingyenes italfogyasztás italautomatából.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
RJK11010 A B C D

04.10.-05.30. 05.21.-06.26. 06.26.-07.31. 07.31.-08.23.
09.20.-10.11. 09.13.-09.20. 08.23.-09.13. –

DZX1 2+1 fô 33 44 53 62

DZX2  2 fô 40 51 61 72

DZM1  2 fô 51 68 79 93

Félpanziós felár 7 7 7 7

Új ajánlat!
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Omisalj / Krk-sziget
A Krk-sziget az Adria legészakibb és legnagyobb szigete, mely változatos
domborzatával és partszakaszaival, kis öbleivel gyönyörû természeti lát-
ványt nyújt az idelátogató turistáknak. Omisalj üdülôfalucska a Krk-sziget
észak-nyugati részén található, csupán 6 km-re a szárazföldet a szigettel
összekötô hídtól. A nyugodt, zárt öbölben épült szállodakomplexum saját
strandszakasszal, étteremmel, kávézóval, egészségcentrummal és sport-
centrummal várja az idelátogatókat.

Hotel Omisalj üdülôkomplexum
Hotel Adriatic**+

Depandance épületek**
A 600 ágyas üdülôkomplexum egy fôépületbôl (Adriatic) és két Depandance épü-
letbôl (Marina, Primorka, lift van) áll. Az étkezések az Adriatic fôépület éttermei-
ben történnek. További hotelszolgáltatások: hotelbár külsô terasszal, tv-sarok,
ajándékbolt, újságos, a mélyföldszinten klubszoba billiárddal és darts-szal, este
disco zenével és kis bárral a fôépületben.
Depandance épület szobái: egyszerû berendezésûek, fürdôszobásak (TU/WC)

és pótágyazhatók 3 fô részére. A DZBP (Bestpreis) típus csak min. 7 éjszakára

foglalható.                                 OMI 0101
Fôépület szobái: egyszerû berendezésûek, fürdôszoba (TU/WC) és tv-vel ren-

delkeznek.  OMI 0102
Étkezés: a félpanziós ellátás: bôséges svédasztalos, büféreggeli és büfévacso-

ra. Teljes panzió (3 fogásos ebéd) felár ellenében a helyszínen naponta kérhetô

kb. 7 X/fô/alkalom. Az all inclusive light keretében a vacsorához ital automa-
tából üdítô, víz, kávé ingyenesen fogyasztható!
Strand: sziklás, kavicsos adriai partszakasz. A kiépített, homokos, betonlapos

strandszakasz lassan mélyülô partja gyerekek és úszni nem tudók részére is ki-
válóan alkalmas. Kávézó, fagyizó, ajándékbolt, és több étterem található közvet-
lenül a strandon.

Egyéb: ingyenes parkolás a hotel saját parkolójában (korlátozott számban). A re-

cepción éjjel-nappali portaszolgálat, telefonfülke és széf, ingyenes WIFI a recep-
cióknál, és a tv-sarokban. Hat nagyon jó minôségû teniszpálya (esti világítással)
térítés ellenében igénybe vehetô. Továbbá gyerekek részére homokozó, ping-
pongasztal, minigolf és kosárlabdapálya áll rendelkezésre az aktív pihenéshez a
tengerparton.
Egyágyas felár: 30%. Gyermek- és pótágykedvezmény: 2 teljes fizetôvel 2

ágyas szobában ágy nélkül: 0-2 éves korig ingyenes, 2+1 ágyas szobában pót-
ágyon 2-14 év: 40%,  14 év felett 10%. 1 teljes fizetôvel 2 ágyas szobában 2-14
éves korig 30%, 2+1 ágyas szobában: 3-14 éves korig 1 gyerek 40%, 2. gyerek
30%. Érkezési nap/min. tartózkodás: 3 éj, 7 éjnél rövidebb tartózkodásnál a rö-

vid tartózkodásos árak vannak érvényben!

GRAND TOURS PLUSZ
– az „all inclusive light” ellátás keretében a vacsorához ital automatából

üdítô, víz, kávé ingyenesen fogyasztható!

– egyes idôszakokban irodánk kihelyezett képviselôje segíti vendégeinket 

– buszos és hajós kirándulások a hotelbôl  a környékre – jelentkezés a hely-

színen.
– ingyenes parkolás a hotel saját parkolójában 

– ingyenens WIFI a fôépület lobbyjában

A Horvát-Adria legkedvezôbb ajánlata 
ALL INCLUSIVE LIGHT félpanzióval!

Árak idôpontok szerint.  személyenként, naponta, félpanzióval
OMI0101/0102 A B C D E

04.06.-06.13. 06.13.-06.27. 06.27.-07.18. 07.18.-07.25. 07.25.-08.15.

Depandance 0101 09.05.-10.17. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. 08.15.-08.22. –

DZHP 2+1 26 29 33 36 43

DZBP 2+1 26 28 31 32 38

Adriaitc Fôépület 0102
DZHP 2+1 31 34 38 41 50
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Ha egy hét sok... 3, 4 éjszakás rövid üdülés 
vagy hosszú hétvége a Krk-szigeten!

Busszal az Adriára!
1. útvonal: Pécs - Szentlôrinc - Szigetvár - Kaposvár - Nagykanizsa. Transzferlehetôség Pécsre: Budapest - Dunaújváros - Dunaföldvár - Paks - Szekszárd - Bony-

hádról lehetséges 25 j/fô ártól, létszámtól függôen. 2. útvonal: Gyôr - Mosonmagyaróvár - Csorna - Répcelak - Szombathely - Sárvár vagy Körmend - Zalaegerszeg

- Nagykanizsa. Transzferlehetôség Gyôrbe: Budapest - Tatabánya - Székesfehérvárról lehetséges 25 j/fô ártól, létszámtól függôen.

Leszállási pontok a tengerparton: Selce - Crikvenica - Krajevica - Omisalj - Njivice
A buszok útvonalai és típusai a felszállási helyek és létszámok függvényében módosulhatnak. A leszállási pontokon/üdülôhelyeken ajánlatainkból a
buszos piktogrammal feltüntetett szálláshelyeink bármelyikét lehet foglalni, és csak buszjegyet is lehet vásárolni. Min. 35 fô részvételével indítjuk jára-
tainkat.

Felnôtt ár: 110 q/fô Gyermek ár 14 éves korig: 95 q/fô

Busszal az Adriára: 8 nap / 7 éjszakás üdüléshez üdülô buszjárat!
2020.06.20.-06.27., 07.04.-07.11., 08.08.-08.15. és 08.22.-08.29.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval

OMI0101/0102 A B C D E
04.06.-06.13. 06.13.-06.27. 06.27.-07.18. 07.18.-07.25. 07.25.-08.15.

Depandance 0101 09.05.-10.17. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. 08.15.-08.22. –

DZHP 2+1 29 32 36 40 47
Adriaitc Fôépület 0102
DZHP 2+1 34 37 42 46 53

4-5 napos buszos kirándulás 
idegenvezetéssel az ADRIÁRA

49.900 Ft/fô ártól!

IDÔPONTOK
4 napos: 06.17.-06.20., 08.05.-08.08., 08.20.-08.23., 09.02.-09.05.

5 napos: 06.13.-06.17., 07.21.-07.25., 08.01.-08.05., 

08.16.-08.20., 08.29.-09.02., 09.05.-09.09.
Utazás: komfortos luxusbusszal, magyar idegenvezetôvel

Szállás: Krk-sziget Omisalj Hotel ADRIATIC 

Ellátás: bôséges büféreggeli és büfévacsora ingyenes alkohol-

mentes italokkal-
Szervezett programok: kirándulás a szigeten, hajós túra, 

Rijeka – Opatija városnézés.
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Njivice
A kicsi, hangulatos üdülôhely egy nagyon szép öbölben található, Rijekától
kb. 47 km, a Krk-hídtól kb. 12 km távolságra. Parti sétány, éttermek, bárok,
butikok és üzletek teszik kellemessé az itt tartózkodást. 

Hotel Beli Kamik***
Njivice
Fekvése: a szálloda nyugodt környezetben, a település  központ-

jától kb. 400 m, a sziklás, kavicsos strandtól kb.150 m távolságra ta-
lálható. Felszereltsége: a  szálloda két, egymással összekötött épület-

bôl áll, központi recepcióval, étteremmel, lifttel, társalgóval, bárral, kávézóte-
rasszal, fodrászattal, butikokkal. Sport/szórakozás: játszótér és játszószoba, va-

lamint a fitneszterem mely ingyenesen áll a vendégek rendelkezésre. Térítés el-
lenében: közelben három teniszpálya és búvárkodási lehetôség. Parkolás: a

szálloda saját parkolójában, ingyenesen.

Szobák: 375 szoba, melyek mindegyike fürdôszobás, káddal, vagy TU/WC-vel,

Sat-tv-vel, minibárral, ingyenes WLAN-nal és telefonnal rendelkezik. (DA3 típus).

A DM2 és a DB3 típus balkonnal rendelkezik, a DB3 típus a tenger felôli oldalon

van. Ellátás: reggeli vagy félpanzió plusz (a vacsoránál az italok automatákból

ingyenesek), minden étkezés büférendszerben. Gyermek- és pótágyked-

vezmény: két teljes fizetôvel egy szobában az elsô gyermek 7 éves kor alatt in-

gyenes, 7-14 éves kor között 50%, 14 éves kortól 20% kedvezmény. Rácsos
ágy: lekérésre, 7 Z/éj. Háziállat: nem megengedett. Helyszínen fizetendô: üdü-

lôhelyi díj 1,36 Z/fô/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj,

06.20.-09.05. között min. 5 éj.   NJIBELIC 

Hotel Jadran ***
Njivice
Fekvése: a hotelt csak a parti sétány választja el a napozótera-

szos strandtól. Sziklás, kavicsos strand és a település központja kb.
200 m-re fekszik. Felszereltsége: 2 épületbôl álló, klimatizált hotel re-

cepcióval, széffel, lifttel, ingyenes internetsarokkal, éttermekkel, bárral, terasszal,
aperitif bárral és tv-szobával, WLAN-nal. Sport/szórakozás: térítés ellenében:

tenisz, asztalitenisz, boccia, vízisport lehetôségek, animációs és esti szórakozta-
tó programok. Parkolás: a hotel parkolójában, ingyenesen.

Szobák: 223 szoba mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, Sat-tv-vel,

WLAN-nal, minibárral (térítés ellenében) és klímával felszerelt (DA3). A DB3 típu-

sú szobák balkonnal rendelkeznek, a DM2 típusok a tenger felôli oldalon vannak.

1 fô részére pótágyazási lehetôség a DA3 és a DB3 típusokban. Ellátás: regge-

li vagy félpanzió plusz büférendszerben. Gyermek- és pótágykedvezmény: két

teljes fizetôvel egy szo-
bában 7 éves korig in-
gyenes, 7- 13 éves kor
között 50% kedvez-
mény, 13 éves kor fölött,
20% kedvezmény. Házi-
állat: nem megenge-

dett. Helyszínen fize-
tendô: üdülôhelyi díj,

1,36 Y/fô/éj. Érkezési
nap/min. tartózkodás:
naponta, min. 3 éj,
06.20.-09.05. között
min. 5 éj.                      

NJIJADRC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén. 

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
NJIJADRC A B C D E

04.04.-05.09. 05.09.-05.30. 05.30.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-08.22.

09.19.-10.22. 09.12.-09.19. 09.05.-09.12. 08.22.-09.05. –

DA3  2+1 fô 27 34 41 54 63

DB3  2+1 fô 29 37 43 56 67

DM2     2 fô 29 37 43 59 68

Félpanziós felár 4 4 5 6 8

GRAND TOURS PLUSZ
— a vacsoránál az italok automatákból ingyenesek.

— 10% kedvezmény 05.30.-06.08., 08.17.-08.22., 08.31.-09.05. közötti tartóz-

kodással.

GRAND TOURS PLUSZ
— italok ingyenesen: félpanzió foglalása esetén a vacsorához automatákból

ingyenesen fogyaszthatók a helyi borok, sör, víz és üdítôk.
— 10% kedvezmény min. 3 éjszakás tartózkodással 05.30.-06.08., 08.17.-

08.22., 08.31.-09.05. és 09.07.-09.12. között. 

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
NJIBELIC A B C D E

04.04.-05.09. 05.09.-05.30. 05.30.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-08.22.

09.19.-10.22. 09.12.-09.19. 09.05.-09.12. 08.22.-09.05. –

DA3  2+1 fô 27 34 41 51 63

DB3  2+1 fô 30 38 44 56 68

DM2     2 fô 32 39 46 59 71

Félpanziós felár 4 4 5 6 8



A részvételi díj a storno biztosítást nem tartalmazza, foglaláskor fakultatívan megköthetô! 21

Krk-sziget Horvátország

Privát apartmanok Njivicén***
Njivice – Kijac 
Fekvése: a tulajdonosok egyéni ízlése szerint berendezett apart-

manok Njivice és Kijac településeken találhatók, max. 2 km-re a köz-
ponttól és 300-700 m-re a tengertôl. Felszereltsége: a kényelmesen berendezett

apartmanok nagyrészt balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Parkolás: a há-

zakhoz tartozó telken vagy a házak elôtt az utcán.

2 fôs apartmanok: két légteres, hálószoba és nappali konyharésszel, TU/WC,

balkonnal vagy terasszal.  TYP 2A2
4 fôs apartmanok: három légteres, két hálószobával, leírása megegyezik a 2 fôs

apartmanok leírásával.  TYP 3B4
6 fôs apartmanok: négy légteres, három hálószobával, leírása megegyezik a 2

fôs apartmanok leírásával.  TYP 4C6

Az ár tartalmazza: az ágynemûhuzatot, törölközôt, fûtés-, víz- és áramköltséget,

végtakarítást. Rácsos ágy: kb. 5 W/nap, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: kb. 5

W/nap, foglaláskor jelezni kell. Helyszínen fizetendô: adminisztrációs díj kb. 4

W/tartózkodás. Igény esetén lekérésre klíma. Érkezési nap/min. tartózkodás:
naponta, min. 4 éj, 06.22.-08.31.között szombatonként min. 7éj. NJIPRIVC 

Privát apartmanok Malinskán***
Malinska

Fekvése: a tulajdonosok egyéni ízlése alapján berendezett apartmanok

Malinska, Porat, Vantacici és Sveti Vid településeken találhatók és max. 4 km-re
fekszenek Malinska központjától, a tengertôl pedig 300-1000 m-re. Felszereltsé-
ge: a kényelmesen berendezett apartmanok nagyrészt balkonnal vagy terasszal

rendelkeznek. Parkolás: a házakhoz tartozó telken vagy a házak elôtt az utcán.

2 fôs apartmanok: két légteres, hálószoba és nappali konyharésszel, TU/WC, tv,

balkonnal vagy terasszal. TYP 2A2
4 fôs apartmanok: három légteres, két hálószobával, leírása megegyezik a 2 fôs

apartmanok leírásával. TYP 3B4
6 fôs apartmanok: négy légteres, három hálószobával, leírása megegyezik a 2

fôs apartmanok leírásával. TYP 4C6
Az ár tartalmazza: az ágynemûhuzatot, törölközôt, fûtés-, víz- és áramköltséget,

végtakarítást. Rácsos ágy: kb. 5 W/nap, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: kb. 5

W/nap, foglaláskor jelezni kell. Helyszínen fizetendô: adminisztrációs díj kb. 4 W/

tartózkodás. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 4 éj 06.27.-08.29.

között szombatonként, min. 7 éjszaka.          MAIPRIVC 

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 06.27-ig és 08.29-tôl tör-

ténô tartózkodás esetén.

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül és 6 éjszakát fizet 06.27-ig és 08.29-tôl.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
NJIPRIVC A B C D E

05.01.-06.19. 06.20.-07.13. 07.04.-07.18. 07.18.-07.24. 07.25.-08.15.

08.29.-09.30. 08.22.-08.29. – 08.15.-08.22. –

2A2  2 fô 38 46 57 69 76

3B4  4 fô 51 61 80 96 107

4C6  6 fô 61 77 104 122 137

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
MAIPRIVC A B C D E

04.01.-06.20. 06.20.-07.05. 07.04.-07.18. 07.18.-07.25. 07.25.-08.15.

08.29.-10.01. 08.22.-08.29. – 08.15.-08.22. –

2A2  2 fô 37 46 56 63 72

3B4  4 fô 51 61 77 93 103

4C6  6 fô 65 79 104 122 135

Privát apartmanok Punaton***
Punat
Fekvése: a tulajdonosok egyéni ízlése szerint berendezett apartmanok a tenger-

tôl és a központtól egyaránt kb. 200-1000 m-re találhatók. Felszereltsége: a ké-

nyelmesen berendezett apartmanok mindegyike TU/WC-vel, Sat-tv-vel és bal-

konnal vagy terasszal rendelkeznek. A tulajdonosok a házban laknak. Parkolás:
a házakhoz tartozó telken vagy a házak elôtt az utcán, ingyenesen.
3 fôs apartmanok: két légteres, nappali konyharésszel és külön hálószoba. A 3.

fô részére alvási lehetôség a hálószobában vagy a nappaliban. Kb. 25-30 m2. 
TYP 2A3

5 fôs apartmanok: három légteres, nappali konyharésszel és két hálószoba. Le-

kérésre WLAN-nal és klímával felszerelt apartman foglalható. Kb. 60 m2.  
TYP 3A5

Az ár tartalmazza: áram-, gáz- és vízköltséget, ágynemûhuzatot, törölközôt és a

végtakarítás díját. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj kb. 0,15 W/fô/éj, regiszt-

rációs díj kb. 3 W/fô/tartózkodás. WLAN és klíma igény esetén igényelhetô leké-

résre. Háziállat: lekérésre, 6 W/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta,

min. 4 éj, 07.04.-08.29. között szombatonként, min. 7 éj.  PUNPRIVC 

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
PUNPRIVC A B C D

05.01.-05.30. 05.30.-07.04. 07.04.-07.18. 07.18.-08.22.
09.05.-11.30. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. –

2A3   3 fô 38 48 58 67

3A5   5 fô 52 69 82 98

GRAND TOURS PLUSZ
— 10% kedvezmény 07.04.-ig és 08.29. utáni tartózkodással.
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Corinthia Baska Sunny Hotel by
Valamar***
Baska
Fekvése: a családok számára ideális szálloda a kavicsos strandtól kb. 50 m-re

található. Az egykori halászfalu központja éttermekkel és bárokkal, bevásárlási és
szórakozási lehetôségekkel kb. 300 m-re van. Felszereltsége: a hotelben recep-

ció, társalgó, éttermek, bárok, terasz, tv-szoba, ajándékbolt, újságos, liftek, ingye-
nes internetsarok várja az idelátogató vendégeket. Sport/szórakozás: ingyene-

sen: édesvizû úszómedence gyermekmedencével, itt napozóágyak és napernyô
térítés ellenében vehetô igénybe, édesvizû fedett uszoda, fitnesz terem, animá-
ciós programok, gyermekeknek játszótér, vízicsúszda, mini diszkó. Térítés elle-
nében: wellness centrum szaunával, masszázzsal, szépségcentrum, asztalite-

nisz, minigolf, röplabda, búváriskola, vízisí- és vízibicikli-kölcsönzés. Parkolás: a

szálloda parkolójában 2 X/éj, korlátozott számban.

Szobák: 431 kényelmesen, barátságosan berendezett szoba, TU/WC-vel, haj-

szárítóval, telefonnal, WLAN-nal, széffel, Sat-tv-vel és klímával felszerelt (DA2
classic típus). A DB2 a DS3 superior típusú szobák balkonosak, az utóbbi 1 fôre

pótágyazható, a DM2 superior típusok a tenger felôli oldalon vannak balkonnal.

Az FA4 típusú családi szobák tá-

gasabbak, 2 fô részére pótá-
gyazhatók, min./max.2 felnôtt és 2
gyermek, vagy 4 felnôtt részére ve-
hetôk igénybe. Ellátás: büféregge-

li, félpanzió plusz vagy teljes ellá-
tás plusz büférendszerben. Gyer-
mek- és pótágykedvezmény: két

teljes árat fizetô mellett 15 éves kor

alatt ingyenes, 15 éves kortól 20%
kedvezmény. Rácsos ágy: ingyenes, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem

megengedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 2 éj, 05.29.-07.24.

és 08.16.-09.13. között min. 3 éj, 07.24.-08.16. között min. 5 éj.       BASCORIC 

Hotel Drazica***
Krk
Fekvése: a szálloda a betonos, kavicsos strandtól csupán 50 m-re, az óvárostól

1 km-re található. Felszereltsége: recepció, étterem, kávézó, koktélbár te-

rasszal, kültéri édesvizes medence gyerekrésszel és napozóterasszal áll a ven-
dégek rendelkezésére. A medencénél a napernyôk és nyugágyak korlátozott
számban, térítés ellenében vehetôek igénybe. Sport/szórakozás: animációs

programok felnôtteknek és gyerekeknek egyaránt: reggelitorna, vízi-aerobic,
táncestek élôzenével és további szórakoztató programok. Fitness stúdió, asztali-
tenisz, röplabda- és kerékpár-kölcsönzési lehetôség. Parkolás: a szálloda parko-

lójában korlátozott számban, kb.4 Z/nap.

Szobák: a 137 szoba mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, klímával, ingyenes

WLAN-nal, LCD Sat-tv-vel, mini hûtôszekrénnyel, széffel és telefonnal felszerelt,
kb. 20 m2. A DA3 típusú szobák egy fôre pótágyazhatók, a DX2 típusú szobák for-

tuna jellegûek, akciós áron foglalhatók, a Villa Lovorka és Tamaris épületekben is
lehetnek. A DB3 típusúak balkonosak és szintén egy fôre pótágyazhatók, a DM2
típusú szobák balkonosak és a tenger felôli oldalon vannak. Az FA4 típusú csa-

ládi szobák elôszobával, 2 külön hálószobával, egy közös fürdôvel és balkonnal
rendelkeznek, kb. 32 m2. Az SM4 típusú családi szobák a tenger felôli oldalon

vannak, a nappaliban kétszemélyes kihúzható kanapéval, egy hálószobával és
balkonnal felszereltek, kb. 46 m2.
Étkezés: büféreggeli, félpanzió vagy teljes panziós ellátás szintén büférendszer-

ben. Az ebédhez 1 ital ingyenes, az italok (üdítôk, bor és sör) a vacsorához

18.30-20.30 óra között ingyene-
sek. Gyermek- és pótágyked-
vezmény: a DA3/DB3 szobá-

ban két teljes árat fizetô mellett
12 éves korig ingyenes. A
DM2/DX2 típusban egy teljes

árat fizetô mellett 12 éves korig
30% kedvezmény. Az FA4/SM4
családi szobában két teljes árat
fizetô mellett 12 éves korig in-
gyenes, 12-18 éves kor között

20% kedvezmény. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj kb. 1,54 Z/fô/éj. Rácsos
ágy: kb. 7 Z/nap, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem megengedett. Érkezési
nap/min. tartózkodás: naponta, min. 1 éj, 05.16.-07.11. és 08.22.-09.19. között

min. 3 éj, 07.11.-08.22. között min. 5 éj.  KRKDRAZC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
KRKDRAZC A B C D

09.05.-09.19. 06.06.-06.13. 06.13.-07.11. 07.11.-08.22.
– – 08.22.-09.05. –

DX2  2 fô 52 58 61 72

DA3 2+1 fô 55 62 65 76

DB3  2+1 fô 57 66 69 81

DM2    2 fô 61 70 73 86

FA4  2+2 fô 71 85 88 111

SM4 2+2 fô 77 93 96 120

Félpanziós felár 9 9 9 9

Teljes panziós felár 27 27 27 27

GRAND TOURS PLUSZ
— étkezésekhez az italok, bor,sör, üdítôk és víz az automatából ingyenesek.
— gyermekanimáció 4-14 éves kor között 07.01.-09.01. között.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
BASCORIC A B C D E

05.21.-05.28. 05.29.-06.11. 06.11.-07.03. 07.03.-07.24. 07.24.-08.16.

09.13.-09.27. – 08.30.-09.13. 08.16.-08.30. –

DA2 2 fô 40 59 66 83 88

DB2 2 fô 47 69 77 98 103

DM2 2 fô 58 85 95 119 125

DS3 2+1 fô 52 75 84 106 111

FA4 2+2 fô 61 88 98 124 130

Félpanzió plusz 7 7 7 7 7

Teljes panzió plusz 13 13 13 13 13
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Wellness Hotel Aurora****
Mali Losinj
Fekvése: a szálloda a Suncana öbölnél található kb. 50 m távolságra a kavicsos

sziklás strandtól és kb.2 km-re a Mali Losinj-tól. Felszereltsége: a modern szál-

loda recepcióval. lifttel, WLAN-nal, étteremmel, terasszal, aperitif bárral várja a
vendégeket. Sport/szórakozás: tengervizes úszómedence (itt és a strandon na-

pozóágyak és napernyôk korlátozott számban ingyenesek) fitnessterem, tenger-
vizes uszoda, spa és wellnessrészleg kb. 1500 m2-en fûtött pezsgôfürdô, szauna
pihenôrészleggel. Térítés ellenében: teniszpályák, tenisziskola, többfunkciós

sportpálya, kozmetikai kezelések, masszázs és szolárium, naponta animációs
programok( 06.03.-09.10. között). Gyerekeknek mini- és tiniclub, gyerekfelügye-
let (április közepétôl október közepéig), gyermekmedence, játszótér, délutánon-
ként snack ételek és italok ingyenesen. Parkolás: a szálloda saját parkolójában. 

Szobák: a 393 szoba, melyek mindegyike fürdôszobával/WC-vel, hajszárítóval,

telefonnal, ingyenes WLAN-nal széffel,Sat- tv-vel,térítés ellenében minibárral, klí-

mával és balkonnal rendelkezik
(DA2). A DX2 típusú fortuna jellegû

kétágyas szobák franciaággyal és
balkon nélkül kedvezôbb áron foglal-
hatók. A DC2 típusú kétágyas szo-

bák a pinea erdôre vagy a teniszpá-
lyákra néznek, a DM2 típusok a ten-

ger felôli oldalon vannak, a DB3 típu-

sok 1 max. 7 éves gyermek részére
pótágyazhatók szintén a tenger felô-

li oldalra néznek. Az SM4 suite-ek nappalival és külön hálószobával a nappaliban

két kihúzható heverôvel rendelkeznek a tenger felôli oldalon, min. 2 felnôtt max.
2 felnôtt+2 max. 16 éves gyermek részére foglalható. Gyermek- és pótágyked-
vezmény: két teljes árat fizetô mellett pótágyon 7éves kor alatt ingyenes, az SM4
típusú suite-ban 12 éves kor alatt ingyenes, 12-16 éves kor között 70% kedvez-
mény. Étkezés: büféreggeli, igény esetén foglalható félpanzió, 06.19.-ig és 08.30.-

tól teljes ellátás. Minden étkezés büférendszerû. Háziállat: nem megengedett.

Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj 1,40 W/fô/éj, regisztrációs díj 1 W/fô/tartózko-

dás. Rácsos gyerekágy: foglaláskor jelezni kell, 4 W/éj. Érkezési nap/min. tar-
tózkodás: naponta, min. 2 éj, 06.20.-08.30. között min. 4 éj. MALAUROC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
MALAUROC A B C D

04.09.-05.28. 05.28.-06.20. 06.20.-07.11. 07.11.-08.23.
09.13.-09.21. 08.30.-09.13. 08.23.-08.30. –

DX2  2 fô 54 63 77 88

DA2  2 fô 61 71 86 98

DC2  2 fô 66 76 94 107

DM2 2 fô 69 80 96 109

DB3 2+1 fô 71 82 98 111

SM4 2+2 fô 100 121 147 167

Félpanzió felár 5 5 5 5

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

R RR
R

Szezonnyitó
MAJÁLIS 

busszal az Adrián!
05.01.-05.03. 
3 nap / 2 éj
39.500 Ft/fô

PÜNKÖSDÖLÉS
busszal 

az Adrián!
05.29.-06.01. 
4 nap / 3 éj
49.900 Ft/fô

4
napos buszos

üdülés az Adrián!
06.17.-06.20. 

és 09.02.-09.05. 
49.900 Ft/fô
08.05.-08.08. 

és 08.20.-08.23. 

62.500 Ft/fô
5

napos buszos
üdülés az Adrián!

06.13.-06.17., 
08.29.-09.02., 09.05.-09.09.  

62.600 Ft/fô                 
07.21.-07.25.   
67.500 Ft/fô
08.01.-08.05. 

és 08.16.-08.20.    
76.600 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza: 
utazás komfortos busszal, magyar
nyelvû csoportkísérôt, szállodai elhe-
lyezést, büféreggeli, büfévacsora,
ingyenes alkoholmentes italok a va-
csorához, a programleírásban szerep-
lô kirándulásokat (melyek egy része
fakultatív így részint helyszínen fize-
tendô).

Részletes programleírást
kérje kollégáinktól
irodáinkban!
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Crikvenica
A horvát tengerpart egyik legszebb részén, a Kvarner-öbölben található,
több mint 120 éves turisztikai múlttal. Kedvezô éghajlata, tiszta levegôje, a
környék természeti adottságai és tiszta tengerpartja miatt méltán tartozik az
Adria kiemelt üdülôhelyei közé. Strand: tagolt, apró kavicsos.

Privát apartmanok Crikvenicán és Selcén***
Crikvenica–Riviera

Fekvése:
az apartmanok
nyugodt környe-
zetben találha-
tók, max. 800 m-re
a strandtól, 300-2000 m-re a
központtól. Felszereltsége:
az apartmanok a tulajdonosok
egyéni ízlése szerint vannak
berendezve. Mindegyikhez te-
rasz vagy balkon tartozik, kerti
bútorokkal. Parkolás: a házak
elôtt, az utcán vagy bekerített
telken, ingyenesen.

2-3 fôs apartman: egy légteres apartman 2 fôre alvási lehetôséggel, 3. fô részé-
re pótággyal, fôzôsarok, fürdô vagy TU/WC. Kb. 18-25 m2. Lekérésre két légte-
res, egy hálószobás apartman foglalható. A3
4-5 fôs apartman: két légteres apartman 4 fôre alvási lehetôséggel, 5. fô részé-
re pótággyal, fôzôsarok, fürdô vagy TU/WC. Kb. 35-45 m2. Lekérésre két hálószo-
bás apartman foglalható. A5
6-7 fôs apartman: három légteres apartman 6 fô részére alvási lehetôséggel, 7.
fô részére pótággyal, fôzôsarok, fürdô vagy TU/WC. Kb. 60-90 m2. Lekérésre 3
hálószobás apartman foglalható.  A7
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram-, gáz- és vízköltséget, az ágynemûhu-
zatot, a végtakarítást és az üdülôhelyi díjat. Helyszínen fizetendô: regisztrációs
díj 2 Y/fô/tartózkodás, igény esetén klíma  (amennyiben az apartmanházban van)
5-10 Y/éj. Rácsos ágy: nem lehetséges. Háziállat: nem megengedett. Érkezé-
si nap/min. tartózkodás: szombatonként, min. 7 éj, 06.30.-ig és 09.01.-tôl rövid
tartózkodás, lekérésre lehetséges. KKB0301

Hotel International**
Crikvenica
Fekvése: Crikvenica abszolút központjában, a kikötônél és a busz-
pályaudvar közelében a forgatagos, élettôl pezsgô, tengerparti sé-
tánynál található. Felszereltsége: recepció, étterem, terasz, kávézó WLAN szol-
gáltatással, tv-sarok, ADRIA Casino a földszinti részen, valamint a BAKAGA
disco, több butik, utazási iroda, fodrászat és a tourinform. Sport/szórakozás: a
tengerparti sétány sok kávézóval, cukrászdával, étteremmel,  boutikkal  a hotel
elôl indul. A hotel elôtti téren a kikötônél szabadtéri rendezvények, koncertek.
Strand: apró homok-kavicsos, lassan mélyülô, szabad strand 70 m, térítés elle-
nében napernyô és nyugágy kb. 3 X/nap. Fizetô stand kb. 200 m. Parkolás: ôr-
zött parkolóban, térítés ellenében.
Szobák: egyszerû berendezéssel, TU/WC-vel 2UH szoba nem tengerre nézô 2

ágyas, míg a 2 UHM szoba bal-
konos tenger felôli és 1 fô részé-
re pótágyazható. Étkezés: bü-
féreggeli és büfévacsora a szállo-
da éttermében. A vacsorához
csapolt sör, folyóbor, ásványvíz
és alkoholmentes italok korlátlan
fogyasztása ingyenes.
Gyermek- és pótágykedvez-
mény: két teljes fizetôvel: 6 éves
korig ingyenes, 6-12 éves kor kö-
zött 50%, 12-18 éves kor között 30%, 18 éves kortól 20%. Egy felnôtt fizetôvel
egy szobában: 6 éves korig 30%, 6-12 éves kor között 20% kedvezmény. Rácsos
ágy: foglaláskor jelezni kell 5 Y/éj. Háziállat: lekérésre foglalható, 10 Y/éj. Érke-
zési nap/min. tartózkodás: naponta  A, B, C szezon 2, D szezon 3, E szezon 5
éj,ennél rövidebb tartózkodás esetén rövid tartózkodási felár 30%. Üdülôhelyi
díj: felnôtt: 1,35 X/fô/éj, gyerek: 0-12 éves korig ingyenes, regisztrációs díj. 1
X/fô/tartózkodás, a részvételi díjjal elôre fizetendô. KKB0666

Hotel Zagreb**
Crikvenica
Fekvése: a kicsi, egyszerû szálloda közvetlenül Crikvenica köz-
pontjában található, számos bolt, étterem, kávézó, fagyizó és butik
közvetlen közelében. A hotel a tengerparti sétány mentén fekszik az ap-
ró kavicsos stranddal szemben, csupán 50 m-re a homokos strandtól. Felszerelt-
sége: egy épületbôl álló hotel, melyben recepció, lobby ingyenes WLAN-nal, kli-
matizált étterem, lift, tv-szoba, bár (terasz a sétáló utcán) és pizzéria áll a vendé-

gek rendelkezésére. A strandon napernyôk és nyugágyak térítés ellenében.
Sport/szórakozás: gyermekeknek játszótér. Térítés ellenében: különbözô ví-
zisportok és aktív sportközpont a strandon. Parkolás: térítés ellenében korláto-
zott számban.
Szobák: a szálloda 40 egyszerû berendezésû TU/WC-s szobája 4 emeleten ta-
lálható. A tenger felôli kétágyas szobák balkonosak és 1 fôre pótágyazhatók
(2UM típus), a városra nézô szobák egy- és kétágyasak (1/2LS típus). Étkezés:
reggeli és vacsora büférendszerben, elô- és utószezonban menüválasztásos va-
csora. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes fizetôvel egy szobában 6
éves korig ingyenes, 6-12 éves kor között 50%, 12-18 éves kor között 30%, 18
éves kortól 20% kedvezmény. Egy felnôtt fizetôvel egy szobában 6 éves korig
30%, 6-12 éves kor között 20% kedvezmény. Rácsos ágy: 5 X/éj, foglaláskor je-
lezni kell. Háziállat: lekérésre, 10 X/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: napon-
ta, az A, B szezon 3 éj, a C szezon 3 éj, D szezon 5 éj. Üdülôhelyi díj: felnôtt: 1,35
X/fô/éj, gyerek: 0-12 éves korig ingyenes, és regisztrációs díj kb. 1,35 X/fô/ tar-
tózkodás a részvételi díjjal együtt fizetendô. KKB0777

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval 
KKB0777 A B C D

04.11.-05.23. 05.23.-06.20. 06.20.-07.18. 07.18.-08.22.
09.26.-10.10. 09.12.-09.26. 08.22.-09.12. –

2LS     2 fô 32 36 44 48
2UM  2+1 fô 34 40 47 53

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
KKB0301 A B C D

05.01.-06.13. 06.13.-07.04. 07.04.-07.18. 07.18.-08.22.
09.05.-10.01. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. –

A3  2+1 fô 38 44 56 63
A5  4+1 fô 56 63 81 100
A7  6+1 fô 69 76 98 119
Pótágy felár 8 9 10 13

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval 
KKB0666 A B C D E

01.02.-04.11. 04.11.-05.23. 05.25.-06.20 06.20-07.18. 07.18.-08.22.

– 10.10.-12.28. 09.26-10.10. 09.12.-09.26. –

2UH      2 fô 26 32 39 46 53

2UHM 2+1 fô 28 35 42 52 58

GRAND TOURS PLUSZ
— vacsoránál az italok ingyenesek (víz, ásványvíz, gyümölcslé, helyi bor, sör.)

GRAND TOURS PLUSZ
— vacsoránál az italok ingyenesek( víz, ásványvíz, gyümölcslé, helyi bor, sör.)
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Hotel Omorika**** és Annex Omorika****
Crikvenica
Fekvése: Crikvenica belvárosától kb. 2 km-re, a lassan mélyülô,
kavicsos tengerparttól kb. 200 m távolságra található. Napernyô és
napozószék térítés ellenében, kb. 3 Y/nap. Felszereltsége: 2016-
ban teljesen felújított szállodában recepció, WLAN/WIFI, bár, lég-
kondicionált étterem, táncterasz (fôszezonban.), kávézó terasszal, na-
pozóterasz és lift van. Térítés ellenében: 4 salakos teniszpálya, minigolf, aszta-
litenisz, csónak. Parkolás: a hotel parkolójában ingyenesen.

Szobák: 115 tágas szobája fürdô/WC-vel, telefonnal, Sat-tv-vel, klímával,
WLAN/WIFI-vel rendelkezik. A DZX1 szoba tengerre néz és 1 fôre pótágyazható,

a DZSM oldalról tengerre nézô, DZX2 kétágyas szobák a parkra néznek.  Az
FZM1 családi szobák 2 szobából állnak összekötô ajtó nélkül, a tenger felöli ol-
dalon, balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Az Annex épületben lévô szobák
2 ágyasak nem pótágyazhatók, és a tenger felé PDZMB vagy a parkra PDZLS
néznek. Étkezés: félpanzió. Minden étkezés büférendszerben. Gyermek- és
pótágykedvezmény: kétágyas szobában 2 teljes fizetô, családi szobában 3 tel-
jes árat fizetô mellett 6 éves kor alatt ingyenes, 6-12 éves kor között 50%, 12-18
között 30%, 18 éves kortól 20%. pótágyon. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell,
kb. 5 Y/éj. Háziállat: kis méretû megengedett, foglaláskor jelezni kell, kb. 15
Y/nap. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta A, B, C szezon  2  éj,  D sze-
zon 3 éj  E szezon 5 éj. Egyágyas felár: 30-50%. Üdülôhelyi díj: felnôtt: 1,35
Y/fô/éj, gyerek: 0-12 éves korig ingyenes, és a regisztrációs díj. 1 Y/fô/tartózko-
dás, a részvételi díjjal elôre fizetendô. KKB0777

Hotel Ad Turres*** és Resort Ad Turres***
Crikvenica
Fekvése: a 2019-ben teljesen felújított szállodakomplexum a tele-
pülés kezdetén közvetlenül a tengerparti magistrale és a központ-
ba vezetô út mellett található, egy fôépületbôl és 10 Pavilon épület-
bôl áll. Felszereltsége: a komfortos berendezésû szállodában köz-
ponti recepció, bérelhetô széf, központi étterem a fôépületben, bár, ze-
nés terasz van, ingyenes WIFI a komplexum egész területén. Sport/szórakozás:
saját édesvizes medence, bowling, asztalitenisz, felnôtt és gyerek animáció a fô-
szezonban. Strand: sziklás, lapos, az öblökben aprókavicsos tengerparttól, kb.

350 m-re található. Napernyô és nyugágy a standon kb. 3 Y/nap/db. Parkolás: a
hotel saját parkolójában térítésmentesen.
Szobák: minden szoba új berendezéssel, TU/WC-vel, LCD tv-vel, klímával, kis
terasszal vagy loggiával rendelkezik. A fôépületben (2HH) csak 2 ágyas, míg a
Depandance épületekben 2+1 ágyas szobák vannak (2 UH).Étkezés: büféregge-
li és vacsora, elô-, és utószezonban menüválasztékos vacsora ingyenes italfo-
gyasztás autómatából a vacsorához. Gyermek- és pótágykedvezmény: két tel-
jes fizetôvel egy szobában: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves kor között 50%, 12-
18 éves kor között 30%, 18 éves kortól 20%. Egy felnôtt fizetôvel egy szobában:
6 éves korig 30%, 6-12 éves kor között 20% kedvezmény. Rácsos ágy: foglalás-
kor jelezni kell 5 ¤/éj. Háziállat: lekérésre foglaláskor jelezni kell 10 Y/éj. Egy-
ágyas felár: 30-50%. Üdülôhelyi díj: felnôtt: 1,35 Yfô/éj, gyerek: 0-12 éves korig
ingyenes, regisztrációs díj. 1 Y/fô/tartózkodása részvételi díjjal elôre fizetendô.
Érkezési nap/min. tartózkodás: A-C szezonban 2 éj, D szezonban 3 éj, E sze-
zonban 5 éj ennél rövidebb tartózkodás esetén rövid tartózkodási felár 30%.

KKB0555

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval
KKB0555 A B C D E

01.02.-04.11. 04.11.-05.23. 05.23.-06.20. 06.20.-07.18. 07.18.-08.22.

10.10.-12.28. 09.26.-10.10. 09.12.-09.26. 08.22.-09.12. –

2UH Pav. 2+1 fô 32 36 46 53 59

2HH Fôép.   2 fô 34 40 51 60 68

2HM Fôép. Tn 2 fô 38 44 56 66 74

Hotel Kastel***
Crikvenica
Fekvése: közvetlenül a szálloda saját, kavicsos, lassan mélyülô ten-
gerpartján, a városközpontban, szép kilátással Selcére. A strandon
napernyôk és nyugágyak bérelhetôk, 5 Y/nap/db. Felszereltsége: részben felújí-
tott szálloda, melyet egy 14. századi kolostorból és kastélyból alakítottak ki. Re-
cepció (WLAN), klimatizált, tengerre nézô étterem, bár, kávézó terasz, tévészo-
ba. Parkolás: térítés ellenében, kb. 7 Y/nap.

Szobák: 74 felújított fürdô/WC-s, Sat-tv-s, telefonos szoba. A DZM1 és DZM2 tí-
pus a tengerre, a DZL1 és DZL2 típus a szárazföldre néz. A DZL1 és DZM1 tí-
pus 1 fôre pótágyazható.  A DZM2 családi szoba 2 felnôtt és 2 12 éven aluli gyer-
mek részére foglalható. Étkezés: reggeli, vacsora büférendszerben. Gyermek-
és pótágykedvezmény: kétágyas szobában 2 teljes árat fizetô mellett 6 éves kor
alatt ingyenes, 6-12 éves kor között 50%, 12-18 éves kor között 30%, 18 éves
kortól 20% kedvezmény pótágyon. A DZM2 családi szobában az 1. gyermek 6
éves kor alatt ingyenes, a 2. gyermek 50%, 6-12 éves kor között  50% kedvez-
mény. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 5 Y/nap. Háziállat: megengedett, kb.
10 Y/nap, elôre jelezni kell. Egyágyas felár: 30% Üdülôhelyi díj: felnôtt: 1,35 Y
fô/éj, gyerek: 0-12 éves korig ingyenes,és a regisztrációs díj. 1 Y/fô  tartózkodá-
sa részvételi díjjal elôre fizetendô. Érkezési nap/min. tartózkodás: A, B, C sze-
zon 2 éj, D szezon 3 éj, E szezon 5  éj.  KKB0999

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval
KKB0999 A B C D E

01.02.-04.11. 04.11.-05.23. 05.23.-06.20. 06.20.-07.18. 07.18.-08.22.

10.10.-12.28. 09.26.-10.10. 09.12.-09.26. 08.22.-09.12. –

DZL2      2 fô 28 35 42 50 55

DZL1 2+1 fô 29 36 44 52 58

DZM1  2+1 fô 33 40 48 58 64

DZM2  2+2 fô 35 45 53 64 70

GRAND TOURS PLUSZ
— a vacsoránál az italok ingyenesek (víz, ásványvíz, gyümölcslé, helyi bor és sör).

GRAND TOURS PLUSZ
— vacsorához az italok ingyenesek (gyümölcslé, ásványvíz, bor és sör).

Árak idôpontok szerint személyenként, naponta, félpanzióval
KKB0777 A B C D E

01.02.-04.11. 04.11.-05.23. 05.23.-06.20. 06.20.-07.18. 07.18.-08.22.

10.10.-12.28. 09.26.-10.10. 09.12.-09.26. 08.22.-09.12. –

DZX2       2 fô 39 44 56 68 77

DZSM   2+1 fô 42 48 62 74 84

DZX1    2+1 fô 47 53 68 82 93

FZM1    3+1 fô 56 65 82 99 112

Annex Omorika
PDZMB    2 fô – 42 53 64 76

PDZLS     2 fô – 36 47 57 68
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Kacjak üdülôkomplexum**
Crikvenica–Riviera
Fekvése: a Crikvenica Riviérán az üdülô komplexummal azonos nevû félszige-

ten található, 4 km-re Crikvenica központjától (dottó kisvonat közlekedik egész
szezonban). A félsziget gyönyörû, zöld mediterrán növényzete, szép strand sza-
kaszai, és kristálytiszta tenger várja a pihenésre vágyó nyugalmat kedvelô turis-
tákat. Felszereltsége: központi recepció, étterem, aperitiv-bár, pizzéria, tv-szo-

ba, parkoló, 2 élelmi-
szerbolt, sportkölcsön-
zô, a tengerparton köz-
vetlenül több bár és
snack étterem áll a ven-
dégek rendelkezésére.
Parkolás: a komplexum

területén a bungalók és
a pavilon épületek elôtt
vagy gyûjtôparkolókban
ingyenesen. Sport/szó-
rakozás: 2 salakos te-

niszpálya, asztali tenisz,
badminton, minigolf és
tengerparti sétaútvonal.
Strand: aprókavicsos

homokos, lassan mélyülô tengerpart. Napernyô és nyugágy a standon kb. 3

Z/nap/db. Esténként fôszezonban az étterem teraszán élôzene, gyönyörû kilátás-

sal a tengerre.
Szobák: 10 pavilon 2UH és 34 bungalóban 2FUM összesen 212 TU/WC-s szo-

ba van, melyek 1 fô részére pótágyazhatók. Minden bungaló kerti bútoros te-
rasszal rendelkezik. Étkezés: büféreggeli és vacsora, elô- és utószezonban me-

nüválasztékos vacsora. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes fizetôvel,

egy szobában: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves kor között 50%, 12-18 éves kor
között 30%, 18 éves kortól 20%. Egy felnôtt fizetôvel egy szobában:6 éves korig
A, B szezon: 40% C, D szezon 30%,  6- 12 éves kor között A, B szezon 30% C,

D szezon 20% kedvezmény. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 5 Z/éj. Háziál-
lat: lekérésre foglaláskor, a felújított szobákba nem vihetô be, díja 10 Z/éj.  Egy-

ágyas felár: 30-50%. Üdülôhelyi díj: felnôtt: kb. 1,35 Z/fô/éj, gyerek: 0-12 éves

korig ingyenes, regisztrációs díj. 1 Z/fô/tartózkodása részvételi díjjal elôre fizeten-

dô. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta A-B szezon 2, C szezon 3, és D

szezon min. 5 éj, ennél rövidebb tartózkodás felára 20%. KKB0361

Hotel Selce*** 
Selce
Fekvése: a barátságos, klimatizált szálloda Selce központjában, a

parti sétány mellett, a kikötôvel szemben található, a kavicsos strand-
tól 100 m-re. Szórakozási és vásárlási lehetôség 3 perces sétával elérhetô. Fel-
szereltsége: stílusos, elegáns hotel recepcióval, a recepciónál ingyenes WIFI-

vel, étteremmel, kávézóval, pizzériával, ajándékbolttal és lifttel. Sport/szórako-

zás: térítés ellenében masszázs, fôszezonban vízisportok a strandon. Parkolás:
korlátozott számban a szálloda elôtt, ingyenesen.
Szobák: a modern, elegánsan berendezett szobák mindegyike TU/WC-vel, haj-

szárítóval, telefonnal, Sat-tv-vel, WIFI-vel és klímával felszerelt. A DZX3 típusú

kétágyas szoba a tetôtérben találhatók, franciaággyal (140x200 cm), max. 2 fô ré-
szére. A DZX1 típusú utcára nézô, kétágyas szobák 1 fô részére pótágyazhatóak,

francia balkonnal. A DZX2 típusú kétágyas balkonos  szobák szintén 1 fôre pót-

ágyazhatók, a tenger felôli oldalon vannak. Étkezés: reggeli vagy félpanzió, bü-

férendszerben. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj, kb. 1,40 Z/fô/nap, regiszt-

rációs díj kb. 1 Z/fô/tartózkodás. Gyermek- és pótágykedvezmény: kétágyas

szobában 2 teljes árat fizetô mellett gyermek 6 éves kor alatt ingyenes, 6-12 éves
kor között 50%, 12 éves kortól 30% kedvezmény pótágyon. Rácsos ágy: ingye-

nes, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tar-
tózkodás: naponta, min.3 éj, 06.20.-09.07. között min. 5 éj.  RJK15009

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
RJK15009 A B C D E

04.01.-04.10. 04.10.-04.15. 06.01.-06.20. 06.20.-07.11. 07.11.-08.17.

04.15.-05.17. 05.17.-06.01. 09.07.-09.21. 08.17.-09.07. –

10.04.-10.31. 09.21.-10.04. – – –

DZX3     2 fô 24 29 35 42 54

DZX1  2+1 fô 26 32 41 47 56

DZX2  2+1 fô 35 43 50 63 77

Félpanziós felár 5 5 5 5 5

Hotel Mediterran***
Crikvenica
Fekvése:a szállodát csak a tengerparti út választja el a sziklás, 

kavicsos, napozóteraszos strandtól. Crikvenica központja kb. 500 m
távolságra van. Felszereltsége: 158 szoba, recepció, bérelhetô széf, lift, étte-

rem, édesvizes medence napozóterasszal és snackbárral áll a vendégek rendel-
kezésére. Napernyôk és napozóágyak a medencénél és a strandon térítés ellené-
ben vehetôk igénybe. Sport/szórakozás: uszoda (06.15.-09.15. között zárva), té-

rítés ellenében szauna és masszázs. A szezonban heti egy alkalommal zenés est.
Parkolás: térítés ellenében a szálloda parkolójában, vagy nyilvános parkolóban.

Szobák: mindegyike TU/WC-vel, telefonnal, Sat-tv-vel, rendelkeznek. A DZX1 tí-

pusú kétágyas szobák az utcára néznek, a DZX2 típusú kétágyas szobák 1 fô

részére pótágyazhatók
a tenger felôli oldalon
vannak, mindkét típus a
fôépületben van, klíma
térítés ellenében vehetô

igénybe (kb. 6 Z/éj). A

DZZ1 típusú kétágyas

szobák fortuna jellegû-
ek, kedvezôbb áron fog-
lalhatók. A DZX4 két-

ágyas szobák tágasab-
bak, klímával és balkon-
nal rendelkeznek, 1 fô
részére pótágyazhatók,
a tenger felôli oldalon
vannak. A DZX3 típusok

klímával, a szárazföld

felôli oldalon vannak. A DZX5 stúdiók tágasabbak a tenger felôli oldalon vannak,

klímával, max. 3 felnôtt vagy 2 felnôtt és 2 max. 17 éves gyerek részére foglalha-
tó. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 7 éves kor

alatt ingyenes, 7-13 éves kor között 50%, 13-17 éves kor között 30%, 17 éves
kortól 10% kedvezmény. Étkezés: büféreggeli, igény esetén félpanzió foglalható

szintén büférendszerben. Háziállat: nem megengedett. Rácsos ágy: lekérésre

foglalható, 5 Z /fô/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 3 éjnél

kevesebbtartózkodás esetén 30% felár fizetendô.               RJK14021

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31-ig történô foglalás esetén (03.17.-10.19. közötti tar-
tózkodással).

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
RJK14021 A B C D

03.17.-05.05. 05.05.-06.02. 06.02.-06.28. 06.28.-08.29.
09.14.-10.21. 08.29.-09.14. – –

DZZ1    2 fô 34 39 41 53

DZX1  2 fô 38 43 46 59

DZX2 2+1 fô 43 46 51 63

DZX3 2+1 fô 43 48 51 64

DZX4 2+1 fô 48 54 56 69

DZX5 2+2 fô 52 56 59 73

Félpanziós felár 10 10 10 10

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 06.11.-06.28. közötti ér-

kezéssel.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval
KKB0361 A B C D

01.02.-04.27. 04.27.-05.25. 05.25.-06.22. 06.22.-07.06.
10.12.-12.28. 09.28.-10.12. 09.14.-09.28. 08.24.-09.14.

2UH   2+1 fô 26 32 36 42

2FUM  2+1 fô 26 32 36 42
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Selce
Selce Crikvenica közvetlen szomszédságában, csupán 40 km-re Rijekától
található a Kvarner-öbölben. Tagolt, dús növényzetû tengerpartja kis öblé-
vel vált vonzóvá az idelátogató turisták körében.

Hotel Katarina****
Selce
Fekvése: a kedvelt szálloda Selce központjában található, csak a parti út választ-

ja el a medencéktôl és a kavicsos strandtól. Felszereltsége: 2016-ban teljesen

felújították, recepció, lobby, légkondicionált étterem, terasz, aperitif bár, WLAN,
WiFi a hotel teljes területén ingyenes, ajándékbolt, lift. A strandon üzletek, kávé-
zó, bár, snackbár és úszómedencék állnak a vendégek rendelkezésére. Sport/
szórakozás: tengervizes medence gyerekmedencével (június közepétôl szep-

tember elejéig), tengervizes fedett uszoda (június elejétôl szeptember elejéig zár-
va), térítés ellenében: különbözô vízisportok a strandon, búváriskola a közelben,
napernyôk és nyugágyak a medencénél. Parkolás: korlátozott számban, térítés

ellenében.

Szobák: felújított, légkondis szobák mindegyikében TU/WC, Sat-tv, telefon,

WLAN/WiFi, balkon vagy terasz található. A DZAT szoba balkon nélküli a DZX1
balkonos a szárazföldre néz. A DZS superior nem tengerre nézô, míg a DZM1
balkonos, a DZM2 balkon nélküli szoba mindkettô tengerre felöli. Az FZM1 csa-

ládi szoba két hálószobás és a tengerre néz (max.4 felnôtt és 2 gyerek részére).
Étkezés: reggeli, félpanzió vagy teljes panzió. Gyermek- és pótágyked-

vezmény: kétágyas szobában két teljes fizetô mellett 6 éves kor alatt ingyenes,

6-12 éves kor között 50%, 12-18 éves kor között 30%, 18 éves kortól 20%. Csa-
ládi szobában 4 teljes árat fizetô mellett 6 éves kor alatt ingyenes, 2. gyermek 6
éves kor alatt 50%, 6-12 éves kor között 50%, 12-18 éves kor között 30%. Rá-
csos ágy: lekérésre, kb. 5 Y/nap. Háziállat: nem megengedett. Egyágyas felár:
30-50% Üdülôhelyi díj: felnôtt: 1,35 Y/fô/éj, gyerek: 0-12 éves korig ingyenes,

12-18 év 50% és a  regisztrációs díj. 1 Y/fô/tartózkodása részvételi díjjal elôre fi-

zetendô. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, A, B, C szezon 2, D szezon

3 éj, E szezon 5 éj, ennél rövidebb tartózkodás esetén 30% felár fizetendô.
KKB0360

Úszómedencével!

Hotel Slaven**/***
Selce
Fekvése:a családias hangulatú, egyszerû szálloda a kristálytiszta

vízû strandtól kb. 100 m-re, a központtól kb. 300 m-re található. Fel-
szereltsége: 3 pavilonból és fôépületbôl áll, melyben recepció, étterem

(a pavilonoktól kb. 150 m-re) és bár áll a vendégek rendelkezésére. A strandon
napernyôk és nyugágyak térítés ellenében. Sport/szórakozás: játszótér. Térítés
ellenében: különbözô vízisportok a strandon, csúszda, búváriskola a közelben.

Parkolás: a hotel elôtt, ingyenes.

Szobák: a pavilonok 161 szobájának (2UH típus) mindegyike TU/WC-vel és bal-

konnal rendelkezik, a legtöbb tengerre nézô és 1 fô részére pótágyazható. A 48

fôépületi szoba (2HH típus)
TU/WC-vel, Sat-tv-vel és WIFI-vel
felszerelt. Egyes tengerre nézô
balkonos szobák tágasabbak és 1
fô részére pótágyazhatók. A parkra
nézô szobák balkon nélküliek és
szintén 1 fô részére pótágyaz-
hatók. Étkezés: félpanzió büfé-

rendszerben, a központi étterem-
ben. Gyermek- és pótágyked-
vezmény: két teljes fizetôvel egy

szobában 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves kor között 50%, 12-18 éves kor kö-
zött 30%, 18 éves kortól 20% kedvezmény. Egy felnôtt fizetôvel egy szobában 6
éves korig 30%, 6-12 éves kor között 20% kedvezmény. Egyágyas felár: 30%.

Rácsos ágy: 5 Y/éj, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: lekérésre, 10 Y/éj. Érke-
zési nap/min. tartózkodás: naponta, A, B, C szezon 3 éj, a D szezon 5 éj, E sze-

zon 7 éj. Üdülôhelyi díj: felnôtt: 1 Y/fô/éj, gyerek 0-12 éves korig ingyenes, 12-

18 éves kor között 50% és regisztrációs díj kb. 1 Y/fô/ tartózkodás a részvételi

díjjal együtt fizetendô. RJK15008

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanziós ellátással
RJK15008 A B C D

04.27-.05.25. 05.25.-06.22. 06.22.-07.06. 07.06.-08.24.
09.28.-10.12. 09.14.-09.28. 08.24.-09.14. –

2UH-Tn  2+1 fô 28 30 40 44

2HH-Pn  2+1 fô 38 42 53 58

2HH-Tn      2 fô 39 44 59 65

2HH-Tn  2+1 fô 40 46 62 69

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval
KKB0360 A B C D E

01.02.-04.11. 04.11.-05.23. 05.23.-06.20. 06.20.-07.18. 07.18.-08.22.

10.10.-12.28. 09.26.-10.10. 09.12.-09.26. 08.22.-09.12. –

DZAT 2 fô 41 52 62 74 82

DZX1 2+1 fô 44 54 65 77 87

DZS    2 fô 46 58 69 83 93

DZM2 2+1 fô 46 58 69 83 93

DZM1 2+1 fô 51 64 76 92 101

FZM1 4+2 fô 55 70 84 100 112
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Rab-sziget
Üdülôsziget buja fenyôerdôkkel és gyönyörû öblökkel, kellemes gyógyklí-
mával. Strandja sziklás, kavicsos, Loparnál és Kampornál homokos partok
is vannak. A szigetre Jablanacból kb. 15 perc alatt jutunk át komppal.

Eva Sunny Hotel & Residence by
Valamar**
Suha Punta
Fekvése: a Suha Punta félszigeten, zöldövezetben, parkos részen, a sziklás, ka-

vicsos strandtól kb. 200 m-re található. Felszereltsége: recepció, aperitifbár,

étterem, WLAN a lobby-ban, tv-szoba, lift. Sport: térítés ellenében: teniszpályák,

asztalitenisz, strandröplabda, kerékpárkölcsönzés. Parkolás: a szálloda parkoló-

jában, ingyenesen. 

Szobák: a 196 egyszerû berendezésû szoba TU/WC-vel, Sat-tv-vel és balkonnal

felszerelt. A DA3 típus a szárazföld felôli oldalon van, a DM3 típus a tenger felô-

li oldalon található. A kétágyas szobák egy fôre pótágyazhatók. A VA4 típusú csa-

ládi szobák kétágyas szobák, a gyermekek részére emeletes ággyal a szárazföld
felôli oldalon, a VM4 típus a tenger felôli oldalon van, mindkettô 2 felnôtt és 2 12

év alatti gyermek részére foglalható. Étkezés: büféreggeli, igény esetén félpan-

zió plusz, melynek keretében a vacsoránál az italok ingyenesek. (Bor, sör, üdítô

és víz.) Gyermek- és pótágykedvezmény: 2 teljes árat fizetô esetén 12 éves kor

alatt ingyenes, 12 éves kortól 30%. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj 1 Y

/fô/éj, regisztrációs díj 1 X/fô/tartózkodás. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell,

térítés ellenében, kb. 4 X/nap. Háziállat: lekérésre, kb. 10 X/nap. Érkezési
nap/min. tartózkodás: naponta, min. 1 éj, 06.27.-08.23. között min. 3 éj. 

RABHEVAC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.14.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
RABHEVAC A B C D E

05.29.-06.11. 06.11.-06.27. 06.27.-07.18. 07.18.-07.31. 07.31.-08.23.

08.30.-09.14. 08.23.-08.30. – – –

DA3 2+1 fô 32 37 44 50 53

DM3 2+1 fô 34 39 46 53 55

VA4 2+2 fô 52 61 70 80 84

VM4 2+2 fô 55 64 74 85 88

Félpanziós felár 7 7 7 7 7

Valamar Padova Hotel****
Rab
Fekvése: közvetlenül a tengernél,  a „Prva Padova Banjol” öbölben fekszik, Rab

óvárosával szemben, mely 15 percnyi sétával elérhetô. Felszereltsége: a felújí-

tott hotel 5 emeleten, 175 szobával, recepcióval, lifttel, klimatizált étteremmel, a-
la-carte grill-étteremmel, apritif bárral, társalgóval, Sat-tv szobával, fodrászattal
és ajándékbolttal felszerelt. Sport/szórakozás: édesvízû uszodával (júniustól au-

gusztusig zárva), kültéri édesvízes medencével, napozóterasz. Napernyôk és
nyugágyak a medencénél ingyenesen. Térítés ellenében: wellness részleg sza-

unával, szolárium, pihenôszoba, szépség szalon és masszázs. Változatos animá-
ciós programok felnôtteknek és gyermekeknek, a fôszezonban zenés estek.
Parkolás: a hotel parkolójában, ingyenesen.

Szobák: a 175 szobák mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, minibár-

ral, széffel, Sat-tv-vel, WLAN-nal, klímával és balkonnal felszerelt (DA3 és DB2
típusok). A DM3 és a DC2 típusú szobák a tenger felôli oldalon vannak. Az FA4
típusú családi szobák kétágyas szobák egy kihúzató kanapével a 3. és 4. fô ré-
szére, az FM4 típusok ugyanezzel a felszereltséggel a tenger felöli oldalon van-

nak. Étkezés: büféreggeli, félpanziós foglalás esetén büfé vagy menüs vacsora.

Gyermek- és pótágyked-
vezmény: két teljes árat fizetô

mellett 12 éves kor alatt ingye-
nes, 12 éves kor fölött 30% ked-
vezmény.  Rácsos ágy: kb. 5

W/nap, foglaláskor jelezni kell,

lekérésre. Háziállat: nem meg-

engedett. Helyszínen fizeten-
dô: üdülôhelyi díj. regisztrációs

díj. Érkezési nap/min. tartóz-
kodás: naponta, min. 1 éj, min.

3 éj 06.19.-09.06. között min. 3
éjszaka.                 RABPADOC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
RABPADOC A B C

04.03.-05.21. 05.21.-05.29. 05.29.-06.19.
09.27.-11.15. 09.13.-09.27. 09.06.-09.13.

DB2 2 fô 51 61 76

DC2 2 fô 58 68 85

DA3 2+1 fô 61 72 91

DM3 2+1 fô 69 81 101

FA4 2+2 fô 75 89 111

FM4 2+2 85 100 125

Félpanzió felár 7 7 7

D E F
06.19.-07.03. 07.03.-07.31. 07.31.-08.23.
08.23.-09.06. – –

DB2 2 fô 91 113 129

DC2 2 fô 101 127 144

DA3 2+1 fô 101 127 144

DM3 2+1 fô 113 142 161

FA4 2+2 fô 124 155 176

FM4 2+2 139 174 197

Félpanzió felár 7 7 7

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
20% kedvezmény, 03.14.-ig történô foglalás esetén.
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Rab-sziget Horvátország

Padova Premium Camping Resort***
Rab sziget
Fekvése: Rab településtôl kb. 3 km-re, melyet 

hajóval vagy a promenádon végigsétálva könnyen elérhetünk és kb. 200 m-re a
kavicsos, homokos tengerparttól. Felszereltsége: grillétterem, pizzéria, gyorsét-

terem sarok, élelmiszerbolt, pékség, kávézó, Petrac beach bar a közelben, újsá-
gos, internet-sarok, pénzváltó, fodrász. Sport/szórakozás: gyermek animációs

programok a nyári szünet alatt.  Térítés ellenében: kerékpárkölcsönzés, asztali

tenisz, billiárd. Parkolás: ingyenes, a szabad helyek függvényében.

6 fôs superior mobile
home: három légteres,

két hálószobával, az
egyikben két különálló
ággyal, lakó-hálószoba
kihúzható kanapéval, 2
max. 12 éves gyerek ré-
szére, Sat-tv, WLAN (in-
gyenes), klíma, 2 fürdô-
szoba tusolóval, konyha
gáztûzhellyel, mikrohul-
lámú sütô, kávéfôzô,
hûtôszekrény, fedett és
bútorozott terasz (kb. 10
m2), kb. 31 m2.        3A6
Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj, kb. 1,10 X/fô/nap, valamint végtakarítás 30

X/mobilehome. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta/min. 3 éjszaka, 07.04-

08.22. között szombat/min. 7 éjszaka. RABPADVC

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta 
RABPADVC A B C

04.10.-05.08. 05.08.-05.29. 05.29.-06.11.
09.05.-10.11. – 08.29.-09.05.

3A6  4+2 fô 47 64 92

D E F
06.11.-06.26. 06.26.-07.10. 07.10.-08.22.

– 08.22.-08.29. –
3A6  4+2 fô 114 134 150

San Marino Sunny Resort by Valamar***
Lopar
Fekvése: a Rab-sziget északnyugati részén fekszik, közvetlenül a lassan mélyü-

lô homokos strandnál. Rab város 14 km-re található. Felszereltsége: a szálloda-

komplexum 5 háromemeletes épületbôl áll: a Plaza Sunny Hotel és Lopar Sunny
Hotel, valamint a Hotel Rab, Sahara és Veli Mel Sunny Hotel. Mindegyik épület
rendelkezik saját recepcióval, légkondicionált központi étterem, kávézó, bár, Sat-
tv-sarok, táncterasz, lift (kivéve a Hotel Sahara & Rab), fodrászat és ajándékbolt
várja a vendégeket. Sport/szórakozás: térítés ellenében: 9 teniszpálya, jetski-

kölcsönzés, asztalitenisz, minigolf, futball, kosár- és röplabda. Júliusban és au-
gusztusban felnôtteknek és gyermekeknek változatos animációs programok. Par-
kolás: a szálloda parkolójában ingyenesen.

Szobák: Sahara és Rab (RABSAHAC): egyszerûen berendezett szobák, me-

lyek mindegyike TU/WC-vel, Sat-tv-vel, telefonnal, klímával és ingyenes WLAN-
nal, 1 fôre pótágyazási lehetôséggel rendelkezik. Kb. 19 m2. (DA3 típusok.)

Veli Mel Sunny Hotel (RABVELIC): egyszerûen berendezett szobák TU/WC-vel,

Sat-tv-vel, telefonnal, WLAN-nal, klímával és balkonnal, 1 fôre pótágyazási lehe-
tôséggel rendelkezik, kb. 19 m2. (DA3 típusok.)

Lopar Sunny Hotel (RABLOPAC): mindegyik szoba modern stílusban berende-

zett, TU/WC-vel, Sat-tv-vel, telefonnal, ingyenes WLAN-nal, klímával és balkon-
nal rendelkezik. (DA2 típusok.). A JA5 juniorsuite-ok berendezése és leírása

megegyezik a DA2 típus leírásával, plusz egy lakó-hálószobával rendelkeznek és

balkonnal kb. 37 m2-esek, min. 2 felnôtt és 3 gyermek, max. 5 fô részére foglal-
hatók. 
Plaza Sunny Hotel: (RABPLAZC): superior kétágyas szobák TU/WC-vel,

WLAN-nal, Sat-tv-vel, balkonnal és klímával 1 fôre pótágyazási lehetôsségel ren-
delkezik. (DA3 típusok.) Az SB6 superior juniorsuite-ok két kétágyas szobával és

egy nappalival közös bejárattal és fürdôszobával rendelkeznek. Kb. 46 m2.
Étkezés: bôséges büféreggeli vagy félpanzió plusz, melynek keretében a vacso-

rához az italok (bor, sör, víz és üdítôk) ingyenesek. Gyermek- és pótágyked-

vezmény: 2 teljes árat fizetô mellett 12 éves kor alatt ingyenes, 12 éves kortól

30% kedvezmény, a suite-okban 12 éves kor felett ingyenes. Rácsos ágy: kb. 5

X/nap, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: a Hotel Sahara & Rab épületekben

megengedett, 10 X/éj, lekérésre. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta min.

1 éj, 06.11.-09.06. között, min. 3 éj.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
RABSAHAC / Sahara & Rab

B C D E F
05.29.-06.11. 06.11.-06.26. 06.26.-07.10. 07.10.-07.31. 07.31.-08.23.

– 08.30.-09.06. 08.23.-08.30. – –

DA3 2+1 fô 47 54 68 77 82

RABVELIC / Veli Mel
DA3 2+1 fô 51 62 74 85 89

RABLOPAC / Lopar
DA2 2 fô 45 59 72 79 84

JA5  5 fô 87 113 135 150 158

RABPLAZC / Plaza
DA3 2+1 fô 54 71 86 95 100

SB6 2+ 4 fô 109 142 170 187 198

Félpanziós felár 7 7 7 7 7

Új ajánlat!
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Horvátország Pag-sziget

Pag-sziget
A Kvarner-öbölben az öt sziget közül a legdélebben fekvô sziget, gazdag
természeti kincseivel és mediterrán klímájával. Tipikus karsztos tája, tagolt
partszakasza és egyes öblei részben csak csónakkal megközelíthetôk.

Hotel Olea****
Novalja
Fekvése: a 2018/19 telén átadott újépítésû szálloda Novalja központjától kb. 700

m-re, a sziklás, kavicsos strandtól kb. 1 km-re, az ismert „Zrc’e” partystrandtól kb.
2 km-re található. Felszereltsége: a hotel egész területén ingyenes WLAN, büfé

étterem, tapas bár, lobby bár, poolbár. Sport/szórakozás: édesvizû uszoda,

édesvizû szabadtéri medence, wellnessrészleg fitneszteremmel, szaunával és re-
laxációs résszel, a napernyôk és nyugágyak a medence mellett ingyenesen. Térí-

tés ellenében: masszázs- és szépségkezelések. Parkolás: korlátozott számban,

ingyenesen. 
Szobák: a 108 szoba mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, széffel, telefonnal,

Sat-tv-vel, minibárral, WLAN-nal, klímával és balkonnal felszerelt, kb. 25-28 m2.
(DX2 típusok) A DA2 típusok a hegyre néznek, a DB3 típusok szintén a hegyre

néznek 1 fôre pótágyazási lehetôséggel. DM2 típusú szobák a tenger oldalán ta-

lálhatók. Ellátás: reggeli büférendszerben, igény esetén félpanzió büfévacsorá-

val. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj, kb. 1,50 Z/fô/nap. Rácsos ágy: fogla-

láskor jelezni kell, ingyenes. Háziállat: foglaláskor jelezni kell, kb. 25 Z/nap.

Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 3 éves kor alatt

ingyenes, 3-12 éves kor között 50%, 12 éves kor felett 20% kedvezmény. Érke-
zési nap/min. tartózkodás: naponta/min. 3 éjszaka. NOAOLEAC

Új ajánlat!

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
NOAOLEAC A B C D

03.17.-04.10. 04.10.-04.13. 06.15.-07.10. 07.10.-08.24.
04.13.-04.30. 04.25.-06.15. 08.24.-09.21. –
10.16.-11.29. 09.21.-10.16. – –

DX2  2 fô 48 60 86 102

DA2  2 fô 51 63 90 106

DM2 2 fô 58 71 103 121

DB3  2 fô 64 79 109 128

Félpanziós felár 23 23 23 23

Privát apartmanok Ninben***
Nin és környéke
Fekvése: az apartmanok Ninben és a Nin környéki településeken találhatók. Nin

város nemcsak a római kori történelmi emlékeirôl, hanem számos homokos
strandjáról is ismert. Az apartmanok a strandtól, éttermektôl és élelmiszerbolttól
egyaránt max. 800 m, Nin központja kb. 2 km távolságra vannak. Felszereltsé-
ge: a tulajdonosok egyéni ízlése alapján berendezett apartmanok terasszal vagy

balkonnal, kerti bútorral rendelkeznek. A tulajdonosok a házban laknak. Parko-
lás: az udvaron, vagy a házak elôtt ingyenesen.

2 fôs apartman: egy légteres, nappali kétszemélyes ággyal, konyhasarokkal, ét-

kezôrésszel, fürdôszoba vagy TU/WC. Kb. 25 m2. Typ 1S2

3 fôs apartman: két légteres, nappali konyhasarokkal és étkezôrésszel, 1 fôre al-

vási lehetôséggel, egy kétágyas szoba, fürdôszoba vagy TU/WC. Kb. 30 m2.  
TYP 2A3

4 fôs apartman: három légteres, nappali konyhasarokkal és étkezôrésszel, két

kétágyas szoba, fürdôszoba vagy TU/WC. Kb. 40-50 m2.                        TYP 3B4
5-6 fôs apartman: három légteres, lakó-hálószoba kétszemélyes kanapéval,

konyhasarokkal és étkezôrésszel, két kétágyas szoba, fürdôszoba vagy TU/WC.
Kb. 50-60 m2. TYP 3C5 / 3D6
Az ár tartalmazza: bérleti díjat, áram-, gáz- és vízköltséget, ágynemûhuzatot he-

ti váltással, végtakarítást. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj. Egyéb: klíma le-

kérésre lehetséges, 5 Z/nap. Rácsos ágy: 5 Z/nap, foglaláskor jelezni kell. Házi-
állat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta min. 3 éj,

05.30-07.04. és 08.22-09.05. között min. 4 éj, 07.04-08.22. között szombatonként,
min. 6 éj. NINPRIVC

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
NINPRIVC A B C D E

04.11.-05.30. 05.30.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-07.11. 07.11.-08.15.

09.05.-10.25. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. 08.15.-08.22. –

1S2  2 fô 29 34 39 46 54

2A3  3 fô 36 41 46 54 62

3B4  4 fô 46 51 58 69 77

3C5  5 fô 51 58 66 77 88

3D6  6 fô 58 66 74 86 97

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 napot üdül, 6 napot fizet 06.13.-ig és 09.12. után történô

érkezéssel.

Hotel Pagus****
Pag
Fekvése: a modern szálloda Pag város szélén közvetlenül a kavicsos tengerpar-

ton található, látnivalók, éttermek, üzletek kb. 200 méter távolságra vannak. Fel-
szereltsége: a vendégek rendelkezésére áll recepció, étterem, lift, ajándékbolt

WLAN az egész szállodában ingyenesen (kivéve a wellness részlegben).
Sport/szórakozás: édesvizû úszómedence, gyermekmedencével, napozóte-

rasz. Wellness központ (kb. 1000 m2-en) szauna, masszázs, kozmetikai kezelé-

sek, pezsgôfürdô, édesvizû uszoda. A sziget számos sportolási lehetôséget kínál,
mint pl.: kerékpártúrák, szörf, búvárkodás, hegymászás és számos vízisport le-
hetôség a strandon. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen, korlátozott

számban.
Szobák: összesen 116 szoba, melyek mindegyike légkondicionált, fürdôszoba,

WC-vel, hajszárítóval, Sat-tv-vel, telefonnal, széffel, térítés ellenében minibárral
(lekérésre) és balkonnal rendelkezik. (DA2 típusok). A DM3 típusú superior két-

ágyas szobák a tenger felôli oldalon vannak, az FA4 családi szobák egy légtere-

sek franciaággyal és egy kétszemélyes kihúzható ággyal a tenger felöli oldalon.
Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 12 éves korig in-

gyenes pótágyon. Étkezés: büféreggeli, igény esetén félpanzió (vacsora szintén

büférendszerben). Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 5 Z/éj. Háziállat: nem

megengedett. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj kb. 1 Z/fô/nap. Érkezési
nap/min. tartózkodás: naponta, min. 2 éj, 06.20.-07.11. és 08.17.-09.12. között

min.3 éj., 07.11.-08.18. között min. 5 éj. PAGPAGUC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
PAGPAGUC A B C D

04.07.-05.23. 05.23.-06.20. 06.20.-07.11. 07.11.-08.17.
10.03.-10.31. 09.12.-10.03. 08.17.-09.12. –

DA2     2  fô 34 45 56 65

DM3  2+1 fô 38 51 63 73

FA4   2+2 fô 67 90 112 131

Félpanziós felár 13 13 20 20

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29-ig történô foglalás esetén (min. 2 éjszakás tartózko-
dással)
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Észak-Dalmácia Horvátország

Zadar–Diklo
Festôi, elegáns villanegyed Zadar óvárosától kb. 4 km-re északnyugatra
(busz összeköttetés). Gondozott kertekkel körülvett privát villák, strand
melletti éttermek és kávézók Diklót a legkedveltebb fürdôhellyé teszik Za-
darban. A strandja apró kavicsos, vagy kiépített betonnapozós.

Privát apartmanok Zadar–Diklo–Borik***
Zadar–Diklo–Borik
Fekvése: az apartmanok nyugodt környezetben, az óvárostól max. 4 km, élelmi-

szerbolttól, éttermektôl max. 500 m, a strandtól kb. 300-800 m távolságra vannak.
Felszereltsége: a tulajdonosok egyéni ízlése alapján berendezett apartmanok

mindegyikéhez tartozik terasz vagy balkon kerti bútorral és grillezési lehetôség. A
tulajdonosok az apartmanházakban laknak. Parkolás: a házak elôtt az utcán

vagy az udvarban.

2 fôs apartman: egy légteres, nappali konyhasarokkal, étkezôrésszel és egy két-

személyes ággyal, fürdô vagy TU/WC. Kb. 22 m2.                                 Typ 1A2
3 fôs apartman: két légteres, nappali étkezôrésszel és konyhasarokkal egy fôre

alvási lehetôséggel, egy kétágyas szoba, fürdô vagy TU/WC. Kb. 30 m2.  Typ 2B3
4 fôs apartman: három légteres, nappali konyhasarokkal és étkezôrésszel, két

kétágyas szoba, fürdô vagy TU/WC. Kb. 42 m2.  Typ 3C4

5-6 fôs apartman: három légte-

res, nappali konyhasarokkal és ét-
kezôrésszel egy-két fô részére al-
vási lehetôséggel, két kétágyas
szoba, fürdô vagy TU/WC. 
Kb. 45-50 m2.        Typ 3D5 / 3E6
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat,

áram-, víz- és gázköltséget, töröl-
közôt, ágynemûhuzatot, végtakarí-
tást. Helyszínen fizetendô: üdü-

lôhelyi díj. Háziállat: nem megen-

gedett. Rácsos ágy: 5 Y/nap fog-

laláskor jelezni kell. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 05.30.-

07.04. és 08.22.-09.05. között, min 4 éj, 07.04.-08.22. között szombaton min. 6 éj.  
ZADPRIVC

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
ZADPRIVC A B C D E

04.11.-05.30. 05.30.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-07.11. 07.11.-08.15.

09.05.-10.24. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. 08.15.-08.22. –

1A2  2 fô 29 34 39 46 54

2B3  3 fô 36 41 46 54 62

3C4  4 fô 46 51 58 69 77

3D5  5 fô 51 58 66 77 88

3E6  6 fô 58 66 74 86 97

Hotel Kolovare****
Zadar
Fekvése: a szállodát csak a tengerparti sétány választja el a tengertôl és a kavi-

csos strandtól. Zadar történelmi belvárosa kb. 1 km-re található, ahol számos bár,
étterem és szórakozási lehetôség várja a vendégeket. Felszereltsége: a hotel-

ben recepció, lift, WLAN (ingye-
nes a lobby-ban) felújított büfé
étterem, á-la-carte étterem, aper-
itifbár, konferenciaterem, inter-
netsarok található. Sport/szóra-
kozás: tengervizes medence

gyerekmedencével, masszázs, 3

teniszpálya, napernyôk és nyugágyak a medencénél ingyenesen, a strandon té-

rítés ellenében korlátozott számban. Parkolás: kb. 5 Y/nap, korlátozott számban. 

Szobák: a 205 felújított kétágyas szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, hajszá-

rítóval, klímával, telefonnal, Sat-tv-vel, WLAN-nal (ingyenes), minibárral, széffel
és balkonnal rendelkezi, 1 fô részére pótágyazható (DA3 standard), kb. 23,5 m2,

a DM3 a tenger felôli oldalon vannak, kb. 18,5 m2. A DS3 szobák LCD Sat-tv-vel,

kb. 18-19,5 m2, a DR3 szobák a tenger felôli oldalon vannak. Ellátás: büféregge-

li, félpanzió vagy teljes panzió büférendszerben. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni

kell, kb. 10 Y/nap. Háziállat: nem megengedett. Gyermek- és pótágyked-
vezmény: 1 teljes fizetôvel egy szobában 12 éves korig 30%, 2 teljes árat fizetô

mellett 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves kor között 50%, 12-16 éves kor között
40%, 16 éves kor felett 20% kedvezmény. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj

1,35 Y/fô/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta min. 4 éjszaka. 

ZADKOLOC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
ZADKOLOC A B C D

04.11.-05.02. 05.02.-06.06. 06.06.-07.11. 07.11.-08.29.
10.17.-10.30. 09.25.-10.17. 08.29.-09.25. –

DA3   2+1 fô 48 57 73 93

DM3   2+1 fô 52 61 77 97

DR3   2+1 fô 56 65 81 101

DS3   2+1 fô 60 69 84 104

Félpanziós felár 5 5 5 5

Teljes panziós felár 22 22 22 22

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6, kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet az egész szezonban.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén.
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Hotel Pinija****  
Petrcane
Fekvése: a település központjáról 400 m-re közvetlenül a tengerparton található

a teljesen felújított hotel. A hotel elôtti standszakasz aprókavicsos, sziklás. Fel-
szereltsége: lift, recepció,  társalgó tv-sarokkal, kert napozórésszel, aperitív bár,

koktélbár a hotel teraszán (május-október), dalmát taverna a strandnál (június-
szeptember) klimatizált étterem, terasszal souvenir bolt, játszótér, fittness terem,
édesvizû kül- és beltéri medence, gyermekmedence. A MAREA Spa és wellness
részleget pihenôrésszel, finn-szaunával, gôzfürdôvel, sókabinnal, és szépség-
részleggel térítés ellenében lehet igénybe venni. Ingyenes WIFI a hotel egész te-
rületén. Sport/szórakozás: animációs programok gyerekek és felnôttek részére,

élôzenés esték  06.15.-09.15. között, salakos teniszpályák, boccia, asztalitenisz,
minigolf, strandröplabda, kerékpárkölcsönzô, vízisport-egység. Parkolás: ingye-

nes korlátozott számban.

Szobák: Mind a 307 szoba teljesen felújított, modern berendezésû és 1 fôre pótá-

gyazható. TU/WC, hajszárító, hûtô, LCD tv, WLAN, telefon, széf, és légkondí-
cionáló tartozik a felszereltségéhez. DX3: balkon nélküli szárazföldre nézô szoba

kb. 19 m2. DA3: balkonos szárazföldre nézô szoba kb 22 m2. DM3: tenger felöli

balkonos szoba kb. 22 m2. FM4: 2+2 fôs tenger felöli balkonos családi szoba kb.

29 m2. FA4: 2+2 fôs balkon nélküli családi szoba kb. 29 m2. Ellátás: büféreggeli,

félpanzió vagy teljes panzió büférendszerben. Háziállat: nem megengedett.

Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj 1,35 X/fô/éj. Érkezési nap/min. tartóz-
kodás: naponta, min. 3 éj, 07.11.-08.15. között min. 5 éj.                    PETPINIC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
PETPINIC A B C D E

03.21.-04.27. 04.27.-05.30. 05.30.-06.13. 06.13.-07.11. 07.11.-08.15.

10.03.-12.23. 09.12.-10.03. 08.29.-09.12. 08.15.-08.29. –

DX3 2+1 fô 48 63 69 76 93

FA4 2+2 fô 49 64 70 78 95

DA3 2+1 fô 50 65 73 81 100

DM3 2+1 fô 54 71 79 89 108

FM4 2+2 fô 55 73 80 93 110

Félpanzió 6 6 6 6 6

Teljes panzió 18 18 18 18 18

Hotel Adriatic***
Biograd
Fekvése: a hotel közvetlenül a tengernél fekszik, csupán néhány perc sétára a

homokos, kavicsos, napozóteraszos, strandtól. Biograd központja éttermekkel,
bevásárlási lehetôségekkel kb. 50 m, Zadar kb. 25 km távolságra van. Felszerelt-
sége: a fiatalok körében kedvelt hotel 5 emeleten, 100 szobával, recepcióval, lift-

tel, ingyenes internet-sarokkal és WLAN-nal (a recepciónál), étteremmel, bárok-

kal és pénzváltóval várja vendégeit. Parkolás: a hotel parkolójában kb. 6 X/nap.

Sport/szórakozás: ingyenesen: fûtött édesvízû medence gyermekmedencével.

A medencénél a napernyôk, nyugágyak térítés ellenében (kb. 7 X/nap), korláto-

zott számban. Térítés ellenében: kerékpárkölcsönzés, a fôszezonban hetente

animációs programok várják a vendégeket.

Szobák: a stílusosan berendezett, kétágyas szobák TU/WC-vel, hajszárítóval,

WLAN-nal (ingyenesen) Sat-tv-vel, minibárral, klímával rendelkeznek (DA2). A

DB2 típusú szobák balkonnal rendelkezek. Étkezés: büféreggeli, igény esetén

félpanzió vagy teljes panzió. Minden étkezés büférendszerben. Gyermekked-
vezmény: a D2B típús kétágyas szobában 1 felnôttel 12 éves kor alatt fôágyon

20% kedvezmény.  Rácsos ágy: 8 X/nap, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: 20

X/nap, elôre jelezni kell. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj 1,35 X/fô/nap. Ér-
kezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 06.20.-08.29. között, min. 4 éj. 

BIOADRIC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
BIOADRIC A B C D

03.01.-06.06. 06.06.-06.20. 06.20.-07.11. 07.11.-08.15.
09.19.-11.29. 08.29.-09.19. 08.15.-08.29. –

DA2  2 fô 39 49 57 77

DB2  2 fô 46 60 69 84

Félpanziós felár 10 10 10 10

Teljes panziós felár 29 29 29 29

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô min. 7 éjszakás foglalás esetén.

Új ajánlat!

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet  06.06.-ig és 09.19. után.
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Croatia üdülôkomplexum***
Sveti Filip i Jakov
Fekvése: a központtól kb. 300 m távolságra fekszik, az aprókavicsos strandtól

csak a tengerparti út választja el, amely júliusban és augusztusban esténként a
forgalom elôl le van zárva. Felszereltsége: a komplexum területén 110 jól felsze-

relt apartman sorházakban, a Hotel Alba-ban recepció, étkezô, kávézó (a közös
helyiségek klimatizáltak), bolt, étterem, lift és ingyenes WLAN található. Ingyenes
a tenisz- és a strandröplabdapálya. Térítés ellenében: napernyôk és napozószé-

kek a strandon térítés ellenében, kb. 3 X/nap/db, vízisportolási lehetôség. 

3 fôs apartman: földszinti vagy emeleti két légteres apartmanok, lakó-hálószo-

bával egy fôre alvási lehetôséggel, konyhasarokkal, étkezôvel, egy kétágyas szo-
bával, fürdô vagy TU/WC-vel, balkon kerti bútorral. Kb. 28 m2.                  APX2
4 fôs apartman: földszinti vagy emeleti két légteres apartmanok, lakó-hálószo-

bával 2 fô részére alvási lehetôséggel, konyhasarokkal, étkezôvel, egy kétágyas
szobával, fürdô vagy TU/WC-vel, balkon kerti bútorral. Kb. 39 m2.             APX3
5 fôs apartman: földszinti vagy emeleti három légteres apartmanok, lakó-háló-

szobával 1 fô részére alvási lehetôséggel, konyha étkezôvel, 2 kétágyas szobá-
val, fürdô vagy TU/WC-vel, balkon kerti bútorral. Kb. 36 m2.                      APX4

6 fôs apartman: emeleti

három légteres apartma-
nok, lakó-hálószobával 2
fô részére alvási lehetô-
séggel, konyhasarokkal
és étkezôvel, 2 kétágyas
szobával, fürdô vagy
TU/WC-vel, balkon kerti
bútorral. Kb. 40 m2. 

APX5

Az ár tartalmazza: a

bérleti díjat, az áram-,
gáz- és vízköltséget, ágynemûhuzatot, kéztörlôt, végtakarítást. Parkolás: a hotel

parkolójában, ingyenesen. Rácsos ágy: szezontól függôen kb. 5 Y/nap, foglalás-

kor jelezni kell. Háziállat: lehetséges, kis méretû, 8 Y/nap. Helyszínen fizeten-
dô: üdülôhelyi díj. Étkezés: igény esetén reggeli vagy félpanzió foglalható. 2

éves kor alatt ingyenes, 2-8 éves kor között 50% kedvezmény van az étkezések
árából. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 06.13.-09.04. között

szerdán vagy szombaton min. 3 éj.  ZAD09001 

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
ZAD09001 A B C D E

04.23.-06.13. 06.13.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-07.25. 07.25.-08.22.

09.12.-10.01. 09.05.-09.12. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. –

APX2   3 fô 32 42 62 88 100

APX3   4 fô 34 46 68 92 106

APX4   5 fô 42 58 80 110 124

APX5   6 fô 44 58 86 114 130

Reggeli felár 9 9 9 9 9

Félpanziós felár 21 21 21 21 21

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=5 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 5 éjszakát fizet 09.05.-10.01. közötti tar-

tózkodás esetén.
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet  06.06.-06.20.és 08.22.-

09.05. közötti tartózkodás esetén.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén.

Camping Park Soline****
Biograd na Moru
Fekvése: a létesítmény közvetlenül a kavicsos tengerpart mellett található,

Biograd központjától kb. 500 m-re, nem messze a homokos „Soline” strandtól. 
Felszereltsége: 225 mobilház, recepció, vizesblokk mosóhelyiséggel, mosógé-

pekkel, szupermarket, gyümölcs és zöldséges, étterem, borospince, kávézó,
internet kávézó, játszótér, számos sportlehetôség (kerékpárkölcsönzés, asztali-
tenisz, strandröplabda, boccia) várja a vendégeket. Sport és aquacenter kb. 150

m-re, teniszcentrum kb. 50 m-re. A mobilházakban 4 felnôtt és 2 max. 12 éves
gyermek elhelyezése lehetséges. Parkolás: egy parkoló mobilházanként, ingye-

nesen.  

6 fôs „Tavolara” mobilház: három légteres, lakó-hálószoba kihúzhatós ággyal

(135x190 cm), konyhafallal (tûzhely, hûtôszekrény), két hálószoba az egyikben
franciaágy (140x190 cm) a másikban két különálló ággyal (70x190 cm), Sat-tv, in-
gyenes WLAN, klíma, két fürdôszoba TU/WC-vel, kb. 24 m2-es terasszal. 
Kb. 32 m2. 3M6
6 fôs „Comfort family” mobilház: hasonló berendezéssel, mint a 3M6, az egyik

szobában franciaággyal, a másik szobában 3 fôre alvási lehetôséggel.          3F6
6 fôs “Comfort plus” mobilház: felszereltsége, elosztása megegyezik a 3M6

mobilházéval, de csak 15 m2-es terasz tartozik hozzá.  3C6
6 fôs „Premium” mobilház: 40-100 m-re a tengertôl 24 m2-es terasszal, továb-

bi felszereltsége, elosztása megegyezik a 3M6 típuséval. 3P6

Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, áram- és vízköltséget, ágynemûhuzatot. Hely-
színen fizetendô: üdülôhelyi díj kb. 1,10 X/fô/nap, regisztrációs díj 1,10 X/fô

/tartózkodás, kaució kb. 100 X/mobilház, végtakarítás kb. 35 X/mobilház. Rá-
csos ágy: foglaláskor jelezni kell, ingyenes. Háziállat: foglaláskor jelezni kell, kb.

10 X/nap. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta/min. 3 éjszaka.  BIOSOLIC

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással 
BIOSOLIC A B C

04.11.-06.13. 06.13.-06.27. 06.27.-07.04.
09.12.-10.17. 09.05.-09.12. 08.29.-09.05.

3M6 4+2 fô 56 70 100

3C6 /3P6 4+2 fô 60 79 119

3F6 4+2 fô 64 84 126

D E F
08.22.-08.29. 07.04.-07.11. 07.11.-08.15.

– 08.15.-08.22. –
3M6 4+2 fô 119 139 168

3C6 /3P6 4+2 fô 129 150 179

3F6 4+2 fô 138 156 184

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 05.31.-ig és 09.01. utáni

tartózkodás esetén. 
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Camping Kozarica****
Pakostane
Fekvése: közvetlenül a sziklás strandon, kb. 1 km-re található Pakostane köz-

pontjától. Felszereltsége: a komplexumban összesen 86 apartman található, re-

cepció, étterem, bár, WLAN, szupermarket, újságos, terasz áll a vendégek ren-
delkezésére. Sport/szórakozás: tengervizes gyermekmedence, játszótér, ani-

mációs programok gyerekeknek, kosárlabda, boccia, minifoci, röplabda térítés el-
lenében: különféle vízisport lehetôségek, pezsgôfürdô, kerékpárkölcsönzés. Par-
kolás: mobilházanként 1 parkolóhely ingyenes.

2 fôs mobilház: két légteres mobilház, hálószobával, nappalival, konyhasarok,

TU/WC, Sat-tv, klímaberendezés, terasz. Kb. 12 m2. MH  

3 fôs mobilház: két lég-

teres mobilház, háló-
szobával, nappalival,
konyhasarok, TU/WC,
Sat-tv, klímaberende-
zés, terasz. Kb. 18 m2.

MHC
5 fôs mobilház: három

légteres, hasonló, mint
az MH típus, de két há-
lószobával rendelkezik.
Kb. 24 m2. MHB
5 fôs mobilház: három légteres, hasonló, mint az MHB típus, de tágasabb. 

Kb. 32 m2.     MHA
5 fôs mobilház: három légteres mobilház,  2 hálószobával, nappalival kanapé-

val, konyhasarok, TU/WC, Sat-tv, klíma, terasz. (Mikrohullámú sütô lekérésre, té-
rítés ellenében. Kb. 36 m2 MH1
4 fôs apartman: két légteres apartman, nappali alvási lehetôséggel, egy háló-

szoba, konyha, fürdôszoba/WC, klímaberendezés, balkon. Max. 2 felnôtt és 2
gyerek részére. A1
6 fôs apartman: hasonló, mint az A1 típus, de két hálószobával, max. 4 felnôtt

és 2 gyerek részére. A2
Az ár tartalmazza: bérleti díjat, az áram-, víz- és gázköltséget, ágynemûhuzatot

és végtakarítást. Háziállat: max. 10 kg-ig, 6 X/éj. Helyszínen fizetendô: üdülô-

helyi díj 1,40 X/fô/éj és regisztrációs díj 1 X/fô/tartózkodás. Rácsos ágy:
lekérésre, 1 X/éj. Vinni kell: törölközôt. Egyéb: foglalási díj 1-3 X/ap./hét. Mikro-

hullámú sütô lekérésre térítés ellenében. Érkezési nap/min. tartózkodás: na-

ponta min.7 éj ZAD442 

Hotel Mirta*** / Lavanda***
Dugi Otok – Bozava
Fekvése: a két szálloda kb. 100 m távolságra található a tengertôl és kb. 200 m

távolságra Bozava központjától. Strandja sziklás és betonos. A csodálatos „Saka-
run” öböl kb. 20 perc távolságra van, a szezonban közlekedô kisvonattal. (A szál-
lodák vendégei számára ingyenes.) Felszereltsége: lift, recepció, étterem te-

rasszal, kávézó, édesvizes medence, wellness-részleg (finn-szauna, masszázs,
fitneszterem, térítés ellenében). Napozóágy a medencénél korlátozott számban
ingyenes. Sport/szórakozás: teke, asztalitenisz, tenisz, kerékpárkölcsönzési le-

hetôség (kb. 10 X/nap). Parkolás: korlátozott számban a hotel parkolójában, kb.

1 X/éj. 

Hotel Lavanda szobái: össze-

sen 80 szoba, melyek mindegyi-
ke TU/WC-vel, hajszárítóval,
klímával, telefonnal, Sat-tv-vel,
ingyenes WLAN-nal, balkonnal
és kis hûtôszekrénnyel rendel-
keznek 1 fô részére pótágyaz-
hatók.                     (Typ DM3)
BOZLAVAC
Hotel Mirta szobái: 18 családi szoba, melyek mindegyike nappalival, egy háló-

szobával, TU/WC-vel, telefonnal, hajszárítóval, klímával, kis hûtôszekrénnyel,

Sat-tv-vel ingyenes WLAN-nal és bal-
konnal rendelkezik, max. 2 felnôtt és 2
gyerek részére foglalhatók. (Typ FA4)

BOZMIRTC
Étkezés: büféreggeli, félpanzió foglalá-

sa esetén büfévacsora. A vacsoránál az
italok (ásványvíz, gyümölcslevek, helyi sör és fehérbor) ingyenesek. Gyermek-
és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 2 éves kor alatt ingyenes, 2-

12 éves kor között 60%, 12-18 éves kor között 30% kedvezmény. Rácsos ágy:
foglaláskor jelezni kell 7 X/éj. Háziállat: foglaláskor jelezni kell, 10 X/éj. Érkezé-
si nap/min. tartózkodás: naponta min. 3 éj, 06.20.-08.29. között szombaton,

min. 7 éj. 

NAPI AKTUÁLIS SZÁLLÁSÁRAK!
Az idei szezontól ennél az ajánlatnál napi aktuális szállásárakkal dolgozunk, ami
azt jelenti, hogy az ár a foglaltságtól függôen alakul. Kérjük keressen minket el-
érhetôségeinken, hogy pontos felvilágosítást adjunk az aktuális árakról.  Foglal-
jon irodánknál, mert megéri!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
- 10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként naponta, reggelivel
A B C D

05.16.-06.13. 06.13.-06.20. 06.20.-07.10. 07.11.-08.15.
08.29.-09.25. – 08.15.-08.29. –

BOZLAVAC
DM3    2+1 fô 34 44 54 65
BOZMIRTC
FA4    2+ 2 fô 34 44 54 65

Félpanziós felár 6 6 6 6

Teljes panziós felár 28 28 28 28
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Vodice
Egy gyönyörû öbölben, Sibeniktôl nyugatra, Splittôl kb. 70 km-re északra
található település. Festôi, dalmát házak az óvárosban, hangulatos vitorlás-
kikötô várja az idelátogató vendégeket. Kirándulási lehetôségek: Krka-víze-
sés, Kornati-szigetek, nemzeti parkok.

Hotel Punta****
Vodice
Fekvése: a szálloda kb. 100 m  a kavicsos strandtól, az óvárostól mindössze 200

m távolságra van. Felszereltsége: étterem, lift, aperitif-bár, tengervizes úszóme-

dence gyermekmedencével áll a vendégek rendelkezésére. Napernyôk és napo-
zóágyak a medencénél ingyenesen, a strandon térítés ellenében. Sport/szóra-
kozás: gyerekklub, játszószoba, wellness-részleg uszodával, fitneszteremmel,

pihenôszobával. Térítés ellenében: finn-szauna, törökfürdô, szolárium, kozmeti-

kai kezelések, masszázs. A wellnes részleg medencéjét 12 év alatti gyerekek na-
ponta 10.00-17.00 óra között felnôtt kíséretében használhatják. Animámációs
programok, aerobik, miniklub, a közelben vízisport lehetôségek és számos szó-

rakozási lehetôség Vodice központjában. Parkolás: korlátozott számban 5 Y/éj. 

Szobák: 132 szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, Sat-tv-vel, hajszárítóval, te-

lefonnal, ingyenes WLAN-nal, minibárral, klímával széffel és tenger felôli balkon-
nal rendelkezik.  (DA3 típusok). A DY3 típusok kedvezményes áron foglalható for-

tuna jellegû kétágyas szobák. A DM3 típusok tengerre néznek. Mindhárom szo-

batípus 1 fô részére pótágyazható. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes

árat fizetô mellett 2 éves korig ingyenes, 2-7 éves kor között ingyenes, 7-12 éves
kor között 06.12.-ig és 09.11.-tôl ingyenes,06.13.-09.11. között 50%, 12 éves kor

felett 20% kedvezmény
pótágyon. Étkezés: büfé-

reggeli, a félpanzió kere-
tén belül büfévacsora. Ve-
getáriánus és glutén-
mentes étkezés lekérésre
foglalható. Rácsos ágy:
lekérésre 5 Y/éj. Háziál-
lat: nem megengedett.
Érkezési nap/min. tar-
tózkodás: naponta min. 2

éj, 06.13.-09.12. között min. 4 éj.         VODPUNTC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.
10% kedvezmény 03.31-ig történô foglalás esetén (nem vonható össze a
7=6 kedvezménnyel).

Solaris Beach Hotel NIKO*** 
Sibenik
Fekvése: A hotel a Solaris üdülôkomplexum területén közvetlenül a tengerparton

található. A hotel elôtti standszakasz aprókavicsos, betonozott. Felszereltsége:
lift, recepció, pénzváltó, társalgó, étterem, aperitív-bár, souvenir-bolt, WLAN a
lobby-ban térítés ellenében. Sport/szórakozás: tengervizes medence, a meden-

ce körül nyugágyak ingyenesen korlátozott számban. A strandon nyugágyak térí-
tés ellenében. A Solaris üdülôközpontban számtalan sport és vízisport lehetôség
verhetô igénybe, többségük térítés ellenében. Parkolás: térítés ellenében kb 5-8

Y/autó/éj (szezontól függôen).

Szobák: mind a 220 szoba modern berendezésû. TU/WC, hajszárító, minibár (té-

rítés ellenében), Sat-tv, telefon, és légkondícionáló tartozik a felszereltségéhez.
DA2: 2 fôs francia ágyas, balkon nélküli átriumra nézô szoba, kb. 14 m2. DB2: 2

fôs balkonos átriumra nézô szoba, kb. 14 m2. DC3: 2+1 fôs balkonos szoba, kb.

22 m2. VA4: 2+2 fôs családi szoba franciaággyal és és 2 gyerek részére pót-

ággyal. FA4: 2+2 fôs családi szoba két egymás melletti kétágyas szoba összekö-

tô ajtóval, kb. 18 m2/szoba. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell térítés ellenében

lehetséges kb. 4 Y/ágy/éj. Gyermek- és pótágykedvezmény: 0-12 éves korig:

DB2: 1 felnôttel 40%,

DC3: egy felnôttel 40% 2

felnôttel 100%, VA4: 2

felnôttel 100%, FA4: 0-18

éves kor között 2 felnôttel

100%. Ellátás: büféreg-

geli, félpanzió büférend-
szerben. Háziállat: nem

megengedett. Helyszí-
nen fizetendô: üdülôhe-

lyi díj 1.35 Y/fô/éj Érke-
zési nap/min. tartózko-
dás: naponta, min. 1 éj

egész szezonban.   SIBNIKOC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
SIBNIKOC A B C D

05.10.-06.07. 06.07.-06.28. 06.28.-07.19. 07.19.-08.23.
09.06.-09.20. 08.30.-09.06. 08.23.-08.30. –

DA2    2 fô 44 53 72 80

DB2  2 fô 50 60 80 89

DC3 2+1 fô 57 69 91 103

FA4 2+2 fô 84 102 136 151

VA4 2+2 fô 65 77 104 116

Félpanziós felár 13 13 19 19

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
VODPUNTC A B C D E

04.04.-05.09. 05.09.-05.23. 05.23.-06.13. 06.13.-07.11. 07.11.-08.22.

10.03.-10.31. 09.26.-10.03. 09.12.-09.26. 08.22.-09.12. –

DA2 2+1 ô 43 47 58 77 92

DM3 2+1 fô 47 55 69 86 98

DY3 2+1 fô 41 44 56 74 89

Félpanziós felár 8 8 8 8 8

Új ajánlat!

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 06.13.-ig és 09.12. utáni

tartózkodással. 

Új ajánlat!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény  02.28.-ig történô foglalás esetén.
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A megadott részvételi díj forintban is fizethetô!

Hotel Jadran***
Seget Donji
Fekvése: csak a parti sétány választja el a kavicsos, napozóteraszos strandtól a
szállodát. Trogir 4 km-re van. Felszereltsége: fôépület 5 melléképülettel, recep-
ció, széf, WLAN a közös helységekben, étterem, strand-bár, pizzéria terasszal
várja a vendégeket. Édesvizû úszómedencénél a napernyôk és nyugágyak in-
gyenesen vehetôk igénybe, a strandon térítés ellenében. Sport/szórakozás: té-
rítés ellenében tenisz és vízisportok. Fôszezonban hetente egyszer dalmát-est,
élôzenével. Parkolás: térítés ellenében kb. 3,50 X/nap.

Szobák: a 140 szoba mind-
egyike fürdôszoba/WC-vel,
Sat-tv-vel, hajszárítóval, tele-
fonnal, klímával rendelkezik. A
DZL típusú fôépületi kétágyas
szobák a szárazföld felôli olda-
lon vannak, egy fô részére

pótágyazhatók. A DZO típusok balkonnal rendelkeznek a tenger felôli oldalon. A
DMS economy  kétágyas szobák a melléképületben vannak, valamivel kisebbek,
a tenger felôli oldalon, a földszinten. Étkezés: büféreggeli vagy igény esetén fél-
panzió foglalható szintén büférendszerben. Rácsos ágy: lekérésre, ingyenes.
Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 8 éves kor alatt
ingyenes, 8-13 között 50% kedvezmény, 13 éves kor felett 20% kedvezmény pót-
ágyon. Háziállat: nem megengedett. SPU362

NAPI AKTUÁLIS SZÁLLÁSÁRAK!
Az idei szezontól ennél az ajánlatnál napi aktuális szállásárakkal dolgozunk,
ami azt jelenti, hogy az ár a foglaltságtól függôen alakul. Kérjük keressen min-
ket elérhetôségeinken, hogy pontos felvilágosítást aadjunk az aktuális árakról.
Foglaljon irodánknál, mert megéri!

Hotel Zora***
Primosten
Fekvése: a Raduca félszigeten, 50 m-re a kavicsos strandtól található a szállo-
da, a település központja kb. 500 m. Felszereltsége: recepció, széf, liftek, étte-
rem és bár terasszal, WLAN a közös helységekben. Fedett tengervizes meden-
ce, nyitható tetôvel, napozóágyak itt ingyenesen vehetôk igénybe. Sport/szóra-
kozás: animációs programok, játszótér, futballpálya, kosárlabda, strandröplabda,
szauna, fitness terem ingyenesen vehetô igénybe. Térítés ellenében: tenisz,
minigolf, wellness részleg, asztalitenisz és kerékpár kölcsönzési lehetôség, he-
tente 6 alkalommal. Parkolás: térítés ellenében kb. 5 X/nap.

Szobák: összesen 324 szoba, melyek mindegyike fürdôszobával, WC-vel, haj-
szárítóval, telefonnal, Sat-tv-vel, klímával, plafonventillátorral, balkonnal rendel-
kezik. A DZX1 komfort kétágyas szoba a tenger felôli oldalon található. Hasonló
berendezéssel, kedvezményes árú, szoba foglalható (DZZ1). A DZX2 típusú pre-
mier tenger felôli kétágyas szobák CD-lejátszóval, minibárral (térítés ellenében),
széffel rendelkeznek. Az FZX1 típusú családi szobák két kétágyas szobából áll-
nak, az FZX2 típusok egy franciaággyal és max. 2 gyermek részére emeletes
ággyal rendelkeznek, mindkét típus a tenger felôli oldalon van. Étkezés: büféreg-
geli, igény esetén félpanzió vagy teljes panzió is foglalható büférendszerben.

Gyermek- és pótágyked-
vezmény: két teljes árat fize-
tô mellett 12 éves kor alatt in-
gyenes, 12 éves kortól 10%
kedvezmény pótágyon. Rá-
csos ágy: lekérésre, 6 X/éj.
Háziállat: nem lehetséges.
Helyszínen fizetendô: üdü-
lôhelyi díj, kb. 1,40 Y/fô/éj.
Érkezési nap/min. tartózko-
dás: naponta, min. 2 éj,

05.23.-06.06. és 08.29.-09.11. között min. 3 éj, 06.06.-08.29. között min. 4 éj.
ZAD27601 

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
ZAD27601 A B C D

05.23.-06.06. 06.06.-06.27. 06.27.-07.18. 07.18.-08.15.
09.12.-09.26. 08.29.-09.12. 08.15.-08.29. –

DZZ1 2+1 fô 47 60 72 79
DZX1 2+1 fô 54 69 83 90
DZX2 2+1 fô 66 83 105 109
FZX1   4 fô 77 95 116 119
FZX2 2+2 fô 94 118 148 152
Félpanzió 7 7 7 7
Teljes ellátás 21 21 21 21
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Hotel Sagitta***/**
Omis – Ruskamen
Fekvése: közvetlenül a kavicsos, betonos strandon található, Omistól kb. 7 km-

re. Felszereltsége: a 3 emeletes épületben recepció, WLAN (ingyenesen), széf,

étterem terasszal, bár található. A kültéri édesvízû medencénél a nyugágyak és
a napernyôk ingyenesek. Sport/szórakozás: gyerekmedence, miniclub, disco,

játszótér. Ingyenes sportlehetôségek: futball-, röplabda-, kosárlabda- és kézilab-
dapálya. Térítés ellenében: a parton különféle sportlehetôségek. Parkolás: kor-

látozott számban, ingyenesen.

Szobák***: összesen 87 szoba, melyek mindegyike fürdôvel, telefonnal, WLAN-

nal, balkonnal Sat-tv-vel, klímával felszerelt. A DZX1 típusú szobák a fôépületben

vannak a tenger felôli oldalon. Apartmanok*** (APX1): egy 2 ágyas szoba, nap-

pali/háló, konyhasarok, étkezô, tenger felôli oldalon, 2 felnôtt + 2 gyermek részé-
re. Kb. 43 m2.  Bungalók (BUX1)**: tenger felôli oldalon, lakó-hálószoba kanapé-

val és franciaággyal, konyha, TU/WC, terasz, max. 3 felnôtt részére foglalható.
Kb.23 m2. A BUX2 típusok lakó-hálószobával és nappalival rendelkeznek, tenger

felôli oldalon vannak, a melléképületben, kb. 30 m2. Étkezés: lásd all inclusive.

Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 7 éves kor alatt

ingyenes, 7-12 éves kor között 50% kedvezmény, 12 éves kortól 20% kedvez-
mény. Rácsos ágy: lekérésre, térítés ellenében. Háziállat: nem lehetséges.

Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta,

min.2 éj.  SPU26111

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
SPU26111 A B C D E

05.16.-06.13. 06.13.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-07.18. 07.18.-08.15.

09.19.-10.03. 09.05.-09.19. 08.29.-09.05. 08.15.-08.29. –

DZX1 2+1 fô 50 70 73 78 81

BUX1 2+1 fô 50 72 74 77 82

BUX2 3+1 fô 52 77 79 82 83

APX1 2+2 fô 59 81 83 86 99

Félpanziós felár 5 8 8 8 8

All inclusive felár 13 20 20 20 27

Úszómedencével!
ALL INCLUSIVE Az all inclusive karszalag viselete kötelezô! Étkezés: bü-

féreggeli, büféebéd és büfévacsora, délután 16.30-17.30 óra között kávé és sü-
temény. Italok: az étteremben az étkezésekkor sör, folyóbor, üdítôk, tea és ká-

vé, az all inclusive bárban 7.00-23.00 óra között nemzeti alkoholos és alkohol-
mentes italok, tea és kávé. Sport/szórakozás: édesvízû úszó- és gyerekme-

dence, napernyôk és napozószékek a medencénél korlátozott számban. Animá-
ciós programok felnôtteknek és gyermekeknek.

Medena apartmanok***
Seget Donji
Fekvése: Trogirtól kb. 4 km-re a kavicsos, napozóteraszos strandtól kb. 50-250

m távolságra található. Felszereltsége: 218 3*-os és 26 4*-os apartman, recep-

ció, aperitif-bár, étterem, szupermarket, mosoda, napernyôk és napozóágyak a

strandon (térítés ellenében kb. 7 Y/db)  áll a vendégek rendelkezésére. Az apart-

manok mindegyikre légkondicionált, rendelkezik Sat-tv-vel, telefonnal, ingyenes
WLAN-nal, filteres kávéfôzôvel. Sport/szórakozás: animációs programok gyere-

keknek (06.15.-09.15.) minigolf, asztalitenisz-, tenisz-, kézilabda-, tollaslabda-,
röplabda- és kosárlabdapályák, kerékpárkölcsönzés, vízisport lehetôségek, vízi-
bicikli- és motorcsónakbérlés. Parkolás: ingyenesen a létesítmény területén, kor-

látozott számban.
3 fôs apartman: két lég-

teres, lakó-hálószoba
heverôvel, konyhasarok,
egy kétágyas szoba, für-
dôszoba WC-vel, terasz.
Kb. 40 m2. Typ 2A3

(Typ 2C3 felújított)
5 fôs apartman: három

légteres 1. emeleti apart-
man, lakó-hálószoba he-
verôvel, konyhasarok,
két kétágyas szoba, für-
dôszoba WC-vel, bal-
konnal. Kb. 46 m2.  

Typ 3B5 
(Typ 3D5 felújított)

Superior 4 fôs apartman: 2019/2020 telén 4*-os kategóriára felújított apartman

1 kétágyas hálószobával, és nappalival. Max. 2 felnôtt és 2 max. 12 éves gyer-
mek részére foglalható. További felszereltsége megegyezik  a 2A3 típuséval. 
Kb. 46 m2. Typ 2E4 (Typ 2F4 két kétágyas szobával)
Az ár tartalmazza: a bérlet díjat, az áram-, gáz- és vízköltséget, ágynemûhuza-

tot, törölközôt, kéztörlôt, végtakarítást. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj kb.

1,40 Y/fô/éj. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell kb. 6 Y/éj. Háziállat: a Typ 2A3-

ban és a Typ 3B5-ben lehetséges lekérésre, kb. 10 Y/nap. Ellátás: felár ellenében

félpanzió (26 Y/fô/éj) vagy reggeli (13 Y/fô/éj) foglalható az apartmanban lakó

összes személyre vonatkozóan. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3

éj, 05.30.-06.13. és 09.12.-09.19. között 5 éj, 06.13.-09.12. között, min. 7 éj. 
BWKMEDEC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
20% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén 06.13.-09.11. közötti min.

7 éjszakás tartózkodással.
15% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 06.13.-09.11. közötti min.

7 éjszakás tartózkodással.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
BWKMEDEC A B C D E

05.16.-05.30. 05.30.-06.13. 06.13.-07.04. 07.04.-07.11. 07.11.-08.15.

09.19.-10.02. 09.12.-09.19. 08.29.-09.12. 08.15.-08.29. –

2A3   3 fô 50 56 75 95 112

2C3  5 fô 57 64 83 102 119

2E4   4 fô 71 84 108 125 146

2F4  4 fô 86 110 140 161 186

3B5   3 fô 74 84 119 146 174

3D5   5 fô 81 91 127 154 182

Hotel Medena***
Seget Donji
Fekvése: a szálloda egy lankás hegyoldalon Trogirtól kb. 4 km-re a kavicsos

strandtól kb. 300 m távolságra van. Felszereltsége: a két fôépületbôl és két mel-

léképületbôl álló komplexum recepcióval, széffel, liftekkel, a recepciónál ingyenes
WLAN-nal, pizzériával, bárokkal, pénzváltóval, ajándékbolttal úszómedencével

várja vendégeit. Sport/
szórakozás: animációs

programok gyerekeknek
4-12 éves kor között,
minidisco, kosárlabda,
strandröplabda, boccia,
futballpálya, minigolf.
Térítés ellenében: vízi-

sport lehetôségek, ke-
rékpárkölcsönzés, szau-
na, masszázs és kozme-
tikai kezelések. Parko-
lás: korlátozott számban

a szálloda parkolójában
ingyenesen.

Szobák: összesen 510 szoba melyek mindegyike TU/WC-vel, Sat-tv-vel, mini-

hûtôvel, telefonnal, balkonnal, ingyenes WLAN-nal, széffel, klímával rendelkezik.
A DZX5 típusú kétágyas szobák a szárazföld felôli oldalon vannak, a DZX3 típu-

sok valamivel tágasabbak a tenger felôli oldalon vannak. Étkezés: büféreggeli,

igény esetén félpanzió vagy teljes ellátás. Minden étkezés büférendszerben.
Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 7 éves korig in-

gyenes, 7-14 éves kor között 50%, 14 éves kor felett 20% kedvezmény pótágyon.
Rácsos ágy: kb. 15 kuna/éj. Háziállat: nem megengedett. Helyszínen fizeten-
dô: üdülôhelyi díj 8,25 kuna/fô/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min.

2 éj, 06.27.-09.04. között min. 4 éj. 4 éjnél rövidebb tartózkodás esetén 30 % fel-
ár fizetendô.  SPU23011

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
SPU23011 A B C D E

05.01.-06.01. 06.01.-06.13. 06.13.-06.27. 06.27.-07.11. 07.11.-08.22.

09.26.-10.31. 09.19.-09.26. 09.05.-09.19. 08.22.-09.05. –

DZX5  2+1 fô 56 61 70 81 87

DZX3  2+1 fô 64 69 78 88 95

Félpanziós felár 9 9 9 9 9

Teljes panziós felár 25 25 25 25 25

Új ajánlat!
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Labranda Senses Resort****
Vrboska
Fekvése: a teljesen felújított hotel nyugodt környezetben, erdôs részen található,

közvetlenül a félsziget kavicsos, homokos strandja mellett, a központtól kb. 2 km
távolságra. A sziget híres fürdôvárosa, Stari Grad központja számos étteremmel,
bárral, szórakozási, vásárlási lehetôséggel, kb. 8 km-re van. Felszereltsége: a

modern komplexum fô és két melléképületbôl áll, összesen 182 szobával. A ven-
dégek kényelmét recepció, WLAN (ingyenes) és teraszos étterem bárral szolgál-
ja. Sport/szórakozás: édesvizû medence napozóterasszal (napozóágyak és

napernyôk itt ingyenesen), játszótér, strandbár, esti szórakoztató programok az
amfiteátrumban (3x/hét), tenisz, kosárlabda, tollaslabda. Térítés ellenében: kü-

lönbözô vízisportok, minigolf, asztalitenisz, strandröplabda, spa és wellness szol-
gáltatások, szauna, masszázs, pezsgôfürdô, kerékpárkölcsönzés. Parkolás: in-

gyenes, korlátozott számban. 

Szobák: a szobák mindegyike modern berendezéssel, TU/WC-vel, telefonnal,

WLAN-nal (ingyenes), Sat-tv-vel, minibárral (térítés ellenében), klímával és fran-
cia balkonnal rendelkezik. A DA3 típusú szobák a szárazföld felé néznek, a DS3
típusúak a tenger felôli oldalon vannak, a DM3 típusúak a tengerre néznek. Ellá-
tás: bôséges és választékos reggeli és vacsora büférendszerben, igény esetén

all inclusive ellátás foglalható, lásd all inclusive leírás. Az étkezéseknél az italok

(üdítôk, bor, sor, víz) ingyenesek. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, kb. 5 X/

nap. Háziállat: nem megengedett. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes

árat fizetô mellett 12 éves korig ingyenes, 12 éves kor felett 30% kedvezmény

pótágyon. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta/min. 3 éjszaka, 06.02.-

07.17. és 09.01.-09.29. között min. 4 éj, 07.17.-09.01. között min. 5 éj. 
BWKLABRC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval
BWKLABRC A B C

04.26.-05.18. 05.18.-06.02. 06.02.-06.16.
10.13.-10.19. 09.29.-10.13. 09.22.-09.29.

DA3  2+1 fô 51 54 58

DM3 2+1 fô 53 59 63

DS3  2+1 fô 56 59 64

All inclusive felár 5 5 5

D E F
06.16.-07.07. 07.07.-07.21. 07.21.-08.18.
09.01.-09.22. 08.18.-09.01. –

DA3  2+1 fô 83 97 108

DM3 2+1 fô 68 124 111

DS3  2+1 fô 89 104 116

All inclusive felár 8 8 8

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.29-ig történô foglalás esetén.

ALL INCLUSIVE
— reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, snack ételek 12.00-17.00 óra

között. 
— helyi alkoholos és alkoholmentes italok az ebédnél és a vacsoránál, vala-

mint a Lobby-bárban 10.00-24.00 óra között.

Privát apartmanok Bolban***
Bol
Fekvése: a tulajdonosok egyéni ízlése alapján berendezett apartmanok, kb. 300

m távolságra vannak a tengertôl és max. 1500 m távolságra a híres Zlatni Rat
strandtól. Az apartmanok mindegyike Sat-tv-vel, WLAN-nal, klímával, balkonnal
vagy terasszal, valamint fürdôszoba/WC-vel rendelkezik. Parkolás: nyilvános

parkolóban, korlátozott számban, ingyenesen.

2 fôs apartman: két légteres apartman, konyhasarok étkezôrésszel és egy két-

ágyas szoba. Typ 2A2
3 fôs apartman: két légteres apartman lakó-hálószoba, konyhasarokkal étkezô-

résszel és egy kétágyas szoba, a 3. fôre pótágy a nappaliban vagy a hálóban.
Typ 2B3

4 fôs apartman: három légteres apartman, nappali konyhasarokkal és étkezô-

résszel, két kétágyas szoba. Typ 3C4
5 fôs apartman: három légteres apartman, nappali konyhasarokkal és étkezô-

résszel, egy kétágyas és egy háromágyas szoba.  Typ 3D5
6 fôs apartman: négy légteres apartman, nappali konyhasarokkal és étkezô-

résszel, három kétágyas szoba. Typ 4E6
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram-, gáz- és vízköltséget, ágynemûhuza-

tot, törölközôt. Étkezés: foglalható, reggeli 15 X/fô/nap, félpanzió 38 X/fô/nap

(közeli étteremben). Háziállat: megengedett, foglaláskor jelezni kell, 5 X/nap.

Rácsos ágy: lehetséges, foglaláskor jelezni kell, 10 W/nap.. Érkezési nap/min.
tartózkodás: naponta, min. 1 éj, 07.25.-08.22. között szombaton, vagy vasárnap

min. 7 éj.  BWKPRIVC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén. 

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 06.13.-ig és 08.29. után.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
BWKPRIVC A B C D

04.01.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-07.25. 07.25.-08.22.
08.29.-10.30. – 08.22.-08.29. –

2A2  2 fô 51 57 76 95

2B3  3 fô 64 70 91 114

3C4  4 fô 76 83 109 140

3D5  5 fô 89 95 127 165

4E6  6 fô 102 108 159 197
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Lavanda Sunny Hotel by Valamar***
Stari Grad
Fekvése: csak a tengerparti sétány választja el a kavicsos, napozóteraszos

strandtól. Központ éttermekkel, bárokkal, bevásárlási lehetôséggel, kb. 800 m,
kavicsos strand, kb. 50 m távolságra. Felszereltsége: a fôépületbôl és 2 mellék-

épületbôl álló hotel 171 szobával, recepcióval, WLAN/WIFI a hallban ingyenes,
internet terminál (térítés ellenében), étteremmel, bárral, terasszal rendelkezik.
Sport/szórakozás: édesvizes medence napozóterasszal és gyermekmedencé-

vel, a napernyôk és a napozóágyak itt ingyenesek. Térítés ellenében: kerékpár-

kölcsönzés, hetente 3x zene és tánc a hotelben vagy a teraszon. Minigolf, strand-
röplabda, kosárlabda, asztalitenisz, tenisz. Parkolás: ingyenesen, korlátozott

számban.

Szobák: a DZ típusú kétágyas szobák a melléképületben vannak TU/WC-vel, te-

lefonnal, WLAN-nal (térítés ellenében), Sat-tv-vel és balkonnal rendelkeznek. A
DZS típusú kétágyas szobák a fôépületben vannak klímával és balkonnal rendel-

keznek a tenger felôli oldalon. Az FZN típusú családi szobák két kétágyas szobá-

ból állnak összekötô ajtóval, a melléképületben. Az FZS típusú szobák a fôépü-

letben vannak két hálószobával rendelkeznek. DZO típusú kétagyas szobák a

melléképületben vannak, balkonnal és 1 fôre pótágyazhatók.  Étkezés: teljes el-

látás plusz reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben. A fôétkezésekhez ingye-
nes italok az italautomatákból. Délutánonként jégkrém és popcorn a gyerekek-
nek. Gyermek- és pótágykedvezmény: 2 ágyas  szobában 2 teljes árat fizetô

mellett 7 éves kor alatt ingyenes, 7-15 éves kor között 50%, 15 éves kortól 30%
kedvezmény. Családi szobában két teljes árat fizetô mellett 15 éves kor alatt 50%

kedvezmény. Rácsos ágy: 5 Z/nap, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem meg-

engedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj.  SPU505 

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.28.-ig történô foglalás esetén (egyéb kedvezmények-
kel nem összevonhatók).
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén (egyéb kedvezmények-
kel nem összevonhatók).

NAPI AKTUÁLIS SZÁLLÁSÁRAK!
Az idei szezontól ennél az ajánlatnál napi aktuális szállásárakkal dolgozunk, ami
azt jelenti, hogy az ár a foglaltságtól függôen alakul. Kérjük keressen minket el-
érhetôségeinken, hogy pontos felvilágosítást adjunk az aktuális árakról.  Foglal-
jon irodánknál, mert megéri!

Adriatiq Hotel Hvar***
Jelsa
Fekvése: a szálloda egy enyhén lejtôs hegyoldalon található, gyönyörû kilátással

a tengerre. A sziklás, kavicsos, homokos, napozóteraszos strandtól kb. 50-100
m-re, Jelsa központjától kb. 500-700 m távolságra van. Felszereltsége: a közép-

kategóriás, kedvelt szálloda recepcióval, széffel, pénzváltóval, játszószobával,
lifttel, teraszos, tengerre nézô étteremmel és a medencénél bárral rendelkezik.
Sport/szórakozás: ingyenes, tengervizes úszómedence napernyôkkel és napo-

zószékekkel korlátozott számban, tengervizes uszoda (06.15.-09.15. között zár-
va), fitneszterem, billiard, animációs programok felnôtteknek és gyerekeknek (fô-
szezonban), mini disco, esténként élôzene. Térítés ellenében: wellnessrészleg,

masszázs, szépészeti és kozmetikai kezelések, kerékpár- és mountainbike-köl-
csönzés, 4 salakos teniszpálya, minigolf. Parkolás: a szálloda parkolójában, in-

gyenesen, korlátozott számban. 

Szobák: a 200 szoba mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, Sat-tv-

vel, WLAN-nal (ingyenesen) és balkonnal rendelkezik, 1 fô részére pótágyazható,
kb. 17 m2. (DA3 típusok. ) A DM3 típusú szobák a tenger felôli oldalon vannak és

klímával felszereltek, ami lekérésre térítés ellenében foglalaható (kb. 7 X/nap). 

Étkezés: reggeli, félpanzió (büfé-

rendszerben) vagy all inclusive
(lásd az All Inclusive leírásnál).
Félpanziónál italok a vacsorához
(helyi bor, sör, üdítô). Hetente 1 x
dalmát-est. Gyermek- és pót-
ágykedvezmény: kétágyas szo-

bában 2 teljes árat fizetô mellett
12 éves korig ingyenes, 12 éves
kortól 10% kedvezmény. 1 felnôt-
tel egy szobában 12 éves korig

20% kedvezmény. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, kb. 3 X/nap. A maximá-

lis létszámot így sem szabad túllépni. Háziállat: kb. 8 X/nap, elôre jelezni kell. Ér-
kezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 05.23.-07.11. és 08.22.-

09.19..között  min. 4 éj, 07.11.-08.22. között min. 5 éj.     BWKHVARC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.29-ig történô foglalás esetén (nem vonható össze a
7=6 kedvezménnyel).
5% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén (nem vonható össze a 7=6
kedvezménnyel).

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
BWKHVARC A B C D E

04.25.-05.03. 05.03.-05.23. 05.23.-06.20. 06.20.-07.11. 07.11.-08.22.

09.26.-10.10. 09.19.-09.26. 09.05.-09.19. 08.22.-09.05. –

DA3  2+1 fô 34 37 44 60 76

DM3  2+1 fô 37 39 47 62 78

Félpanziós felár 4 4 4 4 4

All inclusive felár 13 13 13 13 13

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 06.13.-ig és 09.12.-tôl.

ALL INCLUSIVE
Karszalag viselése kötelezô! Étkezés: reggeli ebéd és vacsora büférendszer-

ben, délutáni snack 16.00-17.00 óra között. Italok: víz, üdítô, csapolt sör és bor

az étkezésekkor, valamint a poolbárban 10.00-23.00 órak között ingyenesek. 
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Makarska
A város Splittôl kb. 60 km-re, Brela és Gradac között található és a központ-
ja a Makarska Riviérának, számos sportolási és szórakozási lehetôséget
nyújt, árnyékos sikátorok és élénk parti sétány jellemzi. Strand: szép, apró
kavicsos part, kristálytiszta vízzel.

Hotel Meteor by Valamar****
Makarska

Fekvése: a hotel a központtól kb. 400 m-re található, a kavicsos tengerparttól

csak egy lépcsô választja el. Felszereltsége: a hotel egész területén ingyenes

WLAN, lift, klimatizált étterem, snackbár, ajándékbolt. Sport/szórakozás: édes-

vizû uszoda, tengervizes szabadtéri medence, pezsgôfürdô, fitneszterem, szau-
na, masszázs, játszótér, a napernyôk és nyugágyak a medence mellett ingyene-
sen, a strandon térítés ellenében. Fôszezonban felnôtt és gyermek animáció. Té-
rítés ellenében: a hotel közelében teniszcentrum, búvárkodás, szörf, darts, boc-

cia, hajóbérlés. Parkolás: korlátozott számban, kb. 5 X/nap.  

Szobák: a 268 szoba mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, széffel, telefonnal,

Sat-tv-vel, minibárral, WLAN-nal, klímával és balkonnal felszerelt, a tenger felôli
oldalon található, 1 fôre pótágyazható, kb. 19-24 m2. Ellátás: reggeli vagy félpan-

zió, büférendszerben. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 5 X/éj. Háziállat: nem

megengedett. Gyermek- és pótágykedvezmény: 1 teljes árat fizetô mellet fô-

ágyon 12 éves kor alatt 30%, két teljes árat fizetô mellett pótágyon 2 éves kor
alatt ingyenes, 2-14 éves kor között 06.12-ig és 09.19.-tôl ingyenes, 06.13.-09.18.
között 50%, 14 éves kor felett 20% kedvezmény. Érkezési nap/min. tartózko-
dás: naponta/min. 5 éjszaka, 06.13-09.19. között naponta/min. 7 éjszaka.  

BWKMETEC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
BWKMETEC A B C D E

10.10.-11.07. 05.15.-05.23. 05.23.-06.13. 06.13.-07.11. 07.11.-08.29.

– 09.26.-10.10. 09.19.-09.26. 08.29.-09.19. –

DM3    2+1 fô 40 57 76 95 120

Félpanziós felár 11 11 11 11 11

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.29-ig történô foglalás esetén.

Dalmacija Sunny Hotel by Valamar*** 
Makarska
Fekvése: a szálloda a központtól, Makarska óvárosától, a kikötôtôl, éttermektôl,

bároktól és üzletektôl kb. 700 m távolságra fekszik. Felszereltsége: 190 szoba,

recepció, széf, éttermek, aperitif-bár, fodrászat és ajándékbolt várja a vendége-

ket. Sport/szórakozás: ingyenesen: fitneszterem, tengervizes medence  napo-

zóterasszal és poolbárral. Napernyôk és nyugágyak a medencénél ingyenesek.
Térítés ellenében: darts és billiárd, Spa-részleg törökfürdôvel, kezelések,

masszázs, tenisz, szörf. Naponta animációs és esti szórakoztató programok.

Parkolás: garázsban 7 X/éj.

Szobák: a barátságosan berendezett szobák TU/WC-vel, hajszárítóval, telefon-

nal, ingyenes WLAN-nal, Sat-tv-vel, klímával, minibárral, tenger felôli balkonnal
rendelkeznek. (DA2 típusok). A DB3 típusú kétágyas szobák 1 fô részére pótá-

gyazhatók. Étkezés: büféreggeli, igény esetén félpanzió foglalható, minden étke-

zés büférendszerben van. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fize-

tô mellett 2 éves kor alatt ingyenes, 2-14 éves kor között az A és B szezonban
ingyenes, a C-E szezonban 50%, 14 éves kortól 20% kedvezmény. Rácsos ágy:
5 X/nap, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min.
tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 05.09.-07.04. és 08.22.-10.10. között min. 4 éj,

07.04.-08.22. között min. 5 éj. BWKDALMC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
BWKDALMC A B C D E

03.01.-05.09. 09.05.-05.30. 05.30.-07.04. 07.04.-07.18. 07.18.-08.15.

10.10.-11.06. 09.19.-10.10. 08.22.-09.19. 08.15.-08.22. –

DA2    2 fô 32 51 74 94 102

DB3  2+1 fô 36 56 81 103 112

Félpanziós felár 8 8 8 8 8

Hotel Biokovo**** 
Makarska

Fekvése: a kedvelt üdülôhelyen fekvô hotel központi helyen fekszik, a tengerpar-

ti sétánynál, a kikötôvel szemben. Itt található számos étterem, üzlet, a kavicsos
strand kb. 300 m, Split kb. 80 km távolságra. Felszereltsége: a kis, városi hotel

3 emeleten, 52 klímás szobával, recepcióval, széffel, étteremmel, pizzériával,
kávézóval, szép külsô terasszal felszerelt. Sport/szórakozás: térítés ellenében:

szolárium a szomszédos Hotel Miramareban, vízisport lehetôségek. A városi
sportcentrum 5 percnyire van, ahol uszoda, futball-, kosárlabda-, kézilabda-, atlé-
tika- és teniszpálya várja a vendégeket. Parkolás: korlátozott számban, ingyene-

sen, elôre jelezni kell. 

Szobák: a barátságosan berendezett szobák TU/WC-vel, hajszárítóval, telefon-

nal, ingyenes WLAN-nal, Sat-tv-vel, klímával felszereltek. A DZV típusú a hegyre

néz, a DZS típusú a tenger felôli oldalon van. Étkezés: büféreggeli, igény esetén

félpanzió vagy teljes panzió büférendszerben. Elô- és utószezonban a vacsorát
menürendszerben adják. Rácsos ágy: lekérésre, térítés ellenében. Gyermek- és
pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 2 éves korig ingyenes, 2 éves

kortól 30% kedvezmény pótágyon. Háziállat: lekérésre, ingyenesen. Érkezési
nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj. SPU456 

NAPI AKTUÁLIS SZÁLLÁSÁRAK!
Az idei szezontól ennél az ajánlatnál napi aktuális szállásárakkal dolgozunk, ami
azt jelenti, hogy az ár a foglaltságtól függôen alakul. Kérjük keressen minket el-
érhetôségeinken, hogy pontos felvilágosítást adjunk az aktuális árakról. Foglal-
jon irodánknál, mert megéri!



A részvételi díj a storno biztosítást nem tartalmazza, foglaláskor fakultatívan megköthetô! 41

Dél-Dalmácia Horvátország

Dubrovnik
UNESCO világörökség, Dél-Dalmácia központja, amelyet szépsége miatt a
horvát Adria gyöngyszemének neveznek. Ismert kiváló fekvésérôl, masszív
városfalairól, szûk utcácskáiról és kultúrtörténeti múltjáról. A nyári feszti-
vált általában 07.10.-08.25. között tartják.

Hotel Komodor***
Dubrovnik - Lapad

Fekvése: Dubrovnik Lapad-ban található nyugodt helyen az óvárostól kb. 4 km

távolságra, a strandtól csak a tengerparti út választja el. Felszereltsége: a szál-

loda 63 szobával, recepcióval, lifttel, WLAN-nal, étteremmel, bárral és terasszal
rendelkezik. Sport/szórakozás: édesvizû medence napozóterasszal, a napozó-

ágyak és napernyôk itt ingyenesen vehetôk igénybe. Parkolás: korlátozott szám-

ban, ingyenes.

Szobák: a szobák mindegyike fürdôszobával, WC-vel, hajszárítóval, telefonnal,

Sat-tv-vel, klímával rendelkezik egy fô részére pótágyazható. (DA3 típus.) A DZM
típusú tenger felôli szobák balkonosak. Gyermek- és pótágykedvezmény: két

teljes árat fizetô mellett 2 éves kor alatt ingyenes, 2-12 éves kor között 50%, 12
éves kortól 20% kedvezmény pótágyon. Étkezés: büféreggeli, igény esetén fél-

panzió, szintén büférendszerben. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj 1,40

Y/fô/éj. Háziállat: nem megengedett. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, in-

gyenes. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj. DBVKOMOC

Hotel Adriatic**
Dubrovnik - Lapad
Fekvése: a szálloda Dubrovnik óvárosától kb. 2,5 km-re a Lapad-öbölben talál-

ható, kb. 100 m-re a sziklás, napozóteraszos strandtól. Felszereltsége: étterem,

bárok, térítés ellenében mosodai szolgálat. A strandon napozóágyak térítés elle-
nében igénybe vehetôk. Sport/szolgáltatás: térítés ellenében fitneszterem, ka-

jak és búvárkodási lehetôség. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen.

Szobák: 108 egyszerûen berendezett szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel,

Sat-tv-vel, telefonnal, klímával rendelkezik, kb. 15 m2. (DZG típusok.) A DZM tí-

pusú tengerre nézô kétágyas szobák balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. Ét-
kezés: büféreggeli, igény esetén félpanzió foglalható. Rácsos ágy: ingyenes,

foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem megengedett. Egyéb: hajszárító a recep-

ción kérhetô. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj kb. 15 kuna/fô/éj. DBV01B

NAPI AKTUÁLIS SZÁLLÁSÁRAK!
Az idei szezontól ennél az ajánlatnál napi aktuális szállásárakkal dolgozunk,
ami azt jelenti, hogy az ár a foglaltságtól függôen alakul. Kérjük keressen min-
ket elérhetôségeinken, hogy pontos felvilágosítást adjunk az aktuális árakról.
Foglaljon irodánknál, mert megéri!

Hotel Splendid***
Dubrovnik
Fekvése: Dubrovnik Lapad városrészében közvetlenül a tengerparton. Az ap-

rókavicsos standtól csak a gyalogsétány választja el a hotelt. Dubrovnik óvárosa
számos étteremmel, bolttal, kb. 4 km. Buszmegálló a hotel közvetlen közelében.

Felszereltsége: a pici, csupán 59 szobával rendelkezô családi hangulatú kom-

fortos hotel, recepcióval, étteremmel, bárral terasszal, a recepción ingyenes
WLAN-nal rendelkezik. Nyugágyak és napernyôk a strandon térítés ellenében.

Parkolás: szabad helyek függvényé-

ben, ingyenesen. Sport/szórakozás:
a szomszédos hotel Uvala fittness
termét, wellness részlegét szaunával,
gôzfürdôvel és kültéri édesvizi me-
dencéjét a hotel vendégei használ-
hatják.
Szobák: a barátságos berendezésû

kétágyas szobák 1 fôre pótágyaz-
hatók, TU/WC, hajszárító, Sat-tv,
minibár (térítés ellenében), klíma, a tenger felôli oldalon balkon tartozik a felsze-
reltségéhez. Ellátás: reggeli vagy félpanzió, minden étkezés büférendszerben.

Helyszínen fizetendô: az üdülôhelyi díj 1,40 Z/fô/éj. Gyermek- és pótágyked-
vezmény: 2 teljes fizetôvel egy szobában pótágyon 2-12 éves korig 50% 12 év

felett pótágyon 20%  Rácsos ágy: lekérésre, ingyenes. Háziállat: nem megen-

gedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta 3 éj. DBVSPLEC

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
DBVSPLEC A B C D E

03.20.-04.26. 04.26.-05.10. 05.10.-06.14. 06.14.-07.05. 07.05.-08.23.

10.11.-10.30. 10.04.-10.11. 09.06.-10.04. 08.23.-09.06. –

DM3   2+1 fô 39 52 65 91 102

Félpanzias felár 4 4 4 4 4

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
DBVKOMOC A B C D

04.26.-05.10. 05.10.-06.14. 06.14.-07.05. 07.05.-08.23.
10.04.-10.11. 09.06.-10.04. 08.23.-09.06. ;

DA3   2+1 fô 44 52 78 86

DM3   2+1 fô 47 57 83 92

Félpanziós felár 4 4 4 4

Új ajánlat!
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Hotel Odisej***
Mljet-sziget
Fekvése: a szálloda a Mljet Nemzeti Parkban található, érintetlen természeti kör-

nyezetben egy festôi öbölben Pomena településen közvetlenül a sziklás, betonos
strandon. A Nemzeti Parkba a belépôt kötelezô a hotel vendégeinek megvásárol-

ni, melynek díja 06.01.-09.30. között kb. 17 Y/fô, 06.01. elôtt és 09.30. után kb.

10 Y/fô. Felszereltsége: egy fôépületbôl és egy melléképületbôl álló szálloda re-

cepcióval, széffel, lifttel (kivéve a 3 emeletes melléképületben) ingyenes internet-
sarokkal és WLAN-nal a recepción, étteremmel, bárral, napozóterasszal várja
vendégeit. A strandon a napozóágyak használata ingyenes. Sport/szórakozás:

animációs programok gyerekeknek, miniclub, fitneszterem, szauna. Térítés elle-
nében: vízisport lehetôségek, kerékpárkölcsönzési lehetôség, wellness részleg,

masszázs és kozmetikai kezelések. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyene-

sen. 
Szobák: 157 szoba, melyek mindegyike hangulatos, komfortosan berendezett,

TU/WC-vel, hajszárítóval, Sat-tv-vel, telefonnal, minibárral, klímával rendelkezik
(DZX1 típusok). Foglalható továbbá DZM1 tengerre nézô superior szoba, FZX1
típusú balkonos két kétágyas szobából álló családi szoba összekötô ajtóval, max.
3 felnôtt vagy  2 felnôtt és 2 gyermek részére. Az FZM1 típusú családi szoba ten-

gerre nézô. Étkezés: félpanzió, büféreggeli és büfécsora. A félpanzió plusz ellá-

tás keretén belül az étkezésekhez 1 pohár üdítô, víz, bor vagy sör ingyenes.
Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett kétágyas szobá-

ban 12 éves korig ingyenes, családi szobában  2-12 éves kor között 50% kedvez-
mény pótágyon. Családi szobában 12 éves kor felett az FZX1 típusban

33/56/69/76 Y/fô/éj, az FZM1 típusban 41/64/76/84 Y/fô/éj.  Rácsos ágy: leké-

résre, ingyenes. Háziállat: kis méretû, max 4 kg-ig megengedett, kb. 5 Y/éj.

Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj kb. 22 kuna/fô/éj. Érkezési nap/min. tar-
tózkodás: naponta, min. 3 éj, 3 éjnél rövidebb tartózkodás esetén 20% felár

lehetséges. DBV70011

Új ajánlat!

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanziós ellátással 
DBV70011 A B C D

05.23.-06.13. 06.13.-07.11. 07.11.-07.21. 07.21.-08.23.
09.27.-10.04. 08.23.-09.27. – –

DZX1 2+1 fô 32 52 67 71

FZX1 2+2 fô 33 56 69 76

DZM1 2+1 fô 35 57 71 77

FZM1 2+2 fô 41 64 76 84

Hotel Mlini****
Mlini
Fekvése: a település tengerparti sétányon található, a központ, éttermek, boltok,

kávézók és különféle szórakozási lehetôség 400 m-re. Felszereltsége:.a nyolc-

emeletes hotel 141 szobával rendelkezik. Recepció, lobby, étterem, ingyenes

WLAN a hotel egész területén, bár. A 200 m-re lévô hotel Astarea édevízi, külté-
ri medencéjét külön gyerekmedencével valalmint a nyugágyakat és napernyôket
a Hotel Mlini vendégei is használhatják. Sport/szórakozás: a Hotel Astarea ten-

gervizes beltéri medencéje ingyenesen használható. Térítés ellenében: asztali-

tenisz, billiárd, szépészeti kezelések és a tengerparton vízisport kölcsönzô. Heti
5 alkalommal esténként élôzenen a hotelben. Parkolás: szabad helyek függ-

vényében, a Hotel Astarea parkolójában ingyenesen vehetô igénybe. 
Szobák: 85 modern berendezésû szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel,

hajszárítóval, telefonnal, ingyenes WLAN-nal, széffel, Sat-tv-vel, klímával és bal-
konnal rendelkezik. A DZL típus a szárazföld felé néz, a DXM típusú de luxe két-

ágyas szoba a tengerre néz. Ellátás: reggeli vagy félpanziós ellátás minden ét-

kezés büférendszerben. Helyszínen fizetendô. az üdülôhelyi díj 1,40 Y/fô/éj.

Gyermek- és pótágykedvezmény: 2 teljes fizetôvel egy szobában pótágyon 2-

12 éves korig 50%, 12 év felett pótágyon 20%. Rácsos ágy: lekérésre, ingyenes.

Háziállat: nem megengedett.  DBV347

NAPI AKTUÁLIS SZÁLLÁSÁRAK!
Az idei szezontól ennél az ajánlatnál napi aktuális szállásárakkal dolgozunk,
ami azt jelenti, hogy az ár a foglaltságtól függôen alakul. Kérjük keressen min-
ket elérhetôségeinken, hogy pontos felvilágosítást adjunk az aktuális árakról.
Foglaljon irodánknál, mert megéri!

Hotel Osmine****
Slano
Fekvése: a fô- és melléképületbôl álló szálloda nyugodt helyen, egy fenyôerdô

közepén fekszik. Saját tengerparttal rendelkezik, mely az épületek elhelyezkedé-
sétôl függôen 50-100 m-re található és lépcsôn érhetô el. Felszereltsége: recep-

ció, lift (fôépületben), WLAN ingyenes az egész szállodában, étterem, bár és tv-
sarok várja a vendégeket. Sport/szórakozás: tengervizes medence napozóte-

rasszal és bárral, napernyôk, nyugágyak és strandtörölközôk a medencénél és a
strandnál is ingyenesen használhatók. Miniclub (6x/hét, 4-14 éves kor között), ját-
szótér, gyerekanimáció. Tenisz, strandröplabda, kosárlabda, kajak, vízibicikli, ke-
rékpárok és billiárd ingyenes áll a vendégek rendelkezésére. Térítés ellenében:

szauna, fitness terem, pezsgôfürdô, masszás és kozmetikai kezelések. Parko-
lás: korlátozott számban, ingyenes.

Szobák: 168 szoba TU/WC-vel, telefonnal, hajszárítóval, WLAN-nal (ingyene-

sen), széffel, Sat-tv-vel, klímával (július-augusztus), balkonnal és térítés ellené-
ben minibárral rendelkeznek. A DZX2 típusú superior szobák tágasabbak a fô-

épületben találhatók, a tengerre néznek,  2 fô részére pótágyazási lehetôséggel.
A DZZ1 típusú szobák fortuna jellegûek, akciós áron foglalhatók a fôépületben

vagy a melléképületben. A DZX1 prémium szobák hasonló berendezéssel, mint

a DSM superior szobák kb. 50 m-re vannak a strandtól. Gyermek- és pót-
ágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett a DZX2 típusnál az 1. gyerek 10

éves kor alatt ingyenes, 10-14 éves kor között 50%,14 éves kor felett 20% ked-
vezmény pótágyon. Étkezés: félpanzió plusz, igény esetén all inclusive. Rácsos
ágy: lekérésre, ingyenes. Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tar-
tózkodás: naponta/ min. 5 éj.

ALL INCLUSIVE
Karszalag viselete kötelezô! Étkezés: bôséges reggeli, ebéd és vacsora büfé-

rendszerben, délután sütemények a poolbárban, éjféli snack a bárnál. Italok:
kávé, tea, üdítôk, ásványvíz, helyi alkoholos és alkoholmentes italok 08-24 óra
között ingyenesen a poolbárban. DBV35011

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanziós ellátással 
DBV35011 A B C D

05.10.-05.31. 05.31.-06.21. 06.21.-07.12. 07.12.-08.30.
09.20.-09.27. 09.13.-09.20. 08.30.-09.13. –

DZZ1     2 fô 81 91 106 111

DZX2 2+2 fô 90 102 118 124

DZX1     2 fô 90 102 118 124

All inclusive felár 5 5 5 5
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Hotel Bellevue****
Orebic
Fekvése: fenyôerdôvel körülvéve, a finom kavicsos, sziklás tengerpart közvetlen

közelében (max. 50 m) található. A település központja és élelmiszerbolt kb. 600
méter távolságra van. Felszereltsége: háromemeletes fôépület recepcióval, tár-

salgóval, légkondicionált étteremmel, lifttel és 2 melléképülettel, WLAN a lob-
byban. Sport/szórakozás: ingyenes az édesvízû úszómedence gyerekmeden-

cével, napozószékekkel és napernyôkkel (korlátozott számban ingyenesen), ját-
szótér, röplabdapálya, boccia. Fôszezonban gyermekanimáció (07.01.-
08.31.között), miniclub. Térítés ellenében: 2 teniszpálya, asztalitenisz, strandröp-

labdapálya, búváriskola. Parkolás: a szálloda parkolójában korlátozott számban.

Szobák: a szobák mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, széffel, Sat-

tv-vel, minibárral (térítés ellenében), klímával felszerelt. Fôépület: a DZX1 supe-

rior kétágyas szobák a szárazföld felôli oldalon vannak, a DZM2 superior két-

ágyas szobák a tengerre néznek, mindkét szobatípus 1 fôs részére pótá-
gyazható. Az SUM1 suite-ok tengerre nézô balkonnal rendelkeznek, 2 felnôtt  és

2 max.13 éves gyermek részére foglalható. Villa épület: az FZM2 felújított csa-

ládi szobák  a tenger felôli oldalon vannak, max. 2 felnôtt +2 gyermek részére fog-

lalhatók. Étkezés: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás büférendszerben. A teljes

ellátás foglalásakor a fôétkezésekhez az italok ingyenesek. Háziállat: nem meg-

engedett. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, ingyenesen. Gyermek- és pót-
ágykedvezmény: 2 teljes árat fizetô mellett: családi szobában 14 éves kor alatt

50%, kétágyas szobában 7 éves kor alatt ingyenes, 7-14 éves kor között 50%
kedvezmény pótágyon. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta,  min. 4 éj,

ennél rövidebb tatrózkodás esetén 20% felár lehetséges. DBV38071

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén 
5% kedvezmény 03.31-ig történô foglalás esetén 

Medencével,

strandnál!

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
DBV38071 A B C D E

05.02.-05.16 05.16.-06.06. 06.06.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-08.15.

09.12.-09.26. 09.05.-09.12 08.29.-09.05. 08.15.-08.29. –

DZX1 2+1 fô 49 62 76 89 102

FZM2 2+2 fô 50 59 74 87 102

DZM1 2+1 fô 55 68 84 100 115

SUM1 2+2 fô 68 82 96 112 127

Félpanziós felár 7 7 7 7 7

Teljes panziós felár 13 13 13 13 13

All Inclusive Hotel Faraon***
Trpanj
Fekvése: a szálloda a kristálytiszta tenger közvetlen közelében fekszik, a telepü-

lés központjától kb. 200 m-re. Felszereltsége: a 3 épületbôl álló hotel fôépületé-

ben recepció, légkondicionált étterem terasszal és poolbár várja a vendégeket.
WLAN az egész hotelben ingyenes. Sport/szórakozás: ingyenesen, lásd all

inclusive. Térítés ellenében: napozószékek és napernyôk a strandon térítés el-

lenében, kenu- és kerékpárkölcsönzési lehetôség. Parkolás: a szálloda parkoló-

jában korlátozott számban, kb. 5 X/nap.

Szobák: a 115 légkondicionált szoba mindegyike rendelkezik telefonnal, TU/WC-

vel, hajszárítóval, klímával, Sat-tv-vel, ingyenes WLAN-nal, kisebb hûtôvel (kb.

5 X/nap), széffel és balkonnal. A DZM1 típusú szoba 1 fô részére pótágyazható,

tengerre nézô, kb. 18 m2. A DZM2 fôépületi prémium kétágyas szoba tágasabb,

tengerre néz, 1 fôre pótágyazható, fürdôszoba WC-vel, bidével. Kb. 22 m2. Az

FZX2 parkra nézô családi szoba balkon nélküli, max. 4 fô részére foglalható, két

kétágyas szobából áll, összekötô ajtóval, kb. 34 m2. Az FZX1 tenger felôli oldalon

lévô családi szoba, két külön szoba, összekötô ajtóval és balkonnal, kb. 40 m2.
Étkezés: ld. all inclusive leírás. Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes

árat fizetô mellett kétágyas szobában 12 éves kor alatt ingyenes, 12 éves kortól
20%, családi szobában 30% kedvezmény. Háziállat: 15 kg-ig lehetséges, leké-

résre, kb. 25 X/nap + 5 X/éj takarítás. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, térí-

tés ellenében, kb. 5 X/nap. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj, kb. 1 X/fô/nap.

Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta min. 3 éj, 3 éjnél rövidebb tartózkodás

esetén 20% felár fizetendô.   DBV37011 

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, all inclusive ellátással
DBV37011 A B C D

05.16.-06.06. 06.06.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-08.22.
– 09.05.-09.19. 08.22.-09.05. –

DZM1 2+1 fô 44 57 68 87

DZM2 2+1 fô 49 66 80 99

FZX2 2+2 fô 53 68 91 114

FZX1 2+2 fô 58 80 102 127

ALL INCLUSIVE
Karszalag viselése kötelezô! Étkezés: büféreggeli és büfévacsora, délután

snack, kávé, tea, sütemény a strand-bárnál 16.00-17.00 óra között. Italok: étke-

zéseknél, bor, sör, üdítô ingyenes. Az All inclusive bárban 10.00-23.30 között az
üdítôk és a helyi alkoholos italok, bor és sör ingyenes. Sport/szórakozás:
édesvízû úszómedence gyerekmedencével, napernyôkkel és napozószékekkel
(ingyenesen), a strandon térítés ellenében. Asztalitenisz, darts és boccia, aero-
bic, animációs programok gyermekek részére. 

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 04.30-ig történô foglalás esetén (nem vonható össze a
7=6 kedvezménnyel).

Strandközeli,

úszómedencével!

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=5 kedvezmény, 7 éjszakát üdül 6 éjszakát fizet 04.25.-07.03. közötti

tartózkodással.
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Horvátország Dél-Dalmácia / Korcula

Hotel Marco Polo****   
Korcula
Fekvése: a település központjától 500 m-re, a tengerparttól csupán 50 m-re ta-
lálható ez a modern szálloda. A hotel elôtti strandszakasz aprókavicsos, sziklás.
Felszereltsége: recepció, társalgó, aperitif-bár a lobbyban, kávézó, a-la carte ét-
terem, játszószoba gyerekeknek. Édesvízi medence poolbárral, wellness részleg
szaunával, whirlpool-al. Fittness terem, szépségközpont. Nyugágyak és naper-
nyôk a medence körül ingyenesek, a standon térítés ellenében bérelhetôk. WLAN
a hotel egész területén ingyenes. Sport/szórakozás: animációs programok gye-
rekek részére, tenisz, kerékpárkölcsönzô, vízisport-egység, minigolf a Hotel
Liburnijánál. Parkolás: korlátozott számban, térítés ellenében kb 8 Y/éj.

Szobák: a 103 szoba mindegyike modern berendezésû, a supeiror szobák 1 fô-
re pótágyazhatók. TU/WC, hajszárító, hûtô, LCD tv, WLAN, telefon, széf, és
légkondícionáló tartozik a felszereltségéhez. DA2: szárazföldre nézô szoba. kb.
14 m2. DM2: a tengerre nézô szoba kb 14 m2. DB3: a szárazföldre nézô superior
szoba,. kb. 20 m2. DS3: a tengerre superior szoba, kb. 20 m2. Gyerekkedvez-
mény: két teljes fizetôvel egy szobában pótágyon 0-7 év ingyenes, 7-14 50%, 14
éves kor felett 30%. 1 felnôtt fizetôvel egy szobában fôágyon 0-7 év 50%, 7-14
30%. Rácsos ágy: ingyenes, foglaláskor jelezni kell. Ellátás: büféreggeli, félpan-

zió büférendszerben.
Háziállat: max. 15 kg-ig
megengedett, kb 15
Y/éj, helyszínen fizeten-
dô. Helyszínen fizeten-
dô: üdülôhelyi díj 1,50
Y/fô/éj. Érkezési nap/
min. tartózkodás: na-
ponta, 06.04.ig és
09.19.-tôl min. 3 éj
06.06.-09.19. között min.
5 éj.  DVBMARKC

Árak idôpontok szerint,  személyenként, naponta, reggelivel
DVBMARKC A B C D

05.02.-06.06. 06.06.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-08.22
09.19.-09.25. 09.05.-09.19. 08.22.-09.05. –

DA2  2 fô 47 64 78 84
DM2 2 fô 52 67 84 92
DB3 2+1 fô 52 67 84 92
DS3 2+1 fô 56 74 91 99
Félpanziós felár 6 6 6 6

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény  02.29..-ig történô foglalás esetén.
10% kedvezmény  04.30..-ig történô foglalás esetén.

Új ajánlat!

Port 9 resort****
Korcula
Fekvése: a több épületbôl álló üdülôkomplexum a „Kagyló-öbölben (Zaljev
Skoljki) található, kb. 2 km-re a település központjától. Homokos, betonlapos a
strand. Felszereltsége: recepció, 2 büféétterem, 1 a-la carte étterem, LANTER-
NA taverna, lobby bár, Vitality bár, poolbár, strandbár, gyerekjátszó, kerékpártá-
roló. Édesvízi kültéri medencék a hotelnél, az apartmanoknál édesvízi medence
gyerek-résszel. Nyugágyak és napernyôk a medence környékén ingyenesen, a
strandon térítés ellenében (kb. 4 Y/nap) vehetô igénybe. Sport/szórakozás: fô-
szezonban miniklub 4-7 és 8-14 éves csoportokban, játszótér, homokozó, kültéri
fittness részleg, többfunkciós mûfüves pálya teniszezéshez, kézi- és kosárlabdá-
hoz. Minigolf, asztalitenisz, mászófal gyerekeknek, kerékpárkölcsönzô, vízisport-
bázis. Parkolás: korlátozott számban térítés ellenében kb 8 Y/éj, vagy 40 Y/hét.

Hotelszobák (DBVPORTC): 
5 épületben találhatók a szobák, melyek többsége 1 fôre pótágyazható. TU/WC,
LCD tv, WLAN, telefon, légkondícionáló és terasz tartozik a felszereltségéhez.
DA2: szárazföldre nézô szoba, kb. 18-20 m2. A DB3 superior szobák tágasabbak,
23-27 m2-ek. FA4: 2 +2 fôs családi szoba, két összenyitható kétágyas szobából
áll, franciaággyal és két külön ággyal, szárazföldre néz, kb. 31- 36 m2. JA4: 2 +2
fôs családi suite egy kétágyas franciaágyas szobával,és egy nappalival kihúzha-
tós ággyal  2 fô részére szárazföldre néz, kb. 28 -35 m2.
Apartmanok (DBVAPPAC):
4 épületben összesen 96 modern berendezésû apartman található, melyek mind-
egyike TU/WC-vel, hajszárítóval, konyhasarokkal, LCD tv-vel, WLAN-al, klímabe-
rendezéssel és terasszal rendelkezik. 
4 fôs apartman: kb. 38 m2 nappalival 2 fô részére kihúzhatós ággyal, és 1 fran-
ciaágyas szobával, 2 fôre. 2A4

5 fôs apartman: kb. 40 m2 nappalival 1 fô részére alvási lehetôséggel, és 2 fran-
ciaágyas szobával, 2-2 fôre. 2B5
6 fôs apartman: kb. 58 m2 nappalival 2 fô részére alvási lehetôséggel, és 2 fran-
ciaágyas szobával 2-2 fôre és egy plusz WC. 3C6
Gyerekkedvezmény (csak a hotelszobáknál): két teljes fizetôvel egy szobában
pótágyon 0-7 év ingyenes, 7-14 50%, 14 éves kor felett 30%. 1 felnôtt fizetôvel
egy szobában fôágyon 0-7 év 50%, 7-14 30%. Rácsos ágy: ingyenes, foglalás-
kor jelezni kell. Ellátás: büféreggeli, félpanzió büférendszerben, az apartmanok
csak önellátással foglalhatók. Háziállat: max. 15 kg-ig megengedett, kb 15 Y/éj,
helyszínen fizetendô. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj, 1,50 Y/fô/éj, az
apartmanoknál a végtakarítás. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3
éj 06.06.-09.19. között min. 5 éj.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
DVBPORTC A B C D

05.02.-06.06. 06.06.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-08.22
09.19.-09.25. 09.05.-09.19. 08.22.-09.05. –

DA2   2 fô 50 66 79 86
DB3 2 +1 fô 52 70 86 94
FA4 2+2 fô 60 80 96 106
JA4 2 +2 fô 60 80 96 106
Félpanziós felár 6 6 6 6

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
DVBAPPAC A B C D

05.02.-06.06. 06.06.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-08.22
09.19.-09.25. 09.05.-09.19. 08.22.-09.05. –

2A4 1-4 fô 91 121 143 160
2B5 1-5 fô 105 136 160 177
3C6 1-6 fô 128 159 207 245

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény  02.29.-ig történô foglalás esetén.
10% kedvezmény  04.30.-ig történô foglalás esetén.

Új ajánlat!



A részvételi díj a storno biztosítást nem tartalmazza, foglaláskor fakultatívan megköthetô! 45

Szlovénia 

Szlovénia
Európa zöld szíveként ismert ez a pici kis alpesi ország, mely gazdag törté-
nelmi és kulturális emlékeivel, szép tengerparti üdülôhelyeivel és kedvezô
földrajzi fekvésének köszönhetôen pár órás utazással elérhetô kedvelt nyá-
ri úticél.

Izola
Ódon óvárosi, pici kanyargós utcácskáival egy tengerbe nyúló félszigeten
helyezkedik el, a modern város és üdülôhely e köré épült. Érdemes látoga-
tást tenni a közeli városokban mint Koper, Tieszt, Dorava, Piran és Portoroz. 

San Simon Resort***/**** 
Izola
Fekvése: az üdülôkomplexum több épületegyüttesbôl áll, kb. 1 km-re van a tele-

pülés központjától, illetve 250 m-re az aprókavicsos strandtól. Felszereltsége:
205 szobával rendelkezô szállodakomplexumban recepció, étterem, tengervizes
medence, wellness-részleg (térítés ellenében): masszázs, római gôzfürdô, finn-
szauna, infrakabin, gyógynövényes-szauna, manikûr, pedikûr. Sport/szórako-
zás: gyermekanimációs-programok, reggelisport a beltéri medencénél, vagy a

tengerparton, homokozó, játszótér. Térítés ellenében: teniszpálya, minigolf, csó-

nakkölcsönzô, napernyôk és nyugágyak (kb. 5 Y/nap), csúszda. All inclusive el-

látást foglalók részére ingyenes a minigolf, a strandröplabda, és szobánként 2

nyugágy és 1 napernyô, továbbá 30% kedvezmény teniszpálya árából és 10%
kedvezmény minden wellness kezelésre és a csúszdára.
Szobák: 205 komfortos, modern berendezésû szoba. 4 csillagos szobák: a  Mirta

és Halaietum épületekben találhatók, komfortos berendezéssel, TU/WC, Sat-tv,
telefon, ingyenes WLAN, légkondícionáló, minibár és hajszárító, széf és terasz
tartozik a felszereltségéhez. DA2 típus 2 ágyas, kb. 24 m2, a DG3 2+1 ágyas, és

az FA4 családi szobák 2+2 ágyasak és kb. 26 m2 nagyságúak.

3 csillagos szobák: a  Korala, Perla, Sirena és Palma villa épületekben találha-

tók modern berendezéssel, TU/WC, Sat-tv, telefon, légkondícionáló, minibár és
hajszárító, tartozik a felszereltségéhez. DN2 típus 2 ágyas és kb. 22 m2, a DG3
2+1 ágyas, és az FN4 családi szobák 2+2 ágyasak (emeletes ágy) és kb. 23 m2

nagyságúak.
Étkezés: büféreggeli és büfévacsora, AI ellátás csak 06.20.-09.06. között foglal-

ható, mely keretében délután kávé, tea, sütemény 16.00-17.00 között. A strand-
bárban 10.00-22.00 között minden alkoholmentes ital, kávé, csapolt sör és folyó-
borok. Gyerek- és pótágykedvezmény: mértékérôl ajánlatkéréskor vagy fogla-

láskor kollégáink adnak felvilágosítást. Helyszínen fizetendô: az üdülôhelyi díj 2

Y/fô/éj és a regisztrációs díj 1 Y/fô/tartózkodás. Háziállat: max 3 kg lehet, fogla-

láskor jelezni kell, kb. 15-20 Y/állat/nap. Az étteremben és a standon jelenlétük

nem megengedett. Rácsos ágy: lehetséges foglaláskor jelezni kell, kb. 7 Y /nap,

a helyszínen fizetendô. Érkezési nap/min. tartózkodás::naponta teljes szezon-

ban minimum 3 éj, 07.03.-09.06. között min. 5 éj.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 05.21.-07.03. és 09.06.-
12.23. közötti min. 7 éjszakás tartózkodásokra.

Portoroz
A legismertebb szlovén tengerparti üdülôhely, mely többszáz éves fürdô-
kultúrára tekint vissza. Elegáns tengerparti sétánya, ódon, monarchiabeli
és ultramodern, jelenkori szállodái mellett számos étteremben, gyönyörû
kertek és pálmaligetek várják az idelátogatókat. 

Remisens Hotel Lucija***
Portoroz
Fekvése: a hotel mediterrán zöldövezetben, Portoroz központjától 1000 m-re, a

betonnal kiépített, zöld, füves, napozóteraszos tengerparttól 200 m-re található.
Felszereltsége: a 182 szobával rendelkezô hotelben 4 lift, étterem, aperitif bár

terasszal, ingyenes WLAN a hotel egész területén, tengervizes medence, szau-
na, térítés ellenében, whirlpool. Sport/szórakozás: ingyenes belépés a Metropol

hotelben található Casinoba és fedett uszodába, és a Metropol hotel további szol-
gáltatásait is használhatják a vendégek. Parkolás: a közelben található parkoló-

házban, szabad helyek függvényében, kb. 14 Y/autó/nap.

Szobák: 182 modern berendezésû TU/WC-s szoba hajszárítóval, színes tv-vel,

és ingyenes WLAN-al, telefonnal, széffel, légkondícionálóval.              DA2/DX2
(Bestpreis)/DB2 (balkonos) 2 ágyas, kb. 19 m2-es szoba, FA4/FB4 családi szo-

bák  franciaággyal és kihúzhatós ággyal 2 fôre. A FB4 szobatípushoz balkon is

tartozik. A DC3 típus balkonos 1

fôre pótágyazható, a DZ3 típus

balkon nélküli pótágyazható
szoba. Ellátás: büféreggeli fél-

panziós foglalásnál a vacsora is
büférendszerû. Helyszínen fize-
tendô: az üdülôhelyi díj 2,50

Y/fô/éj. Gyermek- és pótágy-
kedvezmény: DA2/DX2/DB2:
12 éves korig 1 teljes fizetôvel
egy szobában 1 gyerek 30%,
FA4/FB4 családi szobában 2 te-

jes fizetôvel 1,2 gyerek 12 éves korig ingyenes. A DZ3, DC3 típusú szobánként

két teljes árat fizetô mellett 12 éves korig ingyenes. Rácsos ágy: foglaláskor je-

lezni kell 11 Y/éj, helyszínen fizetendô. Háziállat: foglaláskor jelezni kell, kb. 20

Y/állat/éj, helyszínen fizetendô. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta lehet-

séges a teljes szezonban, min. 3 éj, 06.26.-07.31. és 08.23.-09.13. között 4 éj,
07.31.-08.23. között 5 éj. PORLUCIC

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% 02.29-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
PORLUCIC A B C D E

03.06.-04.10. 04.10.-05.21. 05.21.-06.26. 06.26.-07.31. 07.31.-08.23.

10.04.-10.31. 09.13.-10.04. – 08.23.-09.13. –

DX2 2 fô 32 43 51 59 66

DA2 2 fô 36 48 57 67 74

DZ3 2+1 fô 38 51 61 70 77

DB2 2 fô 41 56 66 76 84

DC3 2+1 fô 43 58 70 79 89

FA4 2+2 fô 46 62 74 84 94

FB4 2+2 fô 50 67 79 91 101

Félpanzió felár 6 6 6 6 6

GRAND TOURS PLUSZ
— ingyenes belépés a Hotel Metropolban lévô Kaszinóba és fedett uszodába.

— családi szobában 2 teljes fizetôvel 0-12 év közötti gyerek pótágyon ingyenes.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
IZOSANSC/IZODEPAC

A B C D E
02.07.-04.02. 04.03.-04.10. 04.10.-05.03. 07.03.-07.17. 07.17.-08.23.

10.11.-12.28. 05.03.-05.21. 05.21.-07.03. 08.23.-09.06. –

– 09.20.-10.11. 09.06.-09.20. – –

IZOSANSC (****)
DA2        2 fô 42 47 61 71 76

DG3    2+1 fô 45 50 64 74 80

FA4    2+2 fô 63 70 91 107 115

IZODEPAC   (***)
DN2       2 fô 30 34 49 59 64

DZ3    2+1 fô 33 38 52 62 67

FN4    2+2 fô 38 45 63 76 83

Félpanzió felár 7 7 7 7 7

All inclusive – – 31 31 31
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Hotel Piran****
Piran
Fekvése: a szálloda Piran központjában, közvetlenül a tengerparton, autómen-

tes övezetben található. A hotel elôtti strand sziklás. Felszereltsége: recepció,

lift, 2 étterem, napozóterasz, bár. WLAN a hotel egész területén ingyenes. Sport/
szórakozás: fittnessterem és kerékpártároló és -kölcsönzô a hotelben. Térítés
ellenében: szörf- és vitorlásbérlés. Parkolás: érkezéskor és elutazáskor be lehet

hajtani a szállodáig, különben térítés ellenében a városi gyûjtôparkolóban vagy
parkolóházban lehet parkolni.

Szobák: 103 komfortos szoba, TU/WC, hajszárító, minibár, LCD tv, WLAN, tele-

fon, széf, tartozik a felszereltségéhez. DZX1: szárazföldre nézô szoba, kb. 18 m2.

DZM1: közvetlen a tengerre nézô, teraszos szoba, kb. 18 m2. DZM2: tenger fel-

öli balkonos szoba, kb. 18 m2. 
Ellátás: büféreggeli, félpanzió vagy teljes panzió, menüs rendszerben. Rácsos
ágy: 7 Y/éj, lekérésre. Háziállat: megengedett, 20 Y/éj, foglaláskor jelezni kell,

helyszínen fizetendô. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj. Érkezési nap/min.
tartózkodás: naponta, min. 2 éj.  LJU11010

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
15% kedvezmény min. 90 nappal indulás elôtt történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
LJU11010 A B C

01.12.-05.15. 05.15.-06.25. 06.25.-09.13.
10.04.-12.24. 09.13.-10.04. 12.25.-01.01.

DZX1        2 fô 43 72 88

DZM1         2 fô 56 88 114

DZM2         2 fô 56 88 114

Félpanziós felár – 23 23

Hotel Vile Park***
Portoroz
Fekvése: a szálloda Portoroz és Piran központjától egyaránt kb. 1,5  km-re talál-

ható. A hotel elôtti standszakasz betonlapos, nyugágyakkal. Felszereltsége: re-

cepció, lift, étterem a hotel Histrion-ban, Mediterrán taverna, Barka halétterem,
tengervizes medence, gyerekrésszel. Arcobaleno bevásárló passzázs butikokkal,
souvenir bolttal, pub-bal, kávézóval és cukrászdával. Sport/szórakozás: 06.15.-

09.1.5 között ingyenes belépés a strandra és víziparkba. Nyugágyak és naper-

nyôk a strandon térítés ellenében (kb. 5 X/fô/nap). Parkolás: a hotel saját parko-

lójában ingyenes, garázsban 5 X/éj, korlátozott számban.

Szobák: 215 komfortos szoba, TU/WC, hajszárító, hûtô, LCD tv, WLAN, telefon,

rádió tartozik a felszereltségéhez. DA2: szárazföldre nézô szoba, kb. 22 m2.

DB2: teraszos szoba kb. 22 m2. DG3: 1 fô részére pótágyazható szoba, kb. 22

m2. DH3: 1 fô részére pótágyazható, teraszos szoba, kb. 22 m2. FA4: 2+2 fôs csa-

ládi szoba 2 x 2 ágyas szoba összekötô ajtóval, vagy egy stúdió apartman két há-
lófülkével, közös TU/WC-vel és közös bejárattal, vagy 2 x 2 ágyas szoba egymás
mellett összekötô ajtó nélkül A szobatípus beosztását a családi szobáknál min-

den esetben a hotel osztja be, melyre nincs ráhatásunk, reklamációs alapot nem
képezhet.
Gyerekkedvezmény: mértékérôl ajánlatkéréskor vagy foglaláskor kollégáink

adnak felvilágosítást. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 7 X/éj, helyszínen fi-

zetendô. Ellátás: büféreggeli, félpanzió büférendszerben. Az étkezések a szom-

szédos Histrion hotel éttermében vannak. Háziállat: megengedett, foglaláskor je-

lezni kell, kb. 15 X/éj, helyszínen fizetendô. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj

2,50 X/fô/éj, regisztrációs díj 1 X/fô/tartózkodás. Érkezési nap/min. tartóz-
kodás: naponta, min. 2 éj, 05.21- 07.03. és 09.06.-09.20. között min. 3 éj 07.03.-

09.06. között min. 5 éj.              PORVILEC

Új ajánlat!

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
PORVILEC A B C D

05.03.-05.21. 05.21.-07.03. 07.03.-07.17. 07.17.-08.23
09.20.-10.10. 09.06.-09.20. 08.23.-09.06. –

DA2   2 fô 39 49 54 59

DB2    2 fô 44 53 59 64

DG3 2 + 1 fô 42 52 57 62

DH3 2 + 1 fô 47 57 62 67

FA4 2 + 2 fô 74 92 102 112

Félpanziós felár 7 7 7 7

Új ajánlat!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 05.21.-07.08. közötti
idôszakra.
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Hotel Argentina***
Grado
Fekvése: a szálloda Grado központjától kb. 1 km, a strandtól kb. 250 m távolság-

ra található. Felszereltsége: recepció, lift, bár, játszószoba áll a vendégek ren-

delkezésére. Sport/szórakozás: kerékpárok korlátozott számban ingyenesen.

Strandszerviz: 1 napernyô és két napozóágy és strandbelépô térítés ellenében.
Parkolás: az utcán korlátozott számban ingyenesen. 

Szobák: 62 szoba, me-

lyek mindegyike TU/WC-
vel, hajszárítóval, tele-
fonnal, klímával, Sat-tv-
vel, ingyenes WLAN-nal,
kis hûtôszekrénnyel,
rendelkezik (DA3 típus)

1 fô részére pótágyazási
lehetôséggel, kb 12 m2.
A DB3 típusú kétágyas

szobák balkonosak, kb.
14 m2-esek. Étkezés:
büféreggeli, igény ese-
tén félpanzió vagy teljes-
panzió, melynek kereté-
ben az ebéd és a vacso-

ra menüválasztásos salátabüfével. Heti 1 alkalommal gálavacsora. Gyermek- és
pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 2 éves kor alatt ingyenes, 2-6

éves kor között az A, B szezonban ingyenes, a C, D és E szezonban 50%, 6-12
éves kor között az A szezonban 30%, a B, C, D és E szezonban 20%. 12 éves

kor felett 20% kedvezmény, pótágyon. Háziállat: foglaláskor jelezni kell, 6 Y/nap.

Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 13 Y/nap. Érkezési nap/min. tartózkodás:
naponta, min. 2 éj, 06.20.-09.05. között min. 3 éj. GRAARGEI

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 04.30-ig történô foglalás

esetén 08.22.-08.29. között.

Camping Village Belvedere Pineta-
Bungalows Miramare****
Grado - Belvedere
Fekvése: a komplexum parkos, fás területen 150-500 m távolságra a strandtól,

Grado központjától kb. 5 km távolságra található. A strandon 1 napernyô és 2 na-

pozóágy biztosított bungallónként, melynek díja 9 Y/nap. A legközelebbi strand

egy lagunában van, rögtön a létesítménynél, ingyenes nyílt tengernél lévô strand
Grado-ban kb. 5 km-re található. Felszereltsége: recepció, étterem, pizzéria,

strandbár, tv-sarok, WLAN az étteremnél és a strandon (térítés ellenében 5 Y/

nap), kis élelmiszerbolt, játszótér, mosoda (térítés ellenében) áll a vendégek ren-
delkezésére. Sport/szórakozás: úszómedence gyermekmedencével és kis

csúszdával, napozóágyakkal korlátozott számban. Térítés ellenében: futballpá-

lya, strandröplabda, boccia, edzôpark. Kerékpárkölcsönzés (10 Y/nap), tenisz,

minigolf, asztalitenisz, kenu, minclub 3-12 éves kor között (júliusban és augusz-

tusban). Parkolás: korlátozott számban 5 Y/nap.

6 fôs bungalók: lakó-hálószobával két fô részére alvási lehetôséggel, két két-

ágyas szobával, TU/WC-vel, konyhasarokkal, kávéfôzôvel, terasszal. Kb. 45 m2.
Typ 3A6

Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram- és vízköltséget, ágynemûhuzatot,

végtakarítást. Az apartmanokat ennek ellenére elutazáskor tisztán kell átadni, kü-

lönös tekintettel a konyhára, különben 60 Y-t levonnak a kaucióból. Vinni kell: tö-

rölközôt. Helyszínen fizetendô: kaució 150 Y/apartman, üdülôhelyi díj kb. 1

Y/fô/éj. Ellátás: igény esetén reggeli, 5 Y/fô/éj, félpanzió 18 Y/fô/éj, teljes ellátás

26 Y/fô/éj áron. Rácsoságy és etetôszék: foglaláskor jelezni kell kb. 4 Y/nap.

Háziállat: 5-10 Y/éj szezontól függôen, foglaláskor jelezni kell. Érkezési nap/
min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 07.11.-08.29. között min. 7 éj.   GRAMIRAI

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 04.30-ig történô min. 7 éjszakás foglalás esetén.

Appartements Camping Village Bel-
vedere Pineta - Gelso apartmanok****
Grado – Belvedere
Fekvése: a komplexum parkos, fás területen 150-500 m távolságra a strandtól,

Grado központjától kb. 5 km távolságra található. A strandon 1 napernyô és 2 na-

pozóágy biztosított bungallónként, melynek díja 9 Y/nap. A legközelebbi ingyenes

nyilvános strand Grado-ban, kb. 5 km-re található. Felszereltsége: recepció, ét-

terem, pizzéria, strandbár, tv-sarok, WLAN az étteremnél és a strandon (térítés

ellenében 5 Y/nap), kis élelmiszerbolt, játszótér, mosoda (térítés ellenében) áll a

vendégek rendelkezésére. Sport/szórakozás: úszómedence gyermekmedencé-

vel és kis csúszdával, napozóágyakkal korlátozott számban, futballpálya, strand-

röplabda, boccia, edzôpark. Térítés ellenében: kerékpárkölcsönzés (10 Y /nap),

tenisz, minigolf, asztalitenisz, kenu, minclub 3-12 éves kor között (júliusban és

augusztusban). Parkolás: korlátozott számban 5 Y/nap.

6 fôs apartmanok: lakó-hálószobával két fô részére alvási lehetôséggel, két két-

ágyas szobával, TU/WC-vel, konyhasarokkal, klímával (elôre jelezni kell, 5

Y/nap) kávéfôzôvel, balkonnal vagy terasszal. Kb. 40 m2. Typ 3A6
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram- és vízköltséget, ágynemûhuzatot,

végtakarítást. Az apartmanokat ennek ellenére elutazáskor tisztán kell átadni, kü-

lönös tekintettel a konyhára, különben 60 Y-t levonnak a kaucióból. Vinni kell: tö-

rölközôt. Helyszínen fizetendô: kaució 150 Y/apartman, üdülôhelyi díj kb. 1

Y/fô/éj. Ellátás: igény esetén reggeli, 5 Y/fô/éj, félpanzió 18 Y/fô/éj, teljes ellátás

26 Y/fô/éj áron. Rácsoságy és etetôszék: foglaláskor jelezni kell, kb. 4 Y/nap.

Háziállat: 5-10 Y/éj szezontól függôen, foglaláskor jelezni kell. Érkezési nap/
min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 07.11.-08.29. között min. 7 éj.            

GRAGELSI

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 04.30-ig történô min. 7 éjszakás foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
GRAMIRAI A B C D E

05.01.-05.23. 05.23.-06.27. 06.27.-07.11. 07.11.-07.25. 07.25.-08.22.

09.05.-09.20. 08.29.-09.05. – 08.22.-08.29. –

3A6    6 fô 73 101 120 138 155

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény, 04.30.-ig történô foglalás esetén.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
GRAGELSI A B C D E

05.01.-05.23. 05.23.-06.27. 06.27.-07.11. 07.11.-07.25. 07.25.-08.22.

09.05.-09.20. 08.29.-09.05. – 08.22.-08.29. –

3A6    6 fô 65 87 105 121 139

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
GRAARGEI A B C D E

05.16.-05.29. 05.29.-06.20. 06.20.-07.04. 07.04.-08.08. 08.08.-08.29.

09.12.-09.26. 09.05.-09.12. 08.29.-09.05. – –

DA3     2+1 fô 37 42 47 52 62

DB3     2+1 fô 40 45 50 55 65

Félpanziós felár 10 10 10 10 10

Teljes ellátás 20 20 20 20 20

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 05.24-ig és 06.15.-07.05.

között és 09.05.-i  érkezéssel.

Grado Olaszország
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Olaszország Felsô.Adria

Residenza Luna 3 ***
Lignano-Sabbiadoro
Fekvése: az apartmanház a strandtól kb. 150 m , Lignano Sabbiadoro központ-

jától kb. 100 m távolságra van. Felszereltsége: a hétemeletes épületben lift, a

földszinten üzletek, kávézó, újságos és kerékpárkölcsönzô áll a vendégek rendel-
kezésére. Mindegyik
apartman TU/WC-vel,
klímával, tv-vel, WLAN
light-tal (lekérésre kb. 3

Y/nap vagy 20 Y/hét, a

helyszínen fizetendô),
széffel, konyhasarokkal
(hûtôszekrénnyel, filte-
res kávéfôzôvel, mikro-
hullámú sütôvel) és bal-
konnal rendelkezik.
Strandszerviz térítés
ellenében. Parkolás:
apartmanonként egy
parkolóhely ingyenes a
kb. 350 m távolságra lé-
vô parkolóban.

4-5 fôs apartman: két légteres, lakó-hálószobával két fô részére alvási lehetô-

séggel, egy háromágyas szoba, kb. 45 m2. Typ 2A4 / 2A5
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram- és vízköltséget, végtakarítást, ágyne-

mûhuzatot. A lakásokat különösen a konyhát elutazáskor tisztán kell átadni (hû-
tôszekrényt kiüríteni, szemetet kivinni, edényeket, evôeszközöket elmosni), ellen-
kezô esetben levonhatnak a kaucióból. Helyszínen fizetendô: 7 éjnél rövidebb

tartózkodás esetén kötelezô végtakarítás 55 Y/ap., kaució 100 Y/ap, üdülôhelyi

díj 0,70 Y/fô/éj. Vinni kell: törölközôt, vagy a helyszínen bérelhetô, kb. 8 Y/fô.

Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 4 éj, 05.27.-06.01. és 06.23.-

06.27. között min. 7 éj, 06.27.-09-05. között szombaton, min. 7 éj.                
LIGLUNAI

Bella Italia Efa Village***
Lignano - Sabbiadoro
Fekvése: a létesítmény egy kb. 60 hektáros pineaerdô közepén található, a

strandtól kb. 600 m, Sabbiadoro közpotjától kb. 1 km távolságra. Felszereltsége:
a 13 épületbôl álló komplexumban recepció, lift, bárok, éttermek, úszómedence
(25x12 m) gyerekmedencével, csúszdával, uszodával szolgálja a vendégek ké-

nyelmét. Napozóágyak a medencénél térítés ellenében, kb. 3 X/nap. Sport/szó-
rakozás: animációs programok felnôttek és gyerekek részére egyaránt, minden

nap május közepétôl szeptember közepéig, esti showmûsorok, játszótér, röplab-
da, kosárlabda, kézilabda, teniszpályák, strandröplabda, sportcsarnok, focipálya,
kosárlabdapálya. Parkolás: ingyenes, korlátozott számban.

Szobák: összesen 760 szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, klímával, Sat-tv-

vel, minibárral (feltöltetlen), részben balkonnal rendelkezik. (DA2 típusok). A DG4

típusok 2 fôre pótágyazhatók. A vendégek elhelyezése a Hotel Solle Mare vagy a
Hotel Santa Maria-ban történik. Étkezés: büféreggeli, igény esetén félpanzió

vagy teljes ellátás foglalható büférendszerben. Gyermek- és pótágyked-
vezmény: 2 teljes árat fizetô mellett 4 éves kor alatt ingyenes, 4-12 éves kor kö-

zött 50%, 12 éves kor felett 30% kedvezmény pótágyon. Rácsos ágy: ingyenes,

foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem megengedett. Helyszínen fizetendô: üdü-

lôhelyi díj, 1 X/fô/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 07.04.-

08.22. között naponta, min. 5 éj.                      LIGSOLEI

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 02.28.-ig történô foglalás min. 7 éjszakás tartózkodással.
5% kedvezmény 02.28.-ig történô foglalás esetén 7 éjnél rövidebb tartózko-
dás esetén.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény 04.03.-ig történô foglalás esetén min. 7 éjszakás tartózko-
dással. 

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta
LIGLUNAI A B C D

04.25.-05.21. 05.21.-05.27. 05.27.-06.11. 06.11.-06.27.
09.05.-10.03. – 08.29.-09.05. –

2A4 2A5 4-5fô 44 66 76 83

E F G
08.22.-08.29. 06.27.-08.08. 08.08.-08.22.

2A4 2A5 4-5fô 96 119 138

Residenza Puerto do Sol 
Duna E Torre***
Lignano–Sabbiadoro
Fekvése: az apartmanház kb. 150 m-re a strandtól, Sabbiadoro központjától pe-

dig kb. 500 m-re található. Felszereltsége: a 13 emeletes apartmanház egy tel-

jesen zárt területen található, nagy pineafenyôs kerttel, felnôtt- és gyermek-úszó-
medencével. 317 apartman, melyek mindegyike TU/WC-vel, konyhasarokkal,

mikrohullámú sütôvel,
kávéfôzôvel, Sat-tv-vel,
klímával, fedett balkon-
nal rendelkezik, vala-
mint két lépcsôház, két
lift áll a vendégek ren-
delkezésére. Parkolás:
apartmanonként egy
parkolóhely ingyene-
sen, korlátozott szám-
ban.
3 fôs apartman: egy

légteres stúdió, lakó/há-
lószoba 3 fô részére al-
vási lehetôséggel. 
Kb. 24 m2.               1A3
5 fôs apartman: két

légteres apartman, lakó/

hálószoba kétszemélyes ággyal, egy kétágyas szoba, az 5. fô részére ágy a nap-
paliban vagy a hálószobában. Kb. 38 m2. 2A5 
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram-, víz- és gázköltséget, végtakarítást. A

lakásokat elutazáskor tisztán kell átadni, különösen a konyhát és az evôeszközö-

ket, ellenkezô esetben a végtakarítás 50 X/lakás. Helyszínen fizetendô: az üdü-

lôhelyi díj, kaució 100 X/ap. Vinni kell: ágynemûhuzatot és törölközôt, vagy a

helyszínen bérelhetô ágynemûhuzat, kb. 8 X/szett, törölközôt kb. 7 X. Rácsos
ágy: foglaláskor jelezni kell, kb. 2 X/nap. Háziállat: nem megengedett. Érkezé-
si nap/min. tartózkodás: naponta, min. 5 éj, 05.30.-09.12. között szombaton,

min. 7 éj. 06.06. elôtti és 08.29. utáni árakról kérjük érdeklôdjön irodánkban! 
LIGTORRI  

GRAND TOURS PLUSZ
— ingyenes strandszervíz: apartmanonként egy napernyô, egy napozószék és

egy napozóágy a strandon ingyenes (május elejétôl szeptember közepéig).

Árak idôpontok szerint apartmanonként, naponta, önellátással
LIGTORRI A B C D

06.06.-06.20. 06.20.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-07.11
– – 08.22.-08.29. –

1A3 3 fô 63 71 81 85

2A5 5 fô 96 110 124 130

E F G H
07.11.-07.25. 07.25.-08.01. 08.01.-08.08. 08.08.-08.22.

1A3 3 fô 90 93 101 104

2A5  5 fô 136 140 154 158

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
LIGSOLEI A B C D

01.01.-04.11. 04.11.-06.13. 06.13.-07.04. 07.04.-08.22.
10.03.-12.31. 09.05.-10.03. 08.22.-09.05. –

DA2 2 fô/DG4 2+2 fô 40 52 60 67

Új ajánlat!

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 06.13.-ig és 09.05.-10.03.

közötti tartózkodással.
— ingyenes strandszerviz (apartmanonként 1 napernyô, 1 napozóágy és 1 na-

pozószék).
— ingyenes belépô az Aquagio vizesparkba.

Új ajánlat!
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Felsô-Adria Olaszország

Hotel Adria***
Lignano–Sabbidoro
Fekvése: a szálloda kb. 100 m-re a homokos strandtól és kb. 30 m-re a bevásár-
lóutcától található. Felszereltsége: recepció, lift, bár, légkondicionált étkezô, te-
rasz, kis kert és játszószoba áll a vendégek rendelkezésére. A kb. 1 km-re talál-
ható Bar Sabbiadoro úszómedencéjét a vendégek ingyenesen használhatják.
Sport/szórakozás: kerékpárkölcsönzési lehetôség. Parkolás: korlátozott szám-
ban ingyenesen.

Szobák: 57 szoba, melyek
mindegyike TU/WC-vel, klí-
mával, Sat-tv-vel, telefonnal,
WLAN-nal (ingyenesen) és
széffel rendelkezik A DA3 tí-
pusú kétágyas szobák a fô-
épületben vannak, kb. 16 m2-
esek, 1 fô részére pótággyal
és balkonnal rendelkeznek. A
DN3 típusok a Depandance
épületben vannak kb. 13 m2-
esek, 1 fôre pótágyazhatók.
Az FN4 típusú családi szobák
a melléképületben vannak,

két kétágyas szobából állnak, összekötôajtóval, kb. 22 m2-esek. Étkezés: bôsé-
ges büféreggeli, igény esetén félpanzió, teljes ellátás vagy teljes ellátás plusz kér-
hetô. Árakról érdeklôdjön irodánkban. Gyermek- és pótágykedvezmény: két tel-

jes árat fizetô mellett 3 éves kor alatt ingyenes, 3-7 éves kor között 50%,7-12
éves kor között 30%, 12 éves kor felett 10% kedvezmény. Háziállat: foglaláskor
jelezni kell, kb. 5 Y/nap. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, kb. 8 Y/éj, amennyi-
ben reggelit kérnek a rácsoságyban fekvô gyermek részére, 10 Y/éj félpanzió és
teljes ellátás esetén és 18 Y/éj a teljes ellátás plusz esetén. Helyszínen fizeten-
dô: az üdülôhelyi díjkb. 1 Y/fô/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min.
2 éj, 05.22.-06.06. és 08.30.-09.12. között 3 éj, 06.06.-08.07.és 08.23.-08.30 kö-
zött min. 4 éj, 08.08.-08.23. között min. 7 éj. LIGADRII 

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 04.10.-06.20. és 08.31.-

11.01. között. (Kedvezmények nem összevonhatók.)
— ingyenes strandszerviz: szobánként 1 napernyô, 1 napozószék és 1 napo-

zóágy ingyenes.

Villaggio Parco Hemingway apartmanok****
Lignano - Pineta
Fekvése: az üdülôkomplexum a strandtól 800 m,
Sabbiadoro központjától kb. 3 km távolságra található.
Felszereltsége: úszómedence gyerekmedencével (9.30-12.30 és 15.30-20.00
óra között nyitva), napernyôk és napozóágyak korlátozott számban ingyenesen.
Összesen 70 apartman, melyek mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, klímával,
Sat-tv-vel, széffel, ingyenes WLAN-nal, mikrohullámû sütôvel, gáztûzhellyel, ká-
véfôzôvel, hûtôszekrénnyel és balkonnal rendelkezik. Játszótér és fitneszpark a
Hemingway Parkban kb. 100-300 m távolságra. Parkolás: apartmanonként egy
parkolóhely ingyenes.

3-4 fôs apartman: két
légteres, két szintes
apartman az 1. emele-
ten, nappalival és egy
hálószobával, konyhasa-
rokkal, csigalépcsô a 2.
szintre, ahol egy két-
ágyas szoba található.
Kb. 40-50 m2. 

Typ 2A4 / 2A3
4-5 fôs apartman: két
légteres magasföldszinti
apartman, lakó-hálószo-
bával két fô részére alvá-
si lehetôséggel, konyha-

sarokkal, hálószoba 3 fôre alvási lehetôséggel. Kb. 4-50 m2.          Typ 2G5/2G4
6-7 fôs apartman: három légteres, két szintes apartman az 1. emeleten, lakó-há-

lószobával két fô részére alvási lehetôséggel, konyhasarokkal egy háromágyas
szoba, csigalépcsô a 2. szintre, ahol egy kétágyas szoba található. Typ 3A6 / 3A7
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram- és vízköltséget, ágynemûhuzatot,
végtakarítást. Az apartmanokat, különösen a konyhát tisztán kell átadni (szeme-
tet kivinni, hûtôszekrényt kiüríteni, edényeket evôeszközöket elmosni), ellenkezô
esetben levonhatnak a kaucióból. Vinni kell: törölközôt, vagy a helyszínen bérel-
hetô 8 Y/fô áron. Helyszínen fizetendô: 100 Y kaució/ap., üdülôhelyi díj 0,70
Y/fô/éj, 7 éjnél rövidebb tartózkodás esetén 55-60 Y végtakarítás az apartman
méretétôl függôen. Rácsos ágy: lekérésre, kb. 3 Y/éj. Háziállat: lekérésre, 3
Y/éj, helyszínen fizetendô. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 4 éj,
05.27.-06.01. és 06.23.-06.27. között naponta, min. 7 éj, 06.27.-09.05. között
szombaton, min. 7 éj. LIGPARCI

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény 04.30.-ig történô foglalás esetén min.7 éjszakás tartóz-
kodásra.

Residenza Olimpo***
Lignano–Sabbiadoro
Fekvése: a Terra-Mare üdülôtelep mellett, üzletek, bár, étterem a földszinten. A
sétálóövezettôl mindössze kb. 350 m-re, a strandtól kb. 400 m-re van. Felszerelt-
sége: 310 légkondicionált apartman, melyek mindegyike TU/WC-vel, Sat-tv-vel,
konyhasarokkal,hûtôvel, kávéfôzôvel, mikrohullámú sütôvel és balkonnal rendel-
kezik. A házban két lift van, úszómedence a kb. 400 m-re található Sporting Club-
ban, május közepétôl szeptember közepéig. Egy napernyô és 2 napozóágy
apartmanonként a medencénél korlátozott számban ingyenesen. Parkolás:

apartmanonként 1 számo-
zott parkoló ingyenes, rész-
ben garázsban (max. 2,10
m-ig).
3-4 fôs apartman: egy lég-
teres, lakó-hálószoba egy
kétszemélyes kihúzható és
két különálló ággyal. 
Kb. 32 m2.       Typ 1A3/1A4
5 fôs apartman: két légteres
apartman, lakó-hálószoba 2
személyes ággyal, egy két
kétágyas szoba  Az 5. ágy a
nappaliban, vagy a hálóban
van. Kb. 35 m2. Typ 2A4/2A5

Az ár tartalmazza: bérleti díjat, áram-, gáz- és vízköltséget, végtakarítást. A
konyhát és az evôeszközöket tisztán kell átadni, ellenkezô esetben kb. 60 Y a
végtakarítás. Helyszínen fizetendô: az üdülôhelyi díj 0,70 Y/fô/éj, és kaució
kb.100 Y/apartman. Vinni kell: ágynemûhuzatot, konyharuhát, asztalterítôt, tö-
rölközôt vagy a helyszínen bérelhetô ágynemûhuzat 8 Y/fô/váltás, törölközôt 7
Y/fô/váltás. Rácsos ágy: 2 Y/nap, foglaláskor jelezni. Háziállat: nem megenge-
dett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta min. 5 éj, 05.30.-09.12. között
szombaton, min. 7 éj. 06.06. elôtti és 08.29. utáni árakról érdeklôdjön irodánkban!

LIGOLIMI

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
LIGPARCI A B C D

04.25.-05.21. 05.21.-05.27. 05.27.-06.11. 06.11.-06.27.
09.05.-10.03. – 08.29.-09.05. –

2A3 2A4 3-4 fô 46 55 61 66
2G4 2G5 4-5 fô 53 58 65 71
3A6 3A7 6-7 fô 59 66 73 79

E F G
08.22.-08.29. 06.27.-08.08. 08.08.-08.22.

2A3 2A4 3-4 fô 76 95 114
2G4 2G5 4-5 fô 80 101 119
3A6 3A7 6-7 fô 95 119 146

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény 02.28.ig történô foglalás esetén. 

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta
LIGOLIMI A B C D

06.06.-06.20. 06.20.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-07.11.
– – 08.22.-08.29. –

1A3 3 fô/1A4 4 fô 66 75 85 90
2A4 4 fô/2A5 5 fô 83 94 105 111

E F G H
0711-07.25. 07.25.-08.01. 08.01.-08.08. 08.08.-08.22.

1A3 3 fô/1A4 4 fô 94 96 106 109
2A4 4 fô/2A5 5 fô 118 120 131 135

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
LIGADRII A B C D

04.10.-05.22. 05.22.-06.06. 06.06.-08.08. 08.08.-08.23.
09.13.-11.02. 08.30.-09.13. 08.23.-08.30. –

DA3   2+1 fô 47 66 69 78
DN3   2+1 fô 45 63 67 76
FN4  2+2 fô 45 63 67 76

GRAND TOURS PLUSZ
— ingyenes strandszerviz: apartmanonként 1 napernyô, 1 napozószék és 1

napozóágy ingyenes május elejétôl szeptember közepéig.

Új ajánlat!
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Fiore apartmanok****
Lignano-Sabbiadoro
Fekvése: a strandtól kb. 150 m, a központtól kb. 50 m távolságra van. Felsze-
reltsége: 16 apartman, melyek mindegyike klímával, hajszárítóval, széffel, Sat-

tv-vel, WLAN-nal (apartmanonként egy hozzáféréssel ingyenesen), hûtôszek-
rénnyel, kávéfôzôvel és mosogatógéppel, mikrohullámú sütôvel felszerelt. Lift,
egy kicsi medence (7 x 3 m), mely május közepétôl szeptember közepéig üzemel.
Parkolás: a ház mellett apartmanonként egy számozott parkolóhely ingyenes,

vagy kb. 300 m távolságra nyilvános parkolóban térítés ellenében.
4 fôs apartaman: két

légteres manzárdos
apartman, lakó-hálószo-
ba egy fôre alvási lehe-
tôséggel, egy három-
ágyas szoba a tetôtér-
ben. Kb. 40 m2.

Typ 2A4
5 fôs apartman: két

légteres, lakó-hálószo-
ba konyhasarokkal, egy
kétszemélyes ággyal,
egy háromágyas szoba,
TU/WC, balkon. 
Kb. 45 m2.       Typ 2G5
7 fôs apartman: három

légteres, lakó-hálószoba konyhasarokkal, egy kétszemélyes ággyal, két kétágyas
szoba, az egyikben pótággyal, TU/WC, balkon. Kb. 55 m2.  Typ 3A7

Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram-, gáz- és vízköltséget, ágynemûhuza-

tot, végtakarítást, min. 7 éjszakás tartózkodás esetén. Az apartmanokat elutazás-
kor tisztán kell átadni, ellenkezô esetben levonhatnak a kaucióból. Vinni kell: tö-

rölközôt, vagy a helyszínen bérelhetô, 8 Y/fô. Helyszínen fizetendô: 100 Y kau-

ció/apartman, üdülôhelyi díj 0,70 Y/fô/éj, 7 éjszakánál rövidebb tartózkodás ese-

tén a végtakarítás kb. 55-60 Y apartman mérettôl függôen. Rácsos ágy: fogla-

láskor jelezni kell, 3 Y/éj. Háziállat: foglaláskor jelezni kell, 3 Y/éj. Érkezési
nap/min. tartózkodás: naponta, min. 4 éj, 05.27.-06.01. és 06.23.-06.27. között

min.7 éj, 06.27.-09.05. között min. 7 éj, szombaton.  LIGFIORI 

Residenza Verde apartmanok****
Lignano-Sabbiodoro
Fekvése: az apartmanház a strandtól 50 m-re, Sabbiadoro központjától 200 m-re

található. Felszereltsége: 26 apartman mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, klí-

mával felszerelt (5 Y/nap vagy 25 Y/hét) Sat-tv, széf, WLAN, konyhasarok mikro-

hullámú sütôvel és filteres kávéfôzôvel. Parkolás: apartmanonként egy parkoló-

hely ingyenesen. (Terepjáró vagy minibus részére nem alkalmas a parkolóhely)
2 fôs apartman: egy

légteres apartman 2 fô-
re alvási lehetôséggel,
konyhasarok és balkon.
Kb.22 m2.        Typ 1A2
3  fôs apartman: egy

légteres apartman 3 fô-
re alvási lehetôséggel,
konyhasarok és balkon.
Kb.30 m2.         Typ 2A3
4 fôs apartman: két

légteres apartman, lakó-
hálószoba 1-2 fôre, egy
kétágyas hálószoba,
konyhasarok és balkon.
Kb. 35 m2 Typ 2B4

Az ár tartalmazza: bérleti díjat, az áram-, víz és gázköltséget, ágynemûhuzatot.

Az apartmanokat tisztán kell átadni, ellenkezô esetben a kaucióból végtakarítási

díjat vonnak le. Helyszínen fizetendô: kaució, 100 Y/apartman és üdülôhelyi díj

0,70 Y/fô/éj. Rövid tartózkodás esetén (7 éjnél kevesebb) végtakarítás fizetendô!

(kb.50-55 Y/ap.). Vinni kell: törölközôt vagy bérelhetô 8 Y/fô. Háziállat: 3 Y/nap

foglaláskor jelezni kell. Rácsos ágy: 3 Y naponta, foglaláskor jelezni kell. Érke-
zési nap/min. tartózkodás: naponta, min 4 éj, 05.27.-06.01. és 06.23.-06.27. kö-

zött  min.7 éj, 06.27.-09.05. között min. 7 éj, szombaton.                   LIGVERDI

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta
LIGVERDI A B C D

04.25.-05.21. 05.21.-05.27. 05.27.-06.11. 06.11.-06.27.
09.05.-10.03. – 08.29.-09.05. –

1A2 1-2 fô 31 51 58 63

2A3 1-3 fô 35 59 66 73

2B4 1-4 fô 38 63 70 78
E F G

08.22.-08.29. 06.27.-08.08. 08.08.-08.22.
1A2 1-2 fô 75 89 96

2A3 1-3 fô 85 103 124

2B4 1-4 fô 93 115 135

Hotel Danieli***
Bibione / Spiaggia
Fekvése: a szálloda a strandtól kb. 80 m, Spiaggia központjától kb. 50 m távol-

ságra van. Felszereltsége: recepció, lift, étterem, játszótér, bár és terasz. A ven-

dégek  használhatják a kb. 20 m-re lévô Hotel Palace kertjében található úszó-
medencéjét, gyerekmedencével. Napernyôk és napozóágyak a medencénél in-
gyenesen vehetôk igénybe. Sport/szórakozás: ingyenes kerékpár-kölcsönzés

korlátozott számban, asztalitenisz, boccia, animációs programok 4-10 éves gye-
rekeknek, 05.30.-09.05. között a szomszédos Palace hotelben. Parkolás: ingye-

nesen korlátozott számban.
Szobák: 53 szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, klímával, Sat-tv-vel, WLAN-

nal, széffel, telefonnal, hûtôszekrénnyel és balkonnal rendelkezik. A DA3 típusok-

ban 1 pótágy lehetséges, a DL4 típusok oldalról tengerre nézôk, emeletes

ággyal. Étkezés: büféreggeli, igény esetén félpanzió és teljes panzió foglalható

menürendszerben, saláta- és zöldségbüfével. Heti egy alkalommal zenés gálava-
csora (június közepétôl
szeptember közepéig).
Gyermek- és pótágy-
kedvezmény: két teljes

árat fizetô mellett 2 éves
kor alatt ingyenes, 2-8
éves kor között az A, B,
C szezonban ingyenes,
a D, E és F szezonban
50%, 8-11 éves kor kö-
zött 30%, 11 éves kortól
20% kedvezmény pót-
ágyon. Rácsos ágy:

foglaláskor jelezni kell, ingyenes. Háziállat: lekérésre, 6 X/éj. Érkezési nap/
min. tartózkodás: naponta, min. 1 éj, 05.29.-07.04. és 09.05.-09.11. között min.

3 éj, 07.04.-08.08. és 08.22.-09.05. között min. 5 éj, 08.08.-08.22. között szom-
baton vagy vasárnap min. 7 éj. BIBDANII

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta
BIBDANII A B C

05.16.-05.29. 09.05.-09.12. 05.29.-06.20.
09.12.-09.20. – –

DA3 2+1 fô 43 47 56

DL4 2+2 fô 47 51 60

Félpanziós felár 9 9 9

Teljes ellátás 19 19 19

D E F
06.20.-07.04. 07.04.-08.08. 08.08.-08.29.
08.29.-09.05. – –

DA3 2+1 fô 65 69 80

DL4 2+2 fô 69 73 84

Félpanziós felár 9 9 9

Teljes ellátás 19 19 19

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény 02.29.-ig történô foglalás esetén az A, B és C szezonokra.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény 04.30-ig történô foglalás esetén min. 7 éjszakás tartózko-
dásra.

Új ajánlat!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény 04.30.-ig történô foglalás esetén (min.7 éjszakás foglalás esetén).

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 04.15.-ig történô foglalás

esetén 08.22.-08.29. közötti tartózkodásra, 04.30.-ig történô foglalás esetén
08.30.-09.05. közötti tartózkodásra.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta
LIGFIORI A B C D

04.25.-05.21. 05.21.-05.27. 05.27.-06.11. 06.11.-06.27.
09.05.-10.03. – 08.29.-09.05. –

2A4 4 fô 50 63 70 79

2G5 5 fô 59 74 83 91

3A7 7 fô 88 99 113 126

E F G
08.22.-08.29. 06.27.-08.08. 08.08.-08.22.

2A4 4 fô 90 111 129

2G5 5 fô 108 136 158

3A7 7 fô 153 174 201
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Residence Valbella apartmanok***
Bibione–Spiaggia
Fekvése: nyugodt helyen, kb. 1,4 km-re a strandtól és 700 m távolságra a köz-
ponttól. Üzletek, fagyizó, újságos a közelben, élménypark kb. 100 m távolságra
van. Felszereltsége: minden apartmanhoz balkon tartozik, valamint TU/WC, Sat-
tv, konyhasarok. Sport/szórakozás: 7 úszómedence gyermekpancsolóval (min.
3, az egész szezonban mûködik), sportpálya. Térítés ellenében: teniszpálya,
strandröplabda és boccia. Parkolás: a komplexumon belül ingyenesen.

4 fôs apartman: egy légteres apartman, lakó-hálószobával, 4 fô részére alvási
lehetôséggel, lekérésre klíma kb. 60 W/hét. Kb. 30 m2.                            Typ 1A4
4 fôs apartman: két légteres, lakószoba két fôre alvási lehetôséggel, kis két-
ágyas szoba, lekérésre kíma kb. 80 W/hét. Kb. 35 m2.  Typ 2A4

5 fôs apartman: két légteres, lakó-hálószobával, kétszemélyes kihúzhatós
ággyal, kétágyas szoba pótággyal. Kb. 40 m2. Typ 2G5
6 fôs apartman: három légteres apartman, lakó-hálószoba két fô részére alvási
lehetôséggel, 1 kétágyas és 1 emeletes ágyas szoba, lekérésre klíma, kb. 80 W/
hét. Kb. 55 m2. Typ 3A6
7 fôs apartman: három légteres, lakószoba 2 fôre alvási lehetôséggel, 2 két-
ágyas szoba az egyikben emeletes ággyal, pótágy az egyik szobában a 7. fô ré-
szére, lekérésre klíma, kb. 120 W/hét. Kb. 95 m2. Typ 3G7
8 fôs apartman: négy légteres, tágas lakószoba 2 fô részére alvási lehetôség-
gel, 3 kétágyas szoba, lekérésre klíma, kb. 140 W/hét. Kb. 100 m2.        Typ 4A8
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, áram-, gáz- és vízköltséget, medence haszná-
latot. Az apartmanokat elutazáskor tisztán kell átadni, ellenkezô esetben levon-
hatnak a kaucióból. Helyszínen fizetendô: kaució 100 W, üdülôhelyi díj max. 2 W
/fô/éj, végtakarítás: 42/52/62 W/apartman típustól függôen. Rácsos ágy: 30 W/hét,
foglaláskor jelezni kell. Vinni kell: ágynemûhuzatot, törölközôt, vagy ágynemûhu-
zat bérelhetô a helyszínen, kb. 11 W/fô/váltás. Háziállat: kicsi megengedett (max.
15 kg), 49 W/hét, elôre jelezni kell. Érkezési nap/min. tartózkodás: szombaton,
min. 7 éj. BIBVALGI

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
BIBVALGI A B C D E

05.20.-05.30. 05.30.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-08.01. 08.01.-08.15.

09.05.-09.19. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. 08.15.-08.22. –

1A4     4 fô 29 39 59 80 99

2A4     4 fô 33 47 73 94 125

3G5     5 fô 38 51 81 111 145

3A6     6 fô 41 56 93 121 160

3G7     7 fô 54 73 111 149 189

4A8     8 fô 58 78 120 161 206

Úszómedencével!

Residence Delle Terme apartmanok****
Bibione–Spiaggia
Fekvése: az apartmanház kb. 100 m távolságra van a strandtól és a központtól.
Felszereltsége: a létesítmény 240 apartmannal, liftekkel, bárral, WLAN-nal (a
medencéknél 15 W/hét, fizetendô a helyszínen), térítés ellenében mosógéppel,
szárítóval, úszómedencével (május elejétôl szeptember végéig), gyermekmeden-
cével várja vendégeit. Az apartmanok mindegyike jól felszerelt, klímával, Sat-tv-
vel, hûtôszekrénnyel, és kávéfôzôvel rendelkezik. Parkolás: korlátozott számban
ingyenesen.
4 fôs apartman: két légteres, lakó-hálószoba heverôvel, konyhasarokkal, egy

kétágyas szoba pót-
ággyal, TU/WC.  
Kb.35 m2.        Typ 2A4
6 fôs apartman: három
légteres, lakó-hálószo-
ba heverôvel, két két-
ágyas szoba az egyik-
ben pótággyal, TU/WC.
Kb. 55 m2.        Typ 3A6
Az ár tartalmazza: a
bérleti díjat az áram-,
víz- és gázköltséget,
ágynemûhuzatot, töröl-
közôt. Az apartmanokat
tisztán kell átadni (sze-
metet kivinni, hûtôszek-

rényt kiüríteni, evôeszközöket, edényeket elmosni), különben 50-60 W végtakarí-
tást kell fizetni, apartman típustól függôen. Helyszínen fizetendô: kaució 100
W/ap., üdülôhelyi díj max. 2 W/fô/éj, 2 éves kortól. Rácsos ágy: 2 W/nap elôre je-
lezni kell. Ágynemûhuzat és törölközô bérelhetô a helyszínen, ágynemûhuzat 8
W/fô/váltás, törölközô 7 W/fô/váltás, foglaláskor jelezni kell. Háziállat: nem meg-
engedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 5 éj, 05.30.-09.12. kö-
zött szombaton vagy vasárnap, min. 7 éj. 06.06. elôtti és 08.29. utáni árakról kér-
jük érdeklôdjön irodánkban!    BIBTERMI 

GRAND TOURS PLUSZ
— ingyenes strandszerviz: 04.11.-09.27. között (apartmanonként 1 napernyô,

1 napozószék, 1 napágy).

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.14.-ig történô min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
05.15.-ig és 09.07. után.

Hotel Alla Pergola**
Bibione – Spiaggia
Fekvése: a 2019-ben felújított szálloda a strandtól kb. 400 m, a központtól kb.
200 m távolságra található. Felszereltsége: recepció, pizzéria, kis játszószoba
gyerekeknek. Parkolás: korlátozott számban ingyenesen. 
Szobák: 20 egyszerûen berendezett, felújított szoba melyek mindegyike TU/WC-
vel, hajszárítóval, klímával és Sat-tv-vel, ingyenes WLAN-nal, széffel és balkon-
nal rendelkezik. (DA2 típusok). Étkezés: büféreggeli, félpanzió foglalása esetén

menüválasztásos va-
csora. Gyermek- és
pótágykedvezmény: 2
teljes árat fizetô mellett
3 éves kor alatt ingye-
nes 3-7 éves kor között
50%, 7-14 éves kor kö-
zött 05.29.-09.19. között
50%, 05.15.-05.28. kö-
zött 30%, 14 éves kor
felett 10% kedvezmény
pótágyon. Rácsos ágy:
ingyenes, lekérésre.
Háziállat: nem megen-
gedett. Helyszínen fi-
zetendô: üdülôhelyi díj

0,90 W/fô/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 2 éj, 05.29.-06.14.
és 07.11.-08.08. és 08.22.-09.05. között min. 3 éj, 08.08.-08.22. között min. 6 éj.

BIBPERGI

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
BIBPERGI A B C D

05.15.-05.29. 09.05.-09.20. 05.29.-06.14. 08.08.-08.22.
06.14.-07.11. – 07.11.-08.08. –

– – 08.22.-09.05. –
DA2   2+1 fô 49 50 57 71
Félpanziós felár 15 15 15 15

GRAND TOURS PLUSZ
— 6=5 kedvezmény, 6 éjszakát üdül, 5 éjszakát fizet 05.29.-06.14.közötti tar-

tózkodással.
— 5=4 kedvezmény, 5 éjszakát üdül, 4 éjszakát fizet 06.14.-07.11. közötti tar-

tózkodással.
— 4=3 kedvezmény, 4 éjszakát üdül, 3 éjszakát fizet 05.15.-08.29. és 09.05.-

09.20. közötti tartózkodással.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 45 nappal indulás elôtt történô foglalással 05.15.-07.11. és
09.05.-09.20. közötti tartózkodásra.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
BIBTERMI A B C D

06.06.-06.13. 06.13.-06.20. 06.20.-06.27. 06.27.-07.04.
– – – 08.22.-08.29.

2A4     4 fô 103 88 109 124
3A6     6 fô 128 109 136 155

E F G H
07.04.-07.11. 07.11.-08.01. 08.01.-08.08. 08.08.-08.21.

2A4     4 fô 131 145 153 160
3A6     6 fô 164 181 191 200

Úszómedencével!

Új ajánlat!
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Katja apartmanok**** 
Bibione-Spiaggia
Fekvése: az apartmanház kb.70 m-re van a strandtól, a központtól 50 m-re. Fel-
szereltsége: az ötemeletes épületben 39 jól felszerelt apartman, valamint lift vár-
ja a vendégeket. Az apartmanok mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, klímával,
Sat-tv-vel, ingyenes WLAN-nal, széffel, konyhasarokkal, mosogatógéppel, hûtô-
szekrénnyel, mikrohullámú sütôvel, kávéfôzôvel és balkonnal rendelkezik.
Sport/szórakozás: úszómedence gyerekrésszel (május közepétôl szeptember
közepéig). Napozóágyak a medencénél ingyenesen vehetôk igénybe. Parkolás:
korlátozott számban az udvaron vagy a ház elôtt ingyen.

3 fôs apartman: egy
légteres, lakó-hálószo-
bával 3 fô részére alvási
lehetôséggel. Kb. 20 m2.  

Typ 1A3
Tengerre nézô 3 fôs
apartman: Typ 1M3
4 fôs apartman: egy
légteres, lakó-hálószo-
ba 4 fô részére térelvá-
lasztóval leválasztott
hálósarokkal. Kb. 29 m2.  

Typ 1R4
Tengerre nézô 4 fôs
apartman:       Typ 1N4
5 fôs apartman: két
légteres, lakó-hálószo-
bával két fô részére al-

vási lehetôséggel, hálószoba franciaággyal és egy különálló ággyal, részben ten-
gerre nézô. Kb. 39 m2. Typ 2A5
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram-, víz és gázköltséget, végtakarítást. Az
apartmanokat elutazáskor tisztán kell átadni, különös tekintettel a konyhára, el-
lenkezô esetben kb. 37 Y-ot levonhatnak a kaucióból. Helyszínen fizetendô: ka-
ució 150 Y/apartman, üdülôhelyi díj max. 2 Y/fô/éj. Vinni kell: törölközôt és ágy-
nemûhuzatot, vagy a helyszínen bérelhetô, törölközô 4 Y/fô/váltás ágynemû 10
Y/fô/váltás. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell kb. 5 Y/éj. Háziállat: foglaláskor
jelezni kell kb. 5 Y/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 4 éj,
07.04.-08.01. és 08.22.-09.05. között min. 7 éj, 08.01.-08.22. között szombaton,
min. 7 éj. BIBKATJI

Torre del Sole apartmanok****
Bibione-Spiaggia
Fekvése: az apartmanház kb.150 m-re a strandtól és kb.50 m-re a központtól he-
lyezkedik el. Felszereltsége: 38 fürdôszobás, klímás apartman melyek mindegyi-
ke balkonnal, Sat-tv-vel, széffel, mikrohullámú sütôvel és kávéfôzôvel, mosógép-
pel rendelkezik. A házban lift mûködik. Sport/szórakozás: úszómedence, itt a
napernyôk és nyugágyak ingyenesen vehetôk igénybe. Az egész család hivata-
los egy spagetti partyra 05.30.-09.12. között. Parkolás: apartmanonként egy par-
kolóhely a garázsban.

6 fôs apartman: három légteres apartman, lakó-hálószoba kétszemélyes kana-
péval, két kétágyas szoba, balkon. Kb. 55 m2. Typ 3A6
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, áram-, gáz- és vízköltséget, ágynemûhuzatot.
Az apartmanokat tisztán kell elhagyni ellenkezô esetben a végtakarítási díj (60
Y/apartman) a kaucióból levonásra kerül. Vinni kell: törölközôt, ágynemûhuzat
bérelhetô a helyszínen 8 Y/fô/váltás, törölközô 7 Y/fô/váltás. Helyszínen fizeten-
dô: kaució 100 Y és üdülôhelyi díj max. 2 Y/fô/éj. Háziállat: nem megengedett.
Rácsos ágy: 2 Y/nap, foglaláskor jelezni kell. Érkezési nap/min. tartózkodás:
naponta, min. 5 éj, 05.30.-09.12. között szombaton, min 7 éj. Egyéb: 06.06. elôt-
ti és 08.29. utáni árakról kérjük érdeklôdjön irodánkban!                     BIBTORRI

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta
BIBTORRI A B C D

06.06.-06.13. 06.13.-06.20. 06.20.-06.27. 06.27.-07.04.
– – – 08.22.-08.29.

3A6    6 fô 111 96 120 136
E F G H

07.04.-07.11. 07.11.-08.01. 08.01.-08.08. 08.08.-08.22.
3A6    6 fô 144 160 168 176

GRAND TOURS PLUSZ
— ingyenes strandszerviz: 04.11.-09.27. között apartmanonként 1 napozó-

ágy, 1 napozószék és 1 napernyô.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 06.13.-07.04. közötti tartózkodásokra 03.14-ig történô foglalás esetén.

Villaggio Girasoli apartmanok****
Bibione-Spiaggia
Fekvése: az apartmanok 500 m-re a strandtól és kb. 1 km-re találhatók Bibione
központjától. Felszereltsége: 60 apartman TU/WC-vel, klímával, Sat-tv-vel, széf-
fel, konyhasarokkal és kávéfôzôvel. Úszómedence szeparált gyermekpancsoló-
val. A medencénél napernyôk és nyugágyak ingyenesen vehetôk igénybe, játszó-
tér. Parkolás: apartmanonként 1 parkoló ingyenes.

5 fôs apartman: két
légteres apartman, két
szinten. A földszinten la-
kó-hálószoba kétsze-
mélyes kanapéval és te-
rasz. Az emeleten háló-
szoba 3 fô részére alvá-
si lehetôséggel, balkon-
nal. Kb.42 m2.  Typ 2A5
6 fôs apartman: három
légteres földszinten: la-
kó-hálószoba kétágyas
kanapéval, terasz. Az
emeleten egy kétágyas
és egy háromágyas
szoba, balkon, fürdô.
Kb. 55 m2.        Typ 3A6

Az ár tartalmazza: a bérleti díjat,az áram-, víz- és gázköltséget. Az apartmanokat
tisztán kell átadni különösen a konyhát és az evôeszközöket, ellenkezô esetben a
végtakarítás díját a kaucióból levonják. Vinni kell: törölközôt és ágynemû huzatot
vagy a helyszínen bérelhetô ágynemûhuzat, 6 Y/fô, törölközô 3 Y/fô. Helyszínen fi-
zetendô: kaució 100 Y/apartman, üdülôhelyi díj max. 2 Y/fô/éj. Háziállat: nem meg-
engedett. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 4 Y/éj. Érkezési nap/min. tartóz-
kodás: naponta, min. 4 éj, 05.30.-09.05.. között min. 7 éj. BIBGIRAI

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
BIBGIRAI A B C

05.23.-05.30. 05.30.-06.06. 06.06.-06.13.
– 06.13.-06.20. 08.29.-09.05.

2A5   3 fô 61 69 74
3A6   4 fô 66 78 83

D E F
06.20.-06.27. 06.27.-07.11. 07.11.-08.22.

– 08.22.-08.29. –
2A5   3 fô 86 110 130
3A6   4 fô 95 123 145

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 04.25.-07.04. és 08.29-09.26. közötti tartózkodásnál 03.31-
ig történô foglalás esetén.
5% kedvezmény 07.04.-08.29.közötti tartózkodásnál 03.31-ig történô fogla-
lás esetén.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény min. 60 nappal indulás elôtt történô foglalás esetén. 

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
BIBKATJI A B C D E

04.30.-05.21. 05.21.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-08.01. 08.01.-08.22.

09.05.-09.28. 08.29.-09.05. – 08.22.-08.29. –

1A3   3 fô 45 89 101 118 129

1M3 3 fô 48 98 116 127 142

1R4   4 fô 53 111 131 142 158

1N4   4 fô 56 121 139 153 174

2A5   5 fô 70 140 170 196 220

GRAND TOURS PLUSZ
—  7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 08.22.-08.29. között törté-

nô tartózkodás esetén.
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Torre Panorama apartmanok**
Bibione–Pineda
Fekvése: Bibone–Pineda központjához közel, a strandtól kb. 250 m távolságra
található. Felszereltsége: az apartmanházban lévô lakások mindegyike célsze-
rûen berendezett,  légkondicionált, TU/WC-vel, konyhasarokkal  Sat-tv-vel,  mik-
rohullámú sütôvel, kávéfôzôvel, lift van az épületben. Szórakozás: az egész csa-

lád hivatalos spagetti partira, bor-
kóstolóval (05.30. és 09.12. kö-
zött, idôjárásfüggô). Parkolás:
apartmanonként 1 parkoló ingye-
nes.
4 fôs apartman: két légteres, la-
kó-hálószoba 1-2 fô részére alvá-
si lehetôséggel, 1 kétágyas szo-
ba, a 4. fô részére ágy vagy a
nappaliban, vagy a hálószobá-
ban. Kb. 35 m2. Max. 2 felnôtt és
2 15 év alatti gyermek részére. 

Typ 2A4
6 fôs apartman: három légteres,
lakó-hálószoba 1 fô részére alvá-
si lehetôséggel, 1 háromágyas és
1 emeletes ágyas szoba. Max. 4
felnôtt és 2 15 év alatti gyermek
részére. Kb. 45 m2.        Typ 3A6
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat,
az áram-, gáz- és vízköltséget,

végtakarítást. Az apartmanokat elutazáskor tisztán kell átadni, ellenkezô esetben
a végtakarítás 50-60 X, apartman mérettôl függôen. Helyszínen fizetendô: 100
X kaució, üdülôhelyi díj max 2 X/fô/nap. Vinni kell: ágynemûhuzatot, törölközôt,
vagy ágynemûhuzat bérelhetô, 8 X/váltás és 2 törölközô 7 X/fô/váltás. Rácsos
ágy: foglaláskor jelezni kell, 2 X/nap. Háziállat: kisebb megengedett (max. 8 kg),
elôre jelezni. kb. 35 X/tartózkodás. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta,
min. 5 éj, 05.30.-09.12. között szombaton min. 7 éj. Egyéb: 06.06. elôtti és 08.29.
utáni árakról kérjük érdeklôdjön irodánkban! BIBTORPI 

GRAND TOURS PLUSZ
— ingyenes strandszerviz (apartmanonként 1 napernyô, 1 nyugágy és 1 na-

pozószék), kb. május közepétôl szeptember közepéig.

Residence Al Parco / Le Acacie*****
Bibione – Pineda
Fekvése: az apartmanház kb. 80 m-re van a strandtól és kb. 100 m-re a központ-
tól. Felszereltsége: lift, WLAN a medencéknél, kb. 15 X/hét, mosógép és szárí-
tó térítés ellenében, úszómedence gyerekmedencével május közepétôl szeptem-
ber közepéig áll a vendégek rendelkezésére. Napozóágyak és napernyôk a me-
dencénél ingyenesen vehetôk igénybe. Az apartmanok mindegyike TU/WC-vel,
hajszárítóval, klímával, balkonnal vagy terasszal, Sat-tv-vel, konyhasarokkal, hû-
tôszekrénnyel, mikrohullámú sütôvel, kávéfôzôvel rendelkezik. Sport/szórako-
zás: heti egy alkalommal mindenki hivatalos egy spagetti partira 05.30.-09.12.
között, kedvezményes belépô az Aqua Splash élményparkba, a Gulliverlandiaba

és a Punta Verde állatkertbe. Kedvezményes árú kerékpárkölcsönzési lehetôség
05.16.-09.18. között. Parkolás: apartmanonként egy parkolóhely ingyenesen.
5 fôs apartman: két légteres, lakó-hálószoba két fô részére alvási lehetôséggel,
hálószoba franciaággyal és egy egyszemélyes ággyal. Kb. 35 m2.          Typ 2A5
6 fôs apartman: három légteres, lakó-hálószoba két fô részére alvási lehetôség-
gel, egy franciaágyas hálószoba, egy hálószoba két különálló vagy emeletes
ággyal. Kb. 55 m2. Typ 3A6
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram- és vízköltséget, ágynemûhuzatot,
törölközôt, végtakarítást. A lakásokat elutazáskor tisztán kell átadni, ellenkezô
esetben levonhatnak a kaucióból 50-60 X-t. Helyszínen fizetendô: kaució 100
X/ap., üdülôhelyi díj 1,50 X/fô/éj. Rácsos ágy: lekérésre, 2 X/éj. Háziállat: nem
megengedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 5 éj, 05.30.-09.12.
között péntek vagy szombat, min. 7 éj. 06.20. elôtti és 08.29. utáni árakról érdek-
lôdjön irodánkban. BIBALPAI

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
BIBALPAI A B C D

06.20.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-07.11. 07.11.-07.18.
2A5   5 fô 105 121 138 154
3A6   6 fô 148 168 178 198

E F G H
07.18.-08.01. 08.01.-08.08. 08.08.-08.22. 08.22.-08.29.

2A5   5 fô 163 170 179 138
3A6   6 fô 198 206 216 168

Villaggio Sole B apartmanok***
Bibione–Spiaggia
Fekvése: a létesítmény a strandtól kb. 1,2 km, a központtól 900 m távolságra
van. Felszereltsége: 45 apartman, melyek mindegyike légkondicionált, Sat-tv-
vel, kávéfôzôvel balkonnal vagy terasszal rendelkezik. Úszómedence gyermek-
medencével május közepétôl szeptember közepéig, WLAN a medencénél ingye-
nesen, napernyôk és napozóágyak a medencénél korlátozott számban vehetôk
igénybe. Parkolás: apartmanonként egy parkolóhely ingyenes.

5 fôs apartman: három
légteres, 1. emeleti vagy
földszinti apartman la-
kó-hálószobával heve-
rôvel, konyhasarokkal,
két kétágyas szoba,
TU/WC. Kb. 45 m2.  2A5
Az ár tartalmazza: a
bérleti díjat az áram-,
víz- és gázköltséget. Az
apartmanokat tisztán
kell átadni (szemetet ki-
vinni, hûtôszekrényt ki-
üríteni, evôeszközöket,

edényeket elmosni), különben levonnak a kaucióból. Strandszerviz térítés ellené-
ben a helyszínen, elôzetes foglalás esetén kedvezményes áron. Helyszínen fi-
zetendô: kaució 100 X/ap., üdülôhelyi díj max. 2 X/fô/éj  2 éves kortól. Rácsos
ágy: elôre jelezni kell, 4 X/nap. Vinni kell: ágynemûhuzatot, törölközôt, vagy a
helyszínen bérelhetô, ágynemûhuzat 6 X/fô/váltás, törölközô 3 X/fô/váltás. Házi-
állat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 4 éj,
06.06.-09.05. között, min. 7 éj. BIBSOLEI

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta
BIBSOLEI A B C D

04.25.-05.23. 05.23.-05.30. 05.30.-06.06. 06.06.-06.27.
09.05.-09.26. – 08.29.-09.05. –

3A5 1-5 fô 35 50 63 75
E F G

06.27.-07.11. 07.11.-08.01. 08.01.-08.22.
08.22.-08.29. – –

3A5 1-5 fô 100 110 115

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31-ig történô foglalás esetén 04.25.-07.04.. és 08.22.-
09.26. közötti tartózkodásra.
5% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 07.04.-08.22. közötti tar-
tózkodásra,

Úszómedencével!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.14.-ig történô foglalás esetén 05.30. elôtti 06.13.-07.04.
közötti tartózkodással (érkezés/elutazás). 

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.14.-ig történô foglalás esetén min. 7 éjszakás tartózko-
dásra 05.30.-ig és 06.13.-07.04. közötti idôszakra.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta
BIBTORPI A B C D

06.06.-06.13. 06.13.-06.20. 06.20.-06.27. 06.27.-07.04.
– – – 08.22.-08.29.

2A4   4 fô 55 48 59 68
3A6   6 fô 71 61 76 86

E F G H
07.04.-07.11. 07.11.-08.01. 08.01.-08.08. 08.08.-08.22.

2A4   4 fô 71 79 83 86
3A6   6 fô 91 101 106 113

Új ajánlat!
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Aparthotel Holiday****
Bibione-Spiaggia
Fekvése: közvetlenül a homokos strand mellett kb. 100 m-re Bibione központjá-

tól. Felszereltsége: hatemeletes légkondicionált apartmanház, recepcióval, lift-

tel, étteremmel, bárral, játszótérrel és játszószobával, úszómedencével és gye-
rekmedencével várja vendégeit. A napozóágyak és napernyôk a medencénél
korlátozott számban ingyenesen vehetôk igénybe. Sport/szórakozás: animációs

programok 05.21.-09.18. között naponta, 10.00-12.00 és 16.00-18.00 óra között
kivéve szombaton felnôttek és gyerekek részére egyaránt. Térítés ellenében:
szauna, szolárium és masszázs, kerékpárkölcsönzési lehetôség, nordic walking
botok, vízisport lehetôségek. Parkolás: ingyenesen.

Apartmanok: 130 apartman, melyek mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, für-

dôköpennyel, klímával, telefonnal, Sat-tv-vel, ingyenes WLAN-nal, konyhasarok-
kal és balkonnal, lakó-hálószobával, heverôvel és konyhasarokkal, hálószobával
franciaággyal és fotelággyal, oldalról tengerre nézô balkonnal rendelkezik (SA5).

Étkezés: félpanzió büférendszerben, igény esetén teljes ellátás (ebéd menürend-

szerben). Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes árat fizetô mellett 5 éves

kor alatt ingyenes, 5-14 éves kor között 40%, 14 éves kor felett 20% kedvezmény.
Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, ingyenes. Háziállat: nem megengedett.

Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj, 1,50 X/fô/éj. Érkezési nap/min. tartózko-
dás: naponta, min. 3 éj, 05.30.-09.12. között szombaton, min. 7 éj. 

BIBHOLII

Residence La Giudecca ap.****
Bibione–Lido de Sole
Fekvése: az apartmanházat a strandtól csak a tengerparti sétány választja el,

Bibione központja kb. 1 km. Felszereltsége: egy üdülôkomplexum 3 épület

együttesének egyik épülete lifttel, kültéri medencével, külön gyerekmedencével
melyek az épületek között találhatók és (nyitva tartás: május közepétôl május
szeptemberig). A medence mellett nyugágyak és napernyôk korlátozott számban
ingyenesen vehetôek igénybe. A medence környékén a WLAN is ingyenesen

használható. A 47 apartman mindegyike TU/WC-vel, klímával felszerelt (5 X/nap

vagy 25 X/hét) Sat-tv, konyhasarok hûtôvel és filteres kávéfôzôvel, balkonnal ren-

delkezik. Strandszerviz: nyugágy és napernyô a standon térítés ellenében vehe-

tô igénybe, elôfoglalás esetén kedvezményes áron. Parkolás: apartmanonként

egy parkolóhely ingyenesen.

4 fôs apartman: két légteres apartman, lakó-hálószoba 1-2 fôre kihúzhatós

ággyal, egy kétágyas hálószoba, konyhasarok és balkon. Kb. 40 m2.       Typ 2A4
6 fôs apartman: három légteres apartman, lakó-hálószoba 2 fôre kihúzhatós

ággyal,1 hálószoba francia ággyal, 1 hálószoba 2 különálló vagy 1 emeletes
ággyal. Typ 3A6

Az ár tartalmazza: bérleti díjat, az áram-, víz- és gázköltséget, ágynemûhuzatot.

Az apartmanokat tisztán kell átadni, ellenkezô esetben a kaucióból végtakarítási

díjat vonnak le. Helyszínen fizetendô: kaució 100 X és az üdülôhelyi díj. Rövid

tartózkodás esetén (7 éjnél kevesebb) végtakarítás fizetendô! (kb.50-55 X/ap.).

Vinni kell: ágynemûhuzatot, törölközôt, vagy bérelhetô a helyszínen 6-3 X/fô/

szett/tartózkodás. Háziállat: kis méretû, oltási könyv bemutatásával lehetséges.

Rácsos ágy: 4 X naponta, foglaláskor jelezni kell. Érkezési nap/min. tartózko-
dás: naponta, min 4 éj, 05.30.-09.12. között min. 7 éj. BIBGIUDI

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, önellátással, naponta
BIBGIUDI A B C

04.25.-05.23. 05.23.-05.30. 05.30.-06.20.
09.05.-09.26. – 08.29.-09.05.

2A4 1-4 fô 39 68 79

3A6 1-6 fô 46 80 94

D E F
06.20.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-08.22.

– 08.22.-08.29. –
2A4 1-4 fô 90 109 121

3A6 1-6 fô 103 125 139

Árak idôpontok szerint személyenként naponta félpanzióval
BIBHOLII A B C D

06.06.-06.20. 06.20.-06.27. 06.27.-07.04. 07.04.-07.11.
– – – 08.22.-08.29.

3A5  3+2 fô 118 123 128 131

Teljes ellátás 13 13 13 13

E F G H
07.11.-07.25. 07.25.-08.01. 08.01.-08.08. 08.08.-08.22.

3A5  3+2 fô 136 139 141 143

Teljes ellátás 13 13 13 13

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 04.25.-06.27. és 08.22.-
09.26. közötti idôpontokra.
5% kedvezmény 03.31-ig történô foglalásesetén 06.27.-08.22. közötti idô-
pontokra.

GRAND TOURS PLUSZ
— ingyenes strandszervíz: apartmanonként 1 napernyô és 2 napozóágy ingye-

nes 04.11.-09.27. között.

Új ajánlat!
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Stella D’oro apartmanok**
Caorle
Fekvése: az apartmanház a strandtól kb. 70 m-re, a központtól kb. 300 m távol-
ságra van. Felszereltsége: az apartmanok mindegyike célszerûen berendezett
TU/WC-vel, klímával, Sat-tv-el, konyhasarokkal, hûtôszekrénnyel és balkonnal
rendelkezik. Parkolás: apartmanonként egy parkolóhely ingyenes.

4 fôs apartman: két
légteres, nappali és egy
hálószoba francia-
ággyal és emeletes
ággyal. Kb. 40 m2. 

Typ 2A4
5 fôs apartman: két
légteres, lakó-hálószo-
ba kétszemélyes
ággyal, hálószoba fran-
ciaággyal és egy egy-
személyes ággyal. 
Kb. 42 m2.         Typ 2G5
6 fôs apartman: három
légteres, lakó-hálószo-

ba kétszemélyes vagy egyszemélyes ággyal, hálószoba franciaággyal és egy
egyszemélyes ággyal, hálószoba 1 vagy két személyes ággyal. Kb. 50 m2. 

Typ 3A6
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram- és vízköltséget, végtakarítást. A laká-
sokat, különösen a konyhát elutazáskor tisztán kell átadni, szemetet kivinni, hû-
tôt kiüríteni, edényeket, evôeszközöket elmosni, ellenkezô esetben levonhatnak
a kaucióból. Vinni kell: törölközôt és ágynemûhuzatot. Helyszínen fizetendô:

üdülôhelyi díj, 1 X/fô/éj, kaució 100 X/lakás, lekérésre ágynemûhuzat bérelhetô,
6 X/fô. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 4 X/éj. Háziállat: nem megengedett.
Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 4 éj, 06.06.-09.05. között szom-
baton, min. 7 éj. CAOSTELI

Residence Albatros apartman****  
Caorle
Fekvése: az apartmanok a strandtól kb. 800 m-re, Caorle központjától kb. 350 m-
re vannak. Felszereltsége: recepcióval, lifttel, úszómedencével és gyermekme-
dencével (május közepétôl szeptember közepéig nyitva) várja vendégeit. Össze-
sen 100 apartman melyek mindegyike TU/WC-vel, klímával, lekérésre Sat-tv-vel,
széffel, konyhasarokkal, kávéfôzôvel felszerelt. Napernyôk és nyugágyak a me-
dencénél ingyenesen, korlátozott számban. Parkolás: ingyenesen, korlátozott
számban.

4 fôs apartman: két lég-
teres, lakó-hálószobával
kétszemélyes ággyal,
egy kétágyas hálószo-
bával. Kb. 34 m2. 

Typ 2A4 
4 fôs apartman: két lég-
teres, lakó-hálószoba
kétszemélyes kihúzható
kanapéval, 1 kétágyas
szoba, balkon vagy te-
rasz. Kb. 34 m2.

Typ 2B4
5 fôs apartman: két lég-
teres, lakó-hálószoba
kétszemélyes kanapé-

val, 1 háromágyas szoba, kertkapcsolat. Kb. 36 m2. Typ 2G5
6 fôs apartman: három légteres, lakó-hálószoba kétszemélyes kanapéval, 2 két-
ágyas szoba, balkon. Kb. 55 m2. Typ 3A6

Az ár tartalmazza: bérleti díjat, áram-, gáz- és vízköltséget, végtakarítást. Helyszínen fi-
zetendô: kaució 100 X, üdülôhelyi díj, kb. 1 X/fô/nap ,12 éves kortól. A konyhát és az edé-
nyeket tisztán kell átadni, a szemetet kivinni, különben levonnak a kaucióból. Strandszerviz
kedvezô áron (62 X/hét), foglaláskor jelezni kell. Vinni kell: ágynemûhuzatot, törölközôt,
vagy ágynemûhuzat bérelhetô, 6 X/fô. Rácsos ágy: kb. 4 X/nap, foglaláskor jelezni kell.
Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 3 éj, 05.30.-
06.06. és 09.05.-09.12. között 4 éj, 06.06.-09.05. között szombaton min. 7 éj.   CAOALBAI 

Úszómedencével!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 04.25.-06.27., 08.22.-
09.26. közötti idôszakra.
5% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 06.27.-08.22. közötti idô-
szakra.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
CAOALBAI A B C D

05.23.-05.30. 05.30.-06.06. 06.06.-06.13. 06.20.-06.27.
09.05.-09.12. 06.13.-06.20. – –

– 08.29.-09.05. – –
2A4 4 fô 41 53 59 65
2B4 4 fô 49 61 66 74
2G5 5 fô 55 65 75 85
3A6 6 fô 65 80 90 101

E F G
06.27.-07.04. 07.04.-08.01. 08.01.-08.22.
08.22.-08.29. – –

2A4 4 fô 80 90 95
2B4 4 fô 90 100 109
2G5 5 fô 103 115 123
3A6 6 fô 121 138 143

Hotel Europa***
Caorle

Fekvése: a szállodát
csak a tengerparti sé-
tány választja el a
strandtól, Caorle köz-
pontja kb. 1,8 km-re
van. Felszereltsége:
recepció, ingyenes
WLAN a recepción, lift,
reggelizôterem, bár te-
rasszal, úszómedence
gyerekmedencével áll a
vendégek rendelkezé-
sére. Napozóágyak a
medencénél korlátozott
számban, ingyenesen
vehetôk igénybe. Par-
kolás: korlátozott szám-
ban ingyenesen, leké-
résre garázsban kb. 5
X/éj. 

Szobák: összesen 66 szoba, melyek mindegyike TU/WC-vel, klímával, hajszárí-
tóval, telefonnal, széffel, Sat-tv-vel és balkonnal rendelkezik. (DA2 típusok). A
VA4 típusú szobák két fô részére pótágyazhatók. Oldalról tengerre nézô szoba
lekérésre foglalható. Étkezés: büféreggeli, igény esetén félpanzió (büfévacsora a
kb. 300 m-re lévô „Panfilo” étteremben). Gyermek- és pótágykedvezmény: két
teljes árat fizetô mellett 12 éves korig ingyenes 05.20.-05.29 és 09.07.-09.13 kö-
zött, 2 éves korig reggelivel ingyenes, félpanzió foglalása esetén 2 éves korig
05.29.-09.07. között 13 X/fô/éj, 2-12 éves kor között 05.29.-09.07. között  50%,
12 éves kor felett 40% kedvezmény pótágyon. Rácsos ágy: lekérésre, 10 X/éj.
Háziállat: nem megengedett. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj, 1 X/fô/éj. Ér-
kezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 2 éj, 05.29.-06.20 között min. 4 éj,
06.20.-09.07 között min. 5 éj. CAOEUROI

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel
CAOEUROI A B C D

05.20.-06.14. 06.14.-07.04. 07.04.-08.01. 08.01.-08.22.
09.05.-09.13. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29. –

DA2 2 fô/VA4 2+2 fô 61 65 69 73
Félpanziós felár 16 16 16 16

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 05.30., 06.06., 06.20., 06.27. és 08.29.-

i érkezéssel.

GRAND TOURS PLUSZ
— ingyenes strandszerviz: szobánként 1 napernyô és 2 napozóágy ingyenes.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 04.25.-06.06., 08.29.-
09.26. közötti tartózkodásoknál.
5% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 06.06.-09.05. közötti tar-
tózkodásoknál.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
CAOSTELI A B C D

04.25.-05.23. 05.23.-05.30. 05.30.-06.20. 06.20.-06.27.
09.12.-09.26. 09.05.-09.12. 08.29.-09.05. –

2A4   3+1 fô 43 53 71 83
2G5   3+2 fô 46 58 75 86
3A6   5+1 fô 58 70 90 100

E F G
06.27.-07.04. 07.04.-08.01. 08.01.-08.22. –
08.22.-08.29. – –

2A4   3+1 fô 91 100 105
2G5   3+2 fô 96 105 111
3A6   5+1 fô 108 119 125

Új ajánlat!

Új ajánlat!
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Residence Pinetine Robinia****
Caorle
Fekvése: az apartman a strandtól kb. 300 m, a központtól kb. 200 m távolságra

van, bárok és éttermek közelében. A strandra ingyenes transzfer van. Felszerelt-
sége: az 59 apartman mindegyike TU/WC-vel, hajszárítóval, klímával, Sat-tv-vel,

konyhasarokkal, kávéfôzôvel, balkonnal vagy terasszal rendelkezik. Sport/szó-
rakozás: térítés ellenében: kerékpárkölcsönzés, minigolf, röplabda, tenisz, asz-

talitenisz. Parkolás: ingyenesen, korlátozott számban.

4 fôs apartman: két légteres, részben két szinten, lakó-hálószoba kétszemélyes

kanapéval, 1 kétágyas szoba. Kb. 42 m2.       Typ 2A4
6 fôs apartman: három légteres, lakó-hálószoba kétszemélyes kanapéval, 1 há-

romágyas és 1 egyágyas szoba. Kb. 54 m2. Typ 3A6
7 fôs apartman: három légteres, két szinten, lakó-hálószoba kétszemélyes ka-

napéval, 2 hálószoba, az egyikben pótággyal. Kb. 58 m2.                     TYP 3G7
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, áram-, gáz- és vízköltséget, végtakarítást.

Igény esetén kedvezményes strandszerviz (napernyô, napozószék), elôre jelezni

kell. Helyszínen fizetendô: kaució, 100 Y, üdülôhelyi díj, 1 Y/fô/nap, 12 éves

kortól. A konyhát és az edényeket tisztán kell átadni, a szemetet kivinni, különben
levonnak a kaucióból. Vinni kell: ágynemûhuzatot, törölközôt, konyharuhát vagy

a helyszínen bérelhetô ágynemûhuzat, 6 Y/váltás. Rácsos ágy: kb. 4 Y/nap, fog-

laláskor jelezni kell. Háziállat: nem megengedett. Érkezési nap/min. tartózko-
dás: naponta, min. 3 éj, 05.30.-06.06. és 09.05.-09.26. között min. 4 éj, 06.06.-

09.05. között szombaton min. 7 éj.  CAOROBII

Holiday apartmanok***
Porto Santa Margherita di Caorle
Fekvése: az apartmanház a strandtól kb. 250 m, a központtól kb. 4 km távolság-

ra van. Felszereltsége: lift, úszómedence gyerekmedencével (május végétôl

szeptember közepéig), 224 apartman várja a pihenni vágyókat, melyek mindegyi-

ke TU/WC-vel, lekérésre klímával, kb. 30 Y/ap./hét, tv-vel, konyhasarokkal, hûtô-

szekrénnyel, balkonnal rendelkezik. Sport/szórakozás: kerékpárkölcsönzési le-

hetôség a közelben. Parkolás: apartmanonként egy parkolóhely ingyenesen. 

4 fôs apartman: egy légteres, lakó-hálószobával két kétszemélyes ággyal. 

Kb. 30 m2. Typ 1A4
5 fôs apartman: két légteres, lakó-hálószobával kétszemélyes ággyal, hálószo-

ba három különálló ággyal. Kb. 43 m2.    Typ 2A5
7 fôs apartman: három légteres, lakó-hálószobával kétszemélyes ággyal, egy

kétágyas és egy háromágyas szoba. Kb. 55 m2. Typ 3A7
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram- és vízköltséget, végtakarítást. A laká-

sokat, különösen a konyhát elutazáskor tisztán kell átadni, szemetet kivinni, hû-
tôt kiüríteni, evôeszközöket, edényeket elmosni, ellenkezô esetben levonhatnak
a kaucióból. Vinni kell: ágynemûhuzatot és törölközôt, vagy ágynemûhuzat a

helyszínen bérelhetô, kb. 6 Y/fô. Helyszínen fizetendô: kaució, 100 Y/ap, üdü-

lôhelyi díj, 1 Y/fô/éj. Rácsos ágy: foglaláskor jelezni kell, 4 Y/éj. Háziállat: leké-

résre, max. 8 kg-ig, kb. 50 Y/tartózkodás, oltási könyv felmutatásával. Érkezési
nap/ min. tartózkodás:  naponta, min. 3 éj, 05.30.-06.06. és 09.05.-09.26. között

min. 4 éj, 06.06.-09.05. között szombaton, min. 7 éj. PSMHOLII

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 04.25.-06.27. és 08.22.-
09.26. közötti idôszakra.
5% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 06.27.-08.22. közötti idô-
szakra.

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
PSMHOLII A B C

04.25.-05.30. 05.30.-06.20. 06.20.-06.27.
09.05.-09.26. 08.29.-09.05. 08.22.-08.29.

1A4 4 fô 35 53 60

2A5  3+2 fô 40 63 71

3A7  5+2 fô 49 75 83

D E F
06.27.-07.11. 07.11.-08.01. 08.01.-08.22.

1A4  4 fô 65 70 78

2A5  3+2 fô 85 93 98

3A7 5+2 fô 98 109 114

Árak idôpontok szerint, apartmanonként, naponta, önellátással
CAOROBII A B C

04.25.-05.23. 05.23.-06.06. 06.06.-06.20.
09.05.-09.26. 08.29.-09.05. –

2A4   4 fô 45 59 68

3A6   6 fô 51 69 74

3G7   7 fô 54 73 78

D E F
06.20.-06.27. 06.27.-07.25. 07.25.-08.22.
08.22.-08.29. – –

2A4   4 fô 75 93 99

3A6   6 fô 86 106 114

3G7   7 fô 90 110 118

Új ajánlat!

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
10% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 04.25.-07.04., 08.29-
.09.26. közötti tartózkodásoknál.
5% kedvezmény 03.31.-ig történô foglalás esetén 07.04.-08.29. közötti tar-
tózkodásoknál.

GRAND TOURS PLUSZ
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 04.25.-06.06., 06.20.-

07.04. és 08.22.-09.26 közötti tartózkodással.
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Felsô-Adria Olaszország

Hotel Oasi Verde***
Lido di Jesolo
Fekvése: Lido di Jesolo zöldövezeti Pineda részében, csupán néhány perce a

bevásárló utcától, ahol számos bolt, butik, étterem, pizzéria és kávézó van, illet-
ve 200 m-re a homokos strandtól, ahol a hotel saját strandszakaszán 2 nyugágy
+ 1 napernyô szobánként az ott tartózkodás alatt a vendégek rendelkezésére áll.
Felszereltsége: recepció, lift, bár, légkondicionált étterem, a kertben úszóme-

dence, nyugágyakkal és napernyôvel, WIFI a hotel nyilvános helyiségeiben in-
gyenesen, széf. Parkolás: a hotel saját parkolójában, ingyenesen.

Szobák: 2UA-H: kétágyas, pótágyazható 3 fôre, a 2UB-H családi szoba 2+2

ágyas. Komfortos berendezés, TU/WC, telefon, széf, légkondicionáló (térítés el-
lenében), színes Sat-tv programmal tartozik a felszereltségéhez, a szobák több-
ségénél terasz vagy loggia van. Étkezés: büféreggeli, büféebéd és -vacsora az

olasz és nemzetközi konyha remekeivel, a fôétkezésekhez folyóbor, ásványvíz és
üdítô korlátlan fogyasztása ingyenes. Teljes ellátás 04.30.-09.09. között lehetsé-

ges, elôtte és utána csak félpanzió (reggeli, vacsora) van. Gyermek- és pót-
ágykedvezmény: két teljes fizetôvel egy szobában pótágyon: 0-1 év: ingyenes,

1-3 év: 12 ¤/gyerek/éj, 3-5 év: 50%, 5-12 év 30%, 12 év felett pótágyon 10%. Rá-
csos ágy: foglaláskor jelezni kell, ingyenes. Háziállat: megengedett, foglaláskor

jelezni kell. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta 7 éj, rövid tartózkodás  a

szabad helyek függvényében, felár ellenében kérhetô: A szezonban min. 1 éj, a
B, C szezonban  min.3 éj.  IOA2145

GRAND TOURS PLUSZ
— a fôétkezésekhez folyóbor, ásványvíz és üdítô korlátlan fogyasztása ingye-

nesen.
— szobánként 2 nyugágy és 1 napernyô a hotel saját strandszakaszán.

— a kertben lévô uszoda nyugágyak és napernyôk ingyenes használata.

Hotel London***
Lido di Jesolo
Fekvése: közvetlenül a tengerparton a homokos standnál, a bevásárló utcától

150 m-re található. Felszereltsége: a 78 szobás családi vezetés alatt álló hotel-

ben recepció, lobby, lift, klimatizált tengerre nézô étterem, tv-szoba, bár terasszal
gyerek játszószoba, kültéri medence (22x6 m) külön gyerekmedencével várja a
vendégeit. A medence körül napozóágyak (korlátozott számban) ingyenesen
használhatók. Sport/szórakozás: asztalitenisz- és kerékpárkölcsönzés ingyene-

sen, a környéken térítés ellenében: teniszpályák, focipályák, játszótér, minigolf,
élménypark és játéktermek, különféle vízisport lehetôségek. Parkolás: a szállo-

da elôtt korlátozott számban ingyenesen. 

Szobák: 78 szoba TU/WC-vel, légkondícionálóval, Sat-tv-vel, ingyenes WLAN-

nal, telefonnal, széffel, és balkonnal rendelkezik. A DA2 típus kb. 12 m2, a DL3 tí-

pus kb.14 m2, és 1 fôre pótágyazható, oldalról tengerre néz. A VA4 családi szoba

kb. 15-16 m2. A VM4 típus  tágasabb, közvetlenül  a tengerre néz, kb.17 m2, mind-

két típusban 2 fôre pótágy van. Étkezés: büféreggeli, menüválasztékos ebéd és

vacsora saláta- és zöldségbüfével Gyermek- és pótágykedvezmény: két teljes

fizetôvel egy szobában 0-6 éves korig A, B, C szezonban ingyenes, D, E, F sze-
zonban 50%, 6-12 éves kor között 30% a VA4 és VM4 családi szobákban 2 tel-

jes fizetôvel .1 gyerek 0-6 év között A, B, C szezonban ingyenes D, E, F szezon-
ban 50%. 2. gyerek 2-6 év között 50%. 6-12 év között  mindkét gyerek 30%, 12-

18 éves kor között 20%. Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj. Rácsos ágy: fog-

laláskor jelezni kell, 13 X/éj. Háziállat: csak kisméretû lehetséges, lekérésre 6

X/állat/éj. Érkezési nap/min. tartózkodás: naponta, min. 1 éj, 05.29.-07.04. és

08.22.-09.12. között min.3 éj, 07.04.-08.22. között, min.5 éj.              JESLONDI

GRAND TOURS PLUSZ
— a strandon szobánként 1 napozóágy, 1 napozószék és 1 napernyô ingye-

nesen áll a vendégek rendelkezésére.

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
5% kedvezmény 04.15.-ig történô foglalás esetén, más kedvezménnyel nem
összevonható!

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, félpanzióval 
IOA2145 A B C D

04.11.-06.06. 06.06.-07.04. 08.22.-08.29. 07.04.-08.22.
09.05.-09.19. 08.29.-09.05. – –

2UAH 2+1 fô 41 52 63 74

2UBH 2+2 fô 42 54 64 75

Teljes panziós felár 12 12 12 12

Árak idôpontok szerint, személyenként, naponta, reggelivel 
JESLONDI A B C

05.16.-05.29. 09.05.-09.12. 05.29.-06.20.
09.12.-09.20. – –

DA2 2 fô / VA4 2+2 fô 39 43 49

DL3+2+1 fô 44 47 53

VM4  2+2 fô 47 50 56

Félpanzió felár 9 9 9

Teljes panzió felár 18 18 18

D E F
06.20.-07.04. 07.04.-08.08. 08.08.-08.22.
08.22.-09.05. – –

DA2 2 fô / VA4 2+2 fô 56 66 74

DL3+ 2+1 fô 60 70 78

VM4   2+2 fô 63 73 81

Félpanzió felár 9 9 9

Teljes panzió felár 18 18 18
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Tauplitz Ausztria

Kulmhof apartmanház ***+
Tauplitz
INGYENES USZODA ÉS SZAUNAHASZNÁLATTAL!
Fekvése: Tauplitz település déli peremén található ez az apartmanház, gyönyö-

rû kilátással a völgyre és a Grimming-hegy vonulataira. A falu központja és a fel-
vonó kb. 500 m-re van a háztól. Az apartmanház 2 lifttel, saját wellness részleg-
gel uszodával (25 m-es, ellenáramoltatóval), szaunával, szoláriummal, pihenô-
résszel, mely naponta 7.00-19.00 között tart nyitva. A szauna (kb. 10 fôs) napon-
ta reggel 7.00-19.00 között tart nyitva. Parkolás: a ház elôtt ingyenes.

1 légteres, stúdióapartman 2-3-4-fôre: déli vagy északi fekvéssel, lakó-háló-

szoba 2-4 fô részére kihúzhatós ággyal, fôzô- és étkezôsarokkal, fürdôszoba
TU/WC-vel, terasz, kis elôtér. Kb. 28-32 m2.
2 légteres 1 hálószobás déli apartman 3-4-5 fôre: lakó-, hálószoba 2 fô részé-

re kihúzhatós ággyal, egy kétágyas hálószoba (külön ágyak), fôzô- és étkezôsa-
rokkal, fürdôszoba TU/WC-vel, terasz, kis elôtér. Kb. 42 m2. 
3 légteres 2 hálószobás apartman 4-5-6-7 fôre: déli vagy északi fekvéssel, la-

kó-, hálószoba 2 fô részére alvási lehetôséggel, fôzô- és étkezôsarokkal, 2 háló-
szoba 2-3 fô részére alvási lehetôséggel, fürdôszoba TU/WC-vel, terasz, kis elô-
szoba. Kb. 66 m2.  

Az ár tartalmazza: a bérleti díjat.

Helyszínen fizetendô: üdülôhelyi díj

15 éves kor felett 1,50 a/fô/éj, fûtés-

és áramköltség: 7,50-9,50 a/lakás/éj,

végtakarítás 35 a/lakás/tartózkodás.

Rácsos ágy: nincs. Vinni kell: ágy-

nemûhuzatot, törölközôt és konyha-
ruhát, a helyszínen nem bérelhetô.
Háziállat: nem megengedett. Érke-
zési nap/min. tartózkodás: napon-

ta, min. 1 éj, 4 éjnél rövidebb tartóz-
kodás esetén 10% rövid tartózkodási
felár fizetendô.  AST0101

Árak idôpontok szerint apartmanonként, naponta, önellátással
AST0101 A B

04.11.-06.20. 06.20.-08.22.
08.22.-10.10. –

1 légteres stúdió       1-3 fô 45 50

2 légteres apartman  2-4 fô 60 75

3 légteres apartman  4-6 fô 80 85

Pótágyár 5 5

Tauplitz nyáron a ideális kiindulópont túrázóknak és a sportokat, aktív kikapcso-
lódást kedvelôk részére akik a Salzkammerguti-tóvidéket és a Schladming-
Dachstein régiót szeretnék megismerni.

— Túrázás Tauplitzalm-on Európa egyik legszebb alpesi fennsíkja hegyi ta-

vakkal, kunyhókkal és virágos tájakkal. Túraútvonalak minden nehézségi fo-
kon, pár órástól a több naposig.

— A csodaszép Hallstatt, a világ legrégebbi sóbányájával és a híres csont-

kamrával.
— A Dachstein egyedülálló és titokzatos Gleccser világa a jég- és mammut-

barlangban.
— Bad Ischl a császárváros, ahol Lehár Ferenc is élt és alkotott élete nagy ré-

szében.
— St. Wolfgang és St Gilgen a Wolfgangsee partján, Ausztria egyik legszebb

templomával.

Töltsön el néhány napot Ausztria közkedvelt 
Salzkammergut régiójában!

Fedezze fel az Osztrák Alpok csodáit nyáron:

Mit foglalhat még nálunk?
● repülôs- és egzotikus üdülést a világ bármely pontjára,

● hajós utakat a  legjobb hajótársaságok kínálatából,

● körutazásokat Európában és a „Nagyvilág”-ban idegenvezetéssel,

● síutakat Európa és Amerika a legjobb síterepeikre,

● buszos körutakat, üdülôprogramokat,

● repülôjegyet a világ bármely tájára,

● repülôtéri transzfert,

● céges meetingeket, konferenciákat, és csapatépítô programokat!



1.  Megrendelés, a szerzôdés létrejötte
1.1. A megrendelés történhet irodáinkban személyesen, illetve írásban (levél, telefax vagy

e-mail).
1.2. Az utazási szerzôdés az Utas és az Utazásszervezô között az utazási szerzôdés alá-

írásával, vagy elektronikus úton (e-mail) történô megküldésével, vagy a jelentkezés
nyilvántartásba vételével és az elôleg megfizetésével, illetve jogi személyek esetében
az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejûleg jön létre.

1.3. A megrendelés visszaigazolásával egyidôben az utasnak a részvételi díj 40%-át kell
elôlegként megfizetni, a részvételi díj fennmaradó részét pedig legkésôbb az utazás
megkezdése elôtt 30 nappal kell kiegyenlíteni, kivéve, ha a külföldi közremûködôvel
kötött szerzôdés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Ebben az esetben az
adott útra vonatkozó szerzôdés-kiegészítés tartalmazza a korábbi határidôt.

1.4. Csak a teljes részvételi díj befizetését követôen áll módunkban rendelkezésre bocsá-
tani a részvételi jegyet (voucher). Amennyiben a teljes részvételi díj a fent megadott
határidôig nem kerül kiegyenlítésre, úgy utazásszervezô jogosult a szerzôdéstôl eláll-
ni és/illetve a részvételi jegyet (voucher) visszatartani.

1.5. Ha a jelentkezéskor az utas nem csak saját nevében, illetve közeli hozzátartozói ne-
vében jár el, hanem további utas nevében és részére is szerzôdést kíván kötni, és az
eljáró személy a további utasok részérôl meghatalmazást nem csatol, az estleges jo-
gosulatlan ügyvitelébôl, eljárásából fakadó – az Utazásszervezôt ért, illetve annak ol-
dalán felmerülô – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelôsség-
gel tartozik. Eljáró személy köteles minden, az utazási szerzôdéssel kapcsolatosan
birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a további utas(ok) részére haladéktalanul továb-
bítani.
Az utas, illetve képviselôje az utazási szerzôdés aláírásával egyidejûleg nyilatkozik is,
hogy ô, és azok a személyek, akik nevében megrendelte a szolgáltatást, mindannyi-
an természetes személyként, saját részükre veszik igénybe az utazási szolgáltatást.
Egyben elismeri, hogy az általános utazási feltételeket és cégünk adatvédelmi sza-
bályzatát  megismerte, és megértette, magára és utastársaira nézve elfogadja. Ezt kö-
vetôen a természetes személyt jogi személyre nem lehet módosítani. Jogi személy
esetén, megrendeléskor végfelhasználói nyilatkozatot kell tennie a megrendelônek a
Grand Tours felé.

2. A részvételi jog átruházása („névmódosítás”), kiegészítô szolgáltatások („kíván-
ságok”) módosítása

2.1. Az utas jogosult részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni. Ebben az
esetben az utas köteles az Utazásszervezôt az engedményezésrôl haladéktalanul tá-
jékoztatni és az engedményezési okiratot az Utazásszervezô rendelkezésére bocsá-
tani.

2.2. Az utas jogosult továbbá az utazási szerzôdésben megjelölt kiegészítô szolgáltatások
(„kívánságok”) módosítását kezdeményezni.

2.3. Az utas köteles mindkét esetben az Utazásszervezô, módosítással felmerülô költsé-
geit a módosítással egyidejûleg megtéríteni.

3. Elállás (útlemondás) az utas részérôl
3.1. Az utas jogosult az elutazást megelôzôen az utazási szerzôdéstôl elállni. Az elállást az

utas köteles az Utazásszervezônek haladéktalanul írásban bejelenteni. Az elállás kö-
vetkeztében az utasnak az útlemondás idôpontjához igazodóan az alábbi bánatpénzt
kell megfizetni: – Az utas – csoportos megrendelés esetén a megrendelô – az utazást
megelôzô 60. és 35. nap, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási
szerzôdés esetén 60. és 45. nap közötti idôszakban az utazást 25% bánatpénz meg-
fizetése mellett mondhatja le.
– Ha az utas az utazás megkezdése elôtti 35 napon belül, illetve szálláshely (apart-
man) igénybevételére irányuló utazási szerzôdés esetén 45 napon belül lemond, illet-
ve egyéb okból nem vesz részt, az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles: 44-35.
nap között a részvételi díj 35%-a, 35.-14. nap között a részvételi díj 80%-a, 14 napon
belüli lemondás esetén, illetve ha az utas a lemondását nem közli, a részvételi díj
100%-át köteles megtéríteni.
Hatvan napnál korábbi elállás esetén utas köteles megtéríteni Utazásszervezônek a
külföldi partner által a lemondásra tekintettel érvényesített költségeit.

3.2. Ha az utazás nem kerül lemondásra, de az utas a lefoglalt szálláshelyet nem veszi
igénybe (no show), úgy a teljes részvételi díjnak megfelelô bánatpénz fizetendô.

3.3. Elállás, valamint az utazás lemondás nélküli meg nem kezdése (no show) esetén az
utas köteles továbbá megfizetni az Utazásszervezônek az utas elállásával illetve az
utazás lemondás nélküli meg nem kezdésével (no show) felmerült  minden költségét.

3.4. Az útlemondás esetére szóló biztosítás (storno) – amennyiben az utas ezt az utazás
foglalásával egy idôben (de legkésôbb 7 nappal, az elôlegfizetés után) irodánknál
vagy partnereinél megköti — a biztosítási feltételeknek megfelelôen, a fizetendô bá-
natpénz meghatározott részének összegét megtéríti.

4. A szálláshelynek a lefoglalt idôtartam végét megelôzô elhagyása
Ha az utas a szálláshelyrôl a lefoglalt idôtartam vége elôtt utazik el, errôl a kulcsáta-
dó helyet vagy fogadó irodát haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben az utas az
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hazaérkezést követôen a szállás-
helyre vonatkozóan panasszal nem élhet, részvételi díj visszatérítésre igényt nem tá-
maszthat.

5. Hibás teljesítés (reklamáció)
5.1. Ha az utas a szálláshelyen, a katalógusban feltüntetett kondícióktól eltérôen hiányos-

ságokat tapasztal, azt a kulcsátadó helyen/fogadó irodánál/recepción/kihelyezett kép-
viselônél jelentheti be, az észlelést követôen haladéktalanul.

5.2. Amennyiben a hiba, hiányosság kiküszöbölése nem lehetséges, illetôleg azt a kulcs-
átadó hely/fogadó iroda/recepció/kihelyezett képviselô nem vállalja, arról a kulcsátadó
helyen/fogadó irodában/recepción/kihelyezett képviselônél minden esetben jegyzô-
könyvet kell felvetetni. A helyszíni jegyzôkönyv kizárólag az utas panaszának rögzíté-
sére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda
panasszal kapcsolatos állásfoglalását.

5.3. Az utas kizárólag a szálláshely kulcsátadó helye/fogadó irodája/recepciója/kihelyezett
képviselôje által jegyzôkönyvezett hiányosság esetén élhet az Utazásszervezônél pa-
nasszal, a hazaérkezést követô 8 napon belül.

5.4.  Hibás teljesítés:
Irodának nagy gondot fordít arra, hogy utasainak az ésszerûség határain belül segít-
séget nyújtson indokolt esetben az alábbi ügyeleti számon: +36 20 9423050

6. Létszám
A katalógusban szereplô valamennyi szálláshelyre (apartman és szállodai szoba is)
vonatkozóan feltüntetésre került a maximális férôhelyszám. A megadott maximális fé-
rôhelyszámnak megfelelô létszámot gyermekek (életkoruktól függetlenül) esetén sem
lehet túllépni. A pótágyazható szállodai szobáknál sincs mód a katalógusban megadott
pótágyazási lehetôségeket túllépni gyermekek (életkoruktól függetlenül) esetén sem.

7. Részvételi díj
7.1. A katalógusban szereplô ajánlatok árait az utazásszervezô Grand Tours GmbH

együttmûködve az  FTI Touristik, TUI Deutschland, Gruber Reisen EU-s
Touroperatorokkal  euróban határozta meg. A www.grand-tours.hu honlapunkon
az ajánlatok árai forintban is szerepelnek a napi valuta eladási árfolyamon. Az
utazási szerzôdés létrejöttével egyidôben kerül a pontos ár forintban/euróban
meghatározásra ami a továbbiakban az irányadó.

7.2. A részvételi díj a katalógusban szereplô szolgáltatások árát, az Utazásszervezô eljá-
rási díját, illetve szervezési költségét és az ÁFA összegét foglalja magában.

7.3 A katalógusban esetlegesen elôforduló sajtóhibákért, és a kézirat lezárást követô vál-
tozásokért irodánk felelôsséget nem vállal.

8. Egyéb költségek, részvételi díjak
A katalógusban meghirdetett fakultatív programban nem szereplô egyéb programlehe-
tôségek részvételi díja az Utazásszervezô helyi képviselôjénél fizetendôk. A program-
füzetben megjelölt járulékos költségek tájékoztató jellegûek, és a megadott szálláshe-
lyen/kulcsátadó helyen, hotel recepción fizetendôk.

9. Biztosítás
9.1.A katalógusban megjelentetett utak esetén az útlemondás esetére szóló biztosítás

(stornóbiztosítás) díját a részvételi díj nem foglalja  magában. A stornóbiztosítás meg-
kötésére az Utazásszervezô lehetôséget biztosít.

9.2. A betegség, baleset és poggyászkár esetére köthetô biztosítások árát a részvételi díj
nem tartalmazza. Ez a biztosítás az utazás elôtt névre szólóan megköthetô. Az erre
vonatkozó feltételek az irodában megtekinthetôk, megismerhetôk.

10. A meghirdetett legkisebb utaslétszám hiánya
Amennyiben az Utazásszervezô által elôre megállapított idôpontig az utasok száma
nem éri el az utazáshoz meghirdetett legkisebb létszámot, úgy az Utazásszervezô az
utasok által befizetett összeg visszatérítése mellett a szerzôdéstôl elállhat.

11.  Útiokmányok beszerzése
11.1.Az érvényes útiokmányok beszerzésérôl az utas gondoskodik, melynek során különös

tekintettel kell lenni a személyi igazolvánnyal nem rendelkezô gyermekekre. Ôk min-
den esetben kizárólag érvényes világútlevéllel utazhatnak külföldre. Amennyiben a
gyermek nem mindkét szülôjével utazik külföldre, a hozzájáruló nyilatkozatot minden
esetben a nem utazó szülô(k) részérôl ki kell tölteni, és az utazó felnôttnek (1 szülô,
nagyszülô, barát, stb.) az utazás idejére magával kell vinnie.

11.2. Házikedvencek (kutyák, macskák stb.) szükséges iratainak beszerzése az utas fela-
data.

11.3. Az úti okmányok hiányából vagy érvénytelenségébôl eredô minden kárért és költsé-
gért az utas tartozik felelôsséggel.

12. Vagyoni biztosíték
Irodánk számlavezetô bankjánál, a SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT.-nél került el-
helyezésre készpénzben a 213/1996. (XII. 23.) sz. Kormányrendeletben meghatáro-
zott vagyoni biztosíték összege. Szerzôdés szám: 191/2010/001. A vagyoni biztosíték
az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendô intézkedések (pl. ha-
zaszállítás) és a kényszerû tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az elôleg,
illetve részvételi díj visszafizetésére nyújt fedezetet. 213/1996. (XII. 23.) Korm. R.
Irodánk az utazási vállalkozások 213/1996 (XII.23) Kormány rendelet szerinti  kezesi
biztosításának tárgyában az  Utazók hazaszállítására és kényszerû tartózkodás költ-
ségeinek fedezésére szolgáló kezesi biztosítását az EUB Biztosítónál.( 1132 Bp., Vá-
ci út 36-88.) kötötte meg a KT-KE-417-20191106 számú szerzôdésben

13. Felügyeleti szerv
BFKH Budapest Fôváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellen-
ôrzési és Nemesfémhitelesítési Fôosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyele-
ti Osztály. Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.,  
Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919
Panaszával, észrevételével az alábbi szervekhez fordulhat:
1. illetékes megyei békéltetô testületek:  
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
2. illetékes megyei kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Hatósága
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Utazásszervezô adatai: Grand Tours GmbH, egyes szálláshelyeknél együttmûködve az
FTI Touristik , TUI Deutschland és Gruber Reisen EU-s Touroperatorokkal.    

Képanyag felhasználás a fenti touroperatorok engedélyével és készletébõl. 

Utazásközvetítô irodánk Magyarországon:
Név: Grand Tours Kft. cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel.: +36 72 211-213, 211-533
Fax: +36 72 213-996. e-mail: grand@t-online-hu, weboldal: www.grand-tours.hu
MKEH eng. szám: R-0462/92/99.
Cégjegyzékszám: Bm-i Cégbíróság 02-09-060395
Bankkapcsolat: Sberbank Magyarország Zrt. Pécsi Fiókja
14100017-10671649-01000007
Adószám: 10547597-2-02. Közösségi adószám: HU 10547597
BIC: MAVOHUHB
Forint IBAN: HU04 1410 0017 1067 1649 0100 0007
Euro IBAN: HU30 1410 0017 1067 1648 0100 0008

Utazási feltételek   Irányadó jogszabályok és rendelkezések

A Grand Tours katalógusban ajánlott utazásokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az utazási és az utazást közvetítô szerzôdésekrôl szóló
472/2017.(XII.28.) sz. Kormányrendelet hatályos rendelkezései, az Általános Szerzôdési Feltételekben foglaltak, valamint az Utazásszervezô (Grand Tours) és
az Utas között létrejövô egyedi utazási szerzôdésben foglaltak az irányadók.
Az Általános Szerzôdési Feltételek megtalálhatók a www.grand-tours.hu internet címû weboldalon. Az Általános Szerzôdési Feltételek legfontosabb rendelke-zéseit az
alábbiakban foglaljuk össze:



7621 PÉCS, Király u. 5.
Tel./fax: (72) 211-213, 211-533,
213-996
Mobil: 20-942-3050, 20-221-6900
e-mail: grand@t-online.hu 
www.grand-tours.hu
Skype: grand.tours.iroda

9022 GYÔR, Szent István út 35.

Tel./fax: (96) 523-050, 523-051
9200 MOSONMAGYARÓVÁR, Palánk u. 4.

Tel./fax: (96) 579-077, 579-078, 579-079
9700 SZOMBATHELY, Király u. 35.

Tel./fax: (94) 510-480, 510-481
Eng. sz.: R-0462/92/99

Hajóutak

Búvárszafarik

Egzotikus üdülések
All inclusive klub-üdülések

Családi programok

Kérje további ajánlatainkat is:
Kérje további ajánlatainkat is:

KÖZVETÍTÔ IRODÁK:


