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utazási iroda



Ne feledje,
éjjel-nappal számíthat ránk
az ország egész területén!
Standard klubtagjaink az év minden napján élvezhetik 

a Klub által biztosított előnyöket:
3 Díjmentes és esetszám korlátozás nélküli 0-24 órás helyszíni hibaelhárítás

3 Évi két alkalommal, maximum bruttó 20 000 forintos költségig 

 díjmentes autómentés és szállítás

3 Országos hálózatunk mind a 43 szerviz- és vizsgapontján 15% munkadíj kedvezmény

3 Közlekedési ügyekben díjmentes jogi tanácsadás

3 Vezetéstechnikai tréningjeink árából 15% kedvezmény a biztonságosabb közlekedésért

3 Utazáshoz 7% kedvezmény az Autoclub Travel egyéni, külföldi utazásainak szállásdíjából

3 Jelentős kedvezmények Klub Assist és utasbiztosításaink díjából

3 Azonnali üzemanyagvásárlási kedvezmények (MOL)

3 Kedvezményes mobilelőfizetések a Klub mobilflottájában (Telenor)

3 Bankszámlavezetési kedvezmények (OTP)

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon honlapunkon vagy érdeklődjön a klubtagsag@autoklub.hu e-mail címen.
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Örömmel nyújtjuk át Önnek, az egyéni utazások 2020. programfüzetünket.  
Ajánlatainkat a korábbi évek tapasztalatai, visszajelzései alapján állítottuk össze, 
így reméljük, hogy Ön is megtalálja köztük úticélját, szálláshelyét, de ha mégsem, 
keressen minket bizalommal és megszervezzük az elképzeléseinek megfelelő 
programot.
Az Autoclub travel évtizedek óta az egyénileg utazók utazási irodájaként tevé- 
kenykedik, szállásajánlatokkal, menetjegyekkel, biztosítások kötésével, autópálya 
matricák, városkártyák, térképek és útikönyvek értékesítésével segítve nyaralásu-
kat, kikapcsolódásukat. 
A Magyar Autóklub tagjai továbbra is kedvezményt élveznek a szállások részvé-
teli díjából és emellett a biztosítások díjából, térképek és útikönyvek árából is. 
 

Ha ön még nem tagja a magyar autóklubnak, 

•	 de	150-200	000	Ft	közötti	értékben	foglal	irodánkban	saját	szervezésű,	külföldi	
 utazásainkból, akkor 1 fő részére bónusz tagságot*,

•	 de	 200	 000	 Ft	 feletti	 értékben	 foglal	 irodánkban	 saját	 szervezésű,	 külföldi	 
 utazásainkból, akkor 1 fő részére standard tagságot adunk *

*további részletek, feltételek az Autoclub travel ügyfélszolgálati pontjain.

Törzsutasainknak	 5	%	 kedvezménnyel	 köszönjük	meg,	 hogy	 évről-évre	minket	
választanak utazásaik megszervezéséhez. törzsutas, minden kedves utasunk, aki 
az	utóbbi	3	évben	 legalább	két	alkalommal	minimum	1	hetes	saját	szervezésű	
üdülést foglalt irodáinkban.

A szállásajánlatok között a gyors eligazodást, választást piktogramok segítik.

Piktogramok:

kelleMes utAzást, kikAPcsolódást kíváNNAk Az Autoclub trAvel MuNkAtársAi!

wifi légkondicionált tengertől 
való távolság

központban lévő 
szálláshely

kisállat 
vihető

parkolási 
lehetőség

gyermekbarát egyedi 
lemondási feltételek

medence

magyar autóklub–autoclub travel utazási iroda
1043	Budapest,	Berda	József	u.	15.,	Nyilvántartási	száma:	Budapest	Főváros	Kormányhivatala	R-199/1992/1999.

kedvezmények a magyar autóklub tagjai részére a szállás részvételi díjából

tagsági     standard és

kategória bónusz régi kék ifjúsági oldtimer standard komfort  
    Prémium társtagság
kedvezmény 
mértéke 2%	 3%	 5%	 7%	 7%	 7%

TarTalom

anglia 4. 

ausztria 6. 

Bulgária 14. 

Csehország 22. 

Erdély 30. 

Horvátország 36. 

lengyelország 68. 

málta 72. 

montenegro 76. 

Németország 80. 

olaszország 84. 

Portugália 112. 

Spanyolország 116. 

Szlovákia 120. 

Szlovénia 124. 

oldtimer utazások  

Toszkána négy keréken 131. 

Erdélyi barangolás 
veterán gépekkel 132.

Szlovénia ékszerei 133. 

Időutazás a monarchia 
előkelő nagyvárosaiba 134.

Zemplén Veterán rally 135. 

Salzkammergut Felfedezése 136. 

Általános Szerződési Feltételek 137. 

Kedves UtasainK!

autoclub travEl Ügyfélszolgálati Pontok
1043	Budapest,	Berda	József	u.	15.	 1/345-1641	 20/929-2865	 berda@autoclubtravel.hu
1119	Budapest,	Etele	út	69.	 1/464-7560	 20/288-6809	 etele@autoclubtravel.hu
1132	Budapest,	Visegrádi	u.	17.	 1/237-1940	 20/288-6795	 visegradi@autoclubtravel.hu
4025	Debrecen,	Simonffy	u.	4-6.	(Halköz	Üzletház)	 52/530-324	 20/288-7038	 debrecen@autoclubtravel.hu
3300	Eger,	Jókai	u.	5.		 36/516-230	 20/345-7199	 eger@autoclubtravel.hu
4400	Nyíregyháza,	Dózsa	György	u.	9.	 42/504-330	 20/288-7018	 nyiregyhaza@autoclubtravel.hu
7624	Pécs,	Ferencesek	u.	22.	 72/324-729	 20/288-6859	 pecs@autoclubtravel.hu
6722	Szeged,	Bartók	Béla	tér	6.		 62/420-133	 20/288-7028	 szeged@autoclubtravel.hu
8000	Székesfehérvár,	József	Attila	u.	2/A.	 22/312-787	 20/288-6849	 szekesfehervar@autoclubtravel.hu
8900	Zalaegerszeg,	Alsóerdei	út	3/A.	 92/550-193	 20/237-7881	 zalaegerszeg@autoklub.hu



anGLia

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!

diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség:	35	Eaton	Place,	London	SW1X	8BY,	
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+44	(20)	7201	3440;	
fax:	+44	(20)	7823	1348.

Konzuli hivatal:	35	Eaton	Place,	London	SW1X	8BY,	
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+44	(20)	7235	5218,	
fax:	+44	(20)	7235	8630.

Központi ügyelet Budapesten:	+36	(80)	368	036,	kizárólag	
munkaidőn	kívül	(16:30	és	8:00.	között)	sürgős	konzuli	ügyekben:	
baleset,	haláleset,	vagy	kiskorú	eltűnése	esetén	hívható).

Segélyhívó számok: 
Mentők,	rendőrség,	tűzoltóság	egységesen:	999	vagy	112.	

Társklub: Automobile	Association	(AA),	
segélyhívószám:	+44	(800)	88	77	66.

Ünnepnapok: Anglia,	Wales,	Man	szigete	és	Csatorna-szigetek:	
Január	1.	(Újév),	Nagypéntek,	Húsvéthétfő,	május	első	és	utolsó,	
augusztus	utolsó	hétfője	(banki	szünnap),	december	25-26.	
(Karácsony).

Kincsekkel	teli	nemesi	kúriák,	gyönyörű	katedrálisok,	pompás	paloták	–	Anglia	megőrizte	ősi	kultúráját,	tradícióit.	 	York,	a	király-
ság	egyik	legszebb	városa	a	katedrálissal,	Stonehenge	a	nevezetes	kőkör,	a	jó	időben	már	Franciaországból	is	látható	Dover	fehér	
sziklái, a windsori kastély, a kis cornwalli halászváros st. ives, london nevezetességei, látnivalói méltók arra, hogy elutazzunk e 
szigetországba.

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Autópályadíj
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Az	autópályák	használata	személygépkocsival	–	néhány	szakasz	kivételével	–	díjmentes.	Szintén	fizetni	kell	néhány	alagút	és	híd	használatáért.
London	központi	részében	hétköznap	7-18.30	h	között	csak	díjfizetés	ellenében	közlekedhetnek	gépjárművek:	
www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging

*gyorsforgalmi úton

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

anGLiaLondon

																							fő/éj	 02.01-04.01.	 04.01-11.01.
kétágyas	szobában	 16	200	Ft	 17	700	Ft
háromágyas	szobában	 14	400	Ft	 14	900	Ft

																				fő/éj	 02.01-04.01.	 04.01-11.01.
kétágyas	szobában	 21	900	Ft	 24	200	Ft
háromágyas	szobában	 18	900	Ft	 20	800	Ft

                  fő/éj	 04.01-07.22.
	 09.03-11.01.	 07.22-09.03.

kétágyas	szobában	 27	600	Ft	 24	900	Ft

london/ Paddington    
st. david’s HotEls Paddington**
gb0101  
leírás:	a	családi	kézben	lévő	szálloda,	a	Hyde	Parktól	kb.	10	perces	 
sétára található, míg a Paddington metrómegállótól és pálya-
udvartól kb. 3 perces sétára. szolgáltatások:	 24	 órás	 recepció,	
reggelizőterem, csomagmegőrző, széf és ingyenes wifi a recepción. 
Elhelyezés: egyszerűen	berendezett	szobákban,	melyek	Tv-vel,	tele-
fonnal és saját fürdőszobával rendelkeznek. Ellátás: angol reggeli. 

london/goldErs grEEn    
king solomon HotEl**
gb0101 
leírás:	 London	 észak-nyugati	 részén,	 közel	 Golders	 Green	 és	 a	
brent cross metrómegállóhoz helyezkedik el a szálloda. Metróval a 
belváros és a fő látványosságok körülbelül 20 perc alatt elérhetőek. 
szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 reggelizőterem,	 bár,	 ingyenes	wifi.	 
Elhelyezés: kényelmesen kialakított szobákban, melyek tv-vel, kávé- 
és	 teafőzővel,	 széffel	 valamint	 saját	 fürdőszobával	 rendelkeznek.	 
Ellátás: büféreggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen.

london/ bloomsbury    
st gilEs HotEl***         
gb0101
leírás:	a	szálloda	London	West	End	negyedében,	a	Tottenham	Court	
metrómegállótól	és	az	Oxford	Street	üzleteitől	alig	5	perces	 sétára	
található.	A	Covent	Garden	és	a	British	Múzeum	is	pár	perc	sétával	
elérhető. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	ingyenes	wifi,	étterem,	bár,	
kávézó, fitneszterem, fedett medence. Elhelyezés: kényelmesen 
berendezett	 szobákban,	melyek	TV-vel,	 telefonnal,	 széffel,	 kávé-	és	
teafőzővel és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. Ellátás: reggeli. 
minimum tartózkodás: 2 éj.

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 48	 96	 112*	 112

london/ WamblEy    
HotEl WEmblEy intErnational*** 
gb0101 
leírás:	a	hangulatos	szálloda	a	Wambley	Stadion	közelében	helyez- 
kedik	 el.	 A	 közeli	 Wambley	 Park	 metrómegállóból	 könnyedén	
megközelíthető minden látványosság. szolgáltatások: 24	órás	 re-
cepció, széf a recepción, ingyenes wifi, étterem, bár, fitneszterem. 
Elhelyezés: kényelmesen kialakított, légkondicionált szobákban, 
melyek tv-vel, telefonnal, rádióval, kávé- és teafőzővel, valamint 
hajszárítóval felszert fürdőszobával rendelkeznek. Ellátás: kontinen-
tális reggeli. 

                         fő/éj	 03.01-04.01.	 04.01-05.01.	 05.01-08.01.
	 	 08.01-09.01.	 09.01-11.01.	 11.01-12.20.

kétágyas	szobában	 18	900	Ft	 21	900	Ft	 24	200	Ft	 17	400	Ft
háromágyas	szobában	 15	900	Ft	 17	900	Ft	 20	900	Ft	 14	700	Ft
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bécs
austria trEnd HotEl lassallE****
au0101
leírás: a szálloda nyugodt, mégis központhoz közeli helyen fekszik, a Prater,  
a	Duna-sziget	és	a	Messe	közelében.	A	városközpont	a	kb.	400	méter	távol-
ságra	 található	 U1	 metróvonallal	 egyszerűen	 elérhető.	 szolgáltatás: 24	
órás	 recepció,	 lobby,	 reggeliző	 terem,	bár,	 kert,	 terasz,	 szauna	 (térítés	 el-
lenében),	 ingyenes	 wifi.	 Elhelyezés: légkondicionált szobákban, melyek 
fürdőszobával,	 hajszárítóval,	 TV-vel,	 minibárral	 és	 széffel	 rendelkeznek.	 
Ellátás: reggeli. Parkolás:	a	szálloda	garázsában	kb.	18	€/nap	(előre	fogla-
landó).	 az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény: 11	 éves	
korig egy gyermek a szülőkkel egy szobában ingyenes. kiemelt időszak: 
02.12-02.14.,	 02.24-02.27.,	 03.11-03.14.,	 03.28-04.07.,	 05.03-05.07.,	 05.12-
05.14.,	 05.18-05.20.,	 05.31-06.05.,	 06.09-06.11.,	 06.19-06.21.,	 09.01-09.09.,	
09.11-09.16.,	 09.20-09.27.,	 10.05-10.09.,	 10.17-10.20.	 között	 az	 ár	 egyéni	
lekérésre érhető el. minimum tartózkodás: 2 éjszaka. 

bécs
star inn WiEn scHönbrunn, by comfort***
au0101
leírás:	a	szálloda	Bécs	15.	kerületében	található,	metróval	5	percre	a	Schön-
brunni	 kastélytól	 és	 a	 Westbahnhof	 pályaudvartól.	 A	 Lägenfeld	 metró- 
állomás	 (U4-es	 és	 U6-os	 vonal)	 mindössze	 150	 méterre	 helyezkedik	 el.	 
szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció	 és	 lobby-bár,	 reggelizőterem,	 konferen-
ciaterem, ingyenes wifi. Elhelyezés: légkondicionált standard kétágyas 
szobákban,	 melyek	 fürdőszobával,	 hajszárítóval,	 TV-vel	 és	 széffel	 ren-
delkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás:	a	szálloda	garázsában	kb.	16	€/nap	
(előre	foglalandó).	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény: 
11	éves	 korig	egy	gyermek	a	 szülőkkel	 egy	 szobában	 ingyenes.	kiemelt 
időszak: 05.21-05.23.,	06.11-06.13.	között	az	ár	egyéni	lekérésre	érhető	el.

bécs
austria trEnd HotEl doPPio****
au0101
leírás: a szálloda mellett található bécs új Media Quarter Marx média-
központja	és	a	Vienna	Biocenter,	villamossal	pedig	mindössze	10	perc	alatt	 
elérhető a belvedere-palota és a városközpont. szolgáltatás:	24	órás	 re-
cepció, reggelizőterem, bár, konferenciaterem, fitneszterem, ingyenes  
wifi. Elhelyezés: légkondicionált classic kétágyas szobákban, melyek 
fürdőszobával,	 hajszárítóval,	 TV-vel,	 minibárral	 és	 laptop	 széffel	 rendel-
keznek. Ellátás: reggeli. Parkolás:	 a	 szálloda	parkolójában	5	€/nap	 (kor-
látozott	számban)	vagy	a	közelben	lévő	garázsban	kb.	15,20	€/nap	(előre	
foglalandó).	 az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kiemelt időszak: 
03.11-03.13.,	 03.28-03.31.,	 04.03-04.07.,	 05.03-05.08.,	 05.12-05.15.,	 06.09-
06.12.,	 09.04-09.09.,	 09.21-09.27.	 között	 az	 ár	 egyéni	 lekérésre	 érhető	 el.	
minimum tartózkodás:	04.17-04.19.,	05.01-05.03.,	05.29-05.31.	között	2	éj	
és	04.10-04.14.,	05.21-05.25.	között	3	éj.	

bécs-vösEndorf 
austria trEnd EvEntHotEl PyramidE****              au0101
leírás: a szálloda bécs déli szélén, vösendorfban, európa egyik legnagyobb 
bevásárló központjával, a shopping city süd-el szemben található és egy 
45.000	nm–es	zöld	övezet	veszi	körül.	Különlegessége,	hogy	egy	42	méte-
res	üveg	piramisban	működő,	4000	fő	befogadására	alkalmas	rendezvény-
központtal is rendelkezik. A badener bahn vasútvonal vonata a szálloda előtt 
áll meg, mellyel kb. 30 perc alatt elérhető a belváros. szolgáltatás:	24	órás	
recepció, lobby, étterem, bár, kert, trópusi hangulatot idéző wellness köz-
pont	(kül-,	és	beltéri	medence,	szauna,	pezsgőfürdő)	fitneszterem,	 ingye- 
nes wifi. Elhelyezés: kényelmesen berendezett légkondicionált kétágyas 
szobákban,	melyek	fürdőszobával,	hajszárítóval,	TV-vel,	széffel	és	minibár-
ral rendelkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás:	a	szálloda	garázsában	kb.	15	€/
nap	(előre	foglalandó).	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvez-
mény:	11	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes.	

Ausztria az az ország, ahol mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó a természet 
varázslatos	tájairól,	a	híres	múzeumokról	és	műemlékekről,	a	gyógyfürdők	pihentető	varázsáról	vagy	a	sportolási	lehetőségekről.	 
Az élményt még inkább felejthetetlenné teszi a méltán híres osztrák vendégszeretet és az ínyenc konyha.
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aUsztriaBécs

diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség:	1010	Wien,	Bankgasse	4-6,	
Telefon:	+43	(1)	5378	0300,	fax:	+43	(1)	535	99	40
ügyeleti	(mobil)	telefon:	+43	(699)	120-290-48.

Konzuli hivatal: S1010	Wien,	Schenkenstrasse	3,		
Telefon.:	+43	(1)	5378	0300,	fax:	+43	(1)	532	1117	

Központi ügyelet Budapesten:	+36	(80)	368	036
kizárólag	munkaidőn	kívül	(16:30	és	8:00	között)	
sürgős konzuli ügyekben: baleset, haláleset, 
vagy	kiskorú	eltűnése	esetén	hívható).

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)	

Segélyhívó számok:	Rendőrség:	133,	Mentők:	144,	Tűzoltóság:	122.	

Társklub:  
Österreichischer	Automobil-	Motorrad-	und	Touring	Club	(ÖAMTC).	
Segélyhívószám:	120
Érvényes	tagsági	kártyájukat	felmutató	MAK	klubtagok	27	€	kedvezményt	kap-
nak	az	ÖAMTC	segélyszolgálatának	díjából:	nappal	(06.00-20.00	h	között)	108	€-t	
fizetnek	135	€	helyett,	éjjel	(20.00-06.00	h	között)	pedig	152	€-t	179	€	helyett.

Ünnepnapok: Január	1.	(Újév),	január	6.	(Vízkereszt),	Húsvéthétfő,	május	1.	
(Munka	ünnepe),	Krisztus	mennybemenetele,	Pünkösdhétfő,	Úrnapja,	
augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),	október	26.	(Nemzeti	ünnep),	
november	1.	(Mindenszentek),	december	8.	(Szeplőtelen	Fogantatás	ünnepe),	
december	25-26.(Karácsony).

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

*Éjjel	(22-05	óra	között)	az	A10	(Tauern),	az	A12	(Inntal),	az	A13	(Brenner)	és	az	A14	(Rheintal)	autópályán	maximum	110	km/h.

Autópályadíj

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán*

maximum	km/h	 50	 100	 100	 130

Autópálya matrica árak	(érvényes	2019.	02.	28-ig)

személygépkocsi
10	napos	 3	360	Ft
2	havi	 9	790	Ft
éves	 32	550	Ft

Motor
10	napos	 1	930	Ft
2	havi	 4	900	Ft

Az autópályák és a legtöbb gyorsforgalmi út díjköteles, előre meg-
vásárolt, éves, kéthavi vagy tíznapos érvényességgel rendelkező 
matricával lehet használni. Néhány hegyvidéki autópálya-szakasz, 
hágó és alagút használatáért külön kell a helyszínen fizetni.

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

                 fő/éj 02.01-03.28.	 03.28-04.17.	 04.17-06.28.
	 	 06.28-08.31.	 08.31-10.31.
kétágyas	szobában	 16	200	Ft	 	19	800	Ft	 22	500	Ft

                fő/éj	 02.01-04.01.	 07.01-09.01.	 04.01-07.01.
	 	 	 09.01-10.31.
kétágyas	szobában	 18	800	Ft	 22	200	Ft	 23	900	Ft

                 fő/éj	 02.01-03.28.	 03.28-04.17.	 04.17-06.28.
	 	 06.28-08.31.		 08.31-10.31.
kétágyas	szobában	 16	500	Ft	 21	400	Ft	 24	800	Ft

                  fő/éj	 02.01-03.28.	 03.28-04.20.	 09.07-10.24.
	 10.24-10.31.	 06.26-09.07.	 04.20-06.26.
kétágyas	szobában	 14	900	Ft	 17	700	Ft	 21	400	Ft



aUsztriaaUsztria

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!8 9

stájerország és Karintia Felső-ausztria
graz
roomz graz 
– budgEt dEsign HotEl***
au0401
leírás:	az	elegáns	szálloda,	a	Graz	Messe	Kiállítási	Központ	és	a	Stadt-
halle közelében fekszik, a keleti-pályaudvar mellett. A történelmi óváros 
és	számos	látnivaló	villamossal	mindössze	kb.	6	perc	alatt	elérhető,	a	kb.	
200 méterre található villamosmegállóból. szolgáltatás:	24	órás	recep-
ció, étterem, bár, lift, terasz, fitneszterem, ingyenes wifi. Elhelyezés: ké-
nyelmesen berendezett légkondicionált kétágyas szobákban, melyek 
TV-vel,	 széffel	 felszereltek	 és	 fürdőszobájuk	 hajszárítóval	 rendelkezik.	
Ellátás: reggeli. Parkolás:	 a	 szálloda	saját	parkolójában	kb.	10	€/nap	
(előre	 foglalandó).	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvez-
mény:	5	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes.

villacH  ifjÚsági és családi HostEl villacH
leírás:	a	hostel	Villach,	St.	Martin	városrészében	található,	kb.	5	perc	sétára	a	városközpon-
tjától és 20 percnyi távolságra az olasz, valamint a szlovén határtól. szolgáltatás: recepció, 
reggeliző	 terem,	 társalgó,	 terasz,	TV	 szoba,	 szauna,	 sportolási	 lehetőségek	 (asztalitenisz,	
teniszpálya,	focipálya),	ingyenes	wifi	(a	lobbyban)	és	parkolás.

klagEnfurt  ifjÚsági és családi HostEl klagEnfurt
leírás: a hostel klagenfurt nyugati részén, az Alpen-Adria egyetem közelében helyezke-
dik	el.	Egy	rövid	sétára	található	az	Europapark	és	a	Minimundus	Park,	a	Wörthi-tó	pedig	
1,8	 km-re.	szolgáltatás: recepció, reggeliző terem, társalgó, tv szoba, terasz, sportolási 
lehetőségek	(asztalitenisz,	teniszpálya,	focipálya),	ingyenes	wifi	(a	lobbyban)	és	parkolás.

HEiligEnblut  ifjÚsági és családi HostEl HEiligEnblut
leírás:	a	hostel	a	Hohe	Tauern	Nemzeti	Parkban	helyezkedik	el,	Ausztria	 legmagasabb	hegy- 
csúcsa,	 a	Großglockner	 lábai	 alatt.	szolgáltatás: recepció, reggeliző terem, társalgó, tv 
szoba, napozó terasz, sportolási lehetőségek, internetsarok ingyenes wifi-vel és parkolás.

vEldEn  ifjÚsági és családi HostEl caP WörtH
leírás:	a	hostel	közvetlenül	a	Wörthi-tó	partján	helyezkedik	el.	Velden	központja	kb.	4	km	
távolságra található. szolgáltatás: recepció, reggeliző terem, kávézó, bár, tv szoba, napozó 
terasz,	sportolási	lehetőségek	(asztalitenisz,	teniszpálya,	focipálya),	saját	strand	a	Wörthi-tó	
partján, park, játszótér, fedett medence, szauna, ingyenes wifi és parkolás. 

mindEn szállásra érvényEs információ: 
Elhelyezés: egy-, két- és többágyas fürdőszobával rendelkező szobákban. Ellátás: 
reggeli. az ár tartalmazza:	ágyneműt,	Welcome	Stampet.	az ár nem tartalmazza: a 
törölköző	használatot,	mely	a	helyszínen	kérhető	(nagy	törölköző	1,70	€,	kis	törölköző	
1	€).	Kedvezmény:	3	év	alatt	 ingyenes.	felár:	 egyágyas	 szoba	2	700	Ft/éj,	 kétágyas	
szoba	1	400	Ft/fő/éj,	ebéd	vagy	vacsora	2	900	Ft/fő/étkezés.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	kb.	2,50	€/fő/éj,	17	éves	kor	felett.

graz
star inn HotEl PrEmium graz, 
by Quality***
leírás:	a	szálloda	körülbelül	1,2	km-re	található	a	történelmi	óvárostól.	
olyan látnivalók, mint a schlossberg vagy a Murinsel tömegközleke- 
déssel könnyen megközelíthetők, mivel a legközelebbi megálló mind-
össze	 100	méterre	 van	 a	 szállodától.	szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	
lobby bár, reggelizőterem, konferenciatermek, ingyenes wifi Elhelye-
zés:	légkondicionált	kétágyas	szobákban,	melyek	TV-vel,	mini	hűtővel,	
Nespresso kávéfőzővel és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. Ellá-
tás: reggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen. Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi adó.

bad goisErn
bErgblick Panzió           au0204
leírás:	a	család-	és	gyermekbarát	panzió	a	Halstatti-tó	északi	partján,	
500	méter	 tengerszint	 feletti	magasságban,	 a	 település	 központjától	
egy	 rövid	 sétára	helyezkedik	el	és	 szobáiból	gyönyörű	kilátás	nyílik	a	
Dachstein	 hegycsúcsaira.	 A	 Bad	 Goisern-i	 strand	 csupán	 900	 méter	
távolságra van a panziótól. szolgáltatás: recepció, étterem, reggeliző 
terem, bár, terasz, társalgó, kert, játszótér, kerékpártárolási lehetőség, 
kerékpárkölcsönzés	 (kb.	 5	 €/nap),	 ingyenes	 wifi.	 Elhelyezés: stíluso-
san berendezett két- és háromágyas, valamint családi szobákban, me-
lyek fürdőszobával, tv-vel, wifivel és részben erkéllyel rendelkeznek. A 
háromágyas	szobák	(maximum	2	felnőtt	és	1	gyermek	15	éves	korig)	kb.	22	nm-esek,	egy	franciaággyal	és	egy	pótággyal	vagy	kihúzható	kana-
péval	rendelkeznek.	A	családi	szobák	(maximum	4	felnőtt)	kb.	24	nm-esek,	egy	franciaággyal	és	egy	emeletes	ággyal	felszereltek.	Ellátás: reggeli. 
Parkolás: a panzió saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény: 6	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	
szobában	ingyenes,	6-15	éves	kor	között	50%,	15	éves	kor	felett	10%.	felár: félpanzió	4	300	Ft/fő/alkalom.	kiemelt időszak: 04.29-05.03.,	07.17-
07.19.,	08.09-08.15.	és	08.23-08.29.	között	az	ár	egyéni	lekérésre	érhető	el.	Egyéb:	háziállat	vihető	4	€/kisállat/nap	(ellátás	nélkül).		

               fő/éj	 02.01-04.01.
	 07.01-09.01.	 04.01-07.01.	 09.01-10.31.

kétágyas	szobában		 15	800	Ft	 17	900	Ft	 	19	800	Ft

               	fő/éj	 02.01-04.12.	 04.12-06.29.	 06.29-07.13.
	 07.13-09.01.	 10.01-10.31.	 09.01-10.01.
kétágyas	szobában		 17	900	Ft	 19	900	Ft	 22	500	Ft

                         fő/éj	 04.15-07.04.
	 08.15-10.31.	 07.04-08.15.

két-	és	háromágyas	szobában		 14	600	Ft	 15	200	Ft
családi	szobában		 15	900	Ft	 16	800	Ft

fő/	éj	többágyas	szobában		 02.01-11.30.
Klagenfurt,	Heiligenblut	 12	400	Ft
Villach	 12	700	Ft
Cap	Wörth	 15	800	Ft

ajándék: salzkammErgut élménykártya 
3 vagy több éjszaka foglalása esetén!

ajándék: salzkammErgut élménykártya 
3 vagy több éjszaka foglalása esetén!

ifjÚsági és családi HostElEk karintiában       
au0301

gosau
gastHof-PEnsion kircHEnWirt           au0204
leírás:	a	panzió	a	világörökség	részét	képző	hallstatti	régióban,	Gosau	városközpontjában,	mégis	csendes	
helyen,	780	méter	tengerszint	feletti	magasságban	található.	Tökéletes	választás	családoknak,	az	aktív	ki-
kapcsolódás kedvelő utasoknak illetve a termeszét szerelmeseinek is egyaránt, hiszen a környék bővelkedik 
a	kirándulási,	 túrázási	 lehetőségekben.	Hallstatt	15	km	távolságra	érhető	el.	szolgáltatás: recepció, bár, 
étterem,	 kültéri	 étkező,	 napozóterasz,	 széf,	 darts,	 asztalitenisz,	 játszószoba,	 játszótér,	 Wellness	 részleg:	
finnszauna, infrakabin, relaxációs szoba, ingyenes wifi. Elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas 
szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, rádióval, fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt és részben erkéllyel 
rendelkeznek.	A	szobákban	maximum	2	pótágy	helyezhető	el	16	éves	korig.	Ellátás: all	inclusive	light	(bü-
féreggeli,	három	fogásos	vacsora,	ital	a	vacsora	alatt	–	bor,	szóda,	a	gyerekeknek	gyümölcslé).	Parkolás: a 
panzió saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: büféreggelit és 3 fogásos vacsorát, italt a vacsora 
alatt	 (bor,	 szóda,	gyümölcslé)	17:30-19:30	közötti	 időszakban,	wellness	használatot.	kedvezmény: 6	éves	korig	egy	gyermek	a	 szülőkkel	 egy	
szobában	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12-16	éves	kor	között	25%,	16	éves	kortól	15%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	2	€/fő/
éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás: 06.20-08.22.	között	5	éj,	egyébként	2	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.	

                     fő/éj	 05.01-06.20.
	 08.22-09.20.	 06.20-08.22.

kétágyas	szobában		 19	900	Ft	 20	900	Ft
6=7 (05.01-06.20.	és	08.22-09.20.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10	(06.20-08.22.	között	9	éjszaka	áráért	10	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (05.01-07.04.	és	08.22-10.31.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10	(05.01-10.30.	között	9	éjszaka	áráért	
10	éjszakát	tölthet	el)

ElŐfoglalási kEdvEzmény:  5% (foglalás	04.30-ig)

ElŐfoglalási kEdvEzmény:  5% (foglalás	04.01-ig)

a kedvezmények összevonhatók!

gEboltskircHEn
landgastHof lEdErErWirt***           au0201
leírás:	 a	 két	 egymás	 melletti	 épületből	 (főépület	 és	 melléképület)	 álló	 vendégház,	 a	 családias	 hangulatú	
település központjában helyezkedik el, kb. 2 km távolságra a geboltskircheni fürdőtótól. A közelben van egy 
18	lyukú	golfpálya,	a	vendégháztól	pár	percnyi	sétára	lovarda	található,	de	a	térségben	érjük	el	Felső-Ausztria	
első	Nording-Fitnesz	Parkját	 is,	melynek	 leghosszabb	túraútvonala	11,9	km.	szolgáltatás: recepció, lobby, ét-
terem,	bár,	terasz,	kert,	játszótér,	asztalitenisz,	ingyenes	wifi	az	étteremben.	Wellness	részleg:	szauna,	szolárium	
(felár	ellenében).	Elhelyezés: a főépület kétágyas vagy családi szobáiban, melyek fürdőszobával, ülősarokkal, 
síkképernyős	TV-vel,	 telefonnal	és	részben	erkéllyel	rendelkeznek,	 illetve	a	melléképület	 (kb.	800	méter	távol-
ságra	a	főépülettől)	kétágyas	vagy	családi	szobáiban,	melyek	egyszerűbben	berendezettek,	fürdőszobával	és	részben	erkéllyel	rendelkeznek.	A	családi	
szobákban egy franciaágy és egy emeletes ágy található. Ellátás: all	inclusive	(reggeli,	délben	leves	(hétfőnként	csak	ebédcsomag),	délutáni	sütemény	
(hétfőnként	csak	ebédcsomag),	menüválasztós	vacsora	salátabárral,	 júliusban	és	augusztusban	heti	egy	alkalommal	grillest,	11:00	és	22:00	óra	között	
bor, sör, gyerekeknek gyümölcslé, szódavíz, kávé és tea korlátlan fogyasztása. Parkolás: a vendégház saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: 
welcome	drinket,	kedvezményes	belépőt	az	Acapulco	vízi	parkba	(Bad	Schallerbach)	hétfőtől	péntekig,	heti	két	alkalommal	szauna	használatot,	wifi-t	az	
étteremben és idegenforgalmi adót. kedvezmény:	12	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	12-15	éves	kor	között	80%,	
15	éves	kor	felett	30%.	minimum tartózkodás:	3	éj	(érkezés	keddtől	vasárnapig). Egyéb: háziállat	vihető	5	€/kisállat/éj	(ellátás	nélkül).

                                        fő/éj	 05.01-07.04.
	 08.22-10.30.	 07.04-08.22.

melléképületi	kétágyas	vagy	családi	szobában		 15	900	Ft	 17	700	Ft
főépületi	kétágyas	vagy	családi	szobában		 16	900	Ft	 18	600	Ft

3=4 (3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el)

ElŐfoglalási kEdvEzmény:  10% (foglalás	04.30-ig)
a kedvezmények 
összevonhatók!



diEntEn
landHaus salzburg           au0202
leírás:	az	apartmanház	a	Hochkönig	lábánál,	a	település	központjától	
kb.	1	km-re	található.	A	közelben	halad	egy	mountain	bike	túraútvonal,	
így remek kiindulópontot biztosít a bicikli túráknak, de akár a gyalogos 
túrázásnak is. szolgáltatás: lobby, kert, játszószoba, ingyenes wifi, well-
ness részleg: medence, pezsgőfürdő, szauna, infrakabin, fitneszterem. 
Elhelyezés: apartmanokban, melyek saját fürdőszobával, hajszárítóval 
TV-vel,	 rádióval,	 széffel,	 wifi-vel,	 konyhasarokkal	 és	 részben	 erkéllyel	
rendelkeznek.	 Konyhasarok	 felszereltsége:	 2	 főzőlapos	 villanytűzhely,	
hűtőszekrény,	mikró,	vízforraló,	kávéfőző,	mosogatógép.	a típusú apartman:	kb.	20	nm-es,	maximum	2	fő	részére	egy	légterű	apartman	fran-
ciaággyal. b típusú apartman:	kb.	45	nm-es,	két	légterű	maximum	5	fő	részére,	a	nappaliban	található	egy	kihúzható	kanapé,	a	hálószobában	egy	
franciaágy és egy emeletes ágy. c típusú apartman:	kb.	47	nm-es,	maximum	6	fő	részére	(4	felnőtt	+	2	gyermek),	a	nappaliban	található	egy	ki-
húzható kanapé, a hálószobában egy franciaágy és egy emeletes ágy és erkéllyel rendelkezik. Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: a	víz-,	a	fűtés-,	
az	áram	díját,	ágyneműt,	törölközőt,	konyharuhát,	wellness	használatot.	Parkolás:	az	apartmanház	parkolójában	ingyenes	(apartmanonként	1	
autó	részére).	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj	(14	éves	kortól),	kaució	100	€/apartman,	végső	takarítás	A	típus	apartmanban	
40	€/apartman,	B	típusú	apartmanban	50	€/apartman,	C	típusú	apartmanban	70	€/apartman,	ágynemű-,	törölköző-,	konyharuha	cseréje	15	€/
alkalom	(több	mint	7	éjszaka	foglalása	esetén	fizetendő).	minimum tartózkodás: 3 éj. Egyéb:	kisállat	vihető	50	€/tartózkodás.

russbacH
russbacH aPartmanHáz
au0202
leírás:	 a	 falu	 központjában	 lévő	apartmanház	Dachstein	West	 régióban,	
800	méter	 tengerszint	 feletti	magasságban	helyezkedik	el,	 közelében	ét-
termek, élelmiszerboltok, strand és vízi élménypark is egyaránt megta-
lálhatóak.	 A	 Hornbahn	 felvonó	 alsó	 állomása	 300	méter	 távolságra	 van,	
így	könnyedén	feljuthatunk	a	Hornspitz	csúcsra.	Salzburg	56	km-re,	Hall-
statt	24	km-re	 fekszik.	szolgáltatás: étterem, szauna, lift, kültéri parkoló, 
mosókonyha, ingyenes wifi az apartmanokban. Elhelyezés: a típusú apartman:	maximum	2	felnőtt	és	1	gyerek	(15	éves	korig)	részére.	b típusú apart-
man:	maximum	2	felnőtt	és	2	gyerek	(15	éves	korig)	részére.	Az	apartmanokban	egy	légterű	lakó-hálóhelyiség	franciaággyal	és	egy	kihúzható	ággyal,	
fürdőszoba, konyhasarok, kávéfőző és tv található. Ellátás: önellátás. Parkolás: az apartmanház saját parkolójában díjmentesen. az ár nem tartalmazza: 
ágyneműt	és	törölközőt	mely	a	helyszínen	bérelhető:	12	€/fő/tartózkodás.	Szauna	használat	8	€/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 
1,80	€/fő/éj,	végső	takarítás	40	€/apartman.	minimum tartózkodás:	5	éj,	szombati,	vasárnapi	vagy	hétfői	érkezéssel.

saalbacH-HintErglEmm
HotEl gungau***           au0201
leírás:	 a	 családi	 vezetésű	 szálloda	 a	 város	 központjától	 kb.	 300	mé-
terre, mégis csendes helyen, a zwölferkogel lábánál található. A vidéket 
legtöbben csak téli úticélként ismerik, hiszen itt található Ausztria leg-
nagyobb összefüggő síterülete, holott nyáron is kalandozhatunk az 
osztrák Alpok szívében a sok száz kilométer hosszú kerékpár- és túraút-
vonalak valamelyikén. szolgáltatás: recepció, lobby, étterem, bár, lift, 
napozóterasz, ingyenes wifi a szobákban, wellness részleg: szauna, 
infrakabin, relaxációs szoba. Elhelyezés: modern kétágyas szobákban, 
melyek	TV-vel,	saját	fürdőszobával	és	erkéllyel	rendelkeznek,	ahonnan	gyönyörű	kilátás	nyílik	a	pinzgaui	hegyvonulatokra.	Ellátás: all inclusive 
light	(büféreggeli,	4	fogásos	vacsora	–	salátabár	előétellel,	leves,	főétel,	desszert-	18:30-20:30	között	ingyenes	italfogyasztás	a	vacsorához-	sör,	bor,	
limonádé,	kóla,	gyümölcslé).	Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen. az ár tartalmazza: wellness részleg használatát. kedvezmény:	6	
éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes,	6-	13	éves	kor	között	50%.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,10	€/fő/éj	(15	
éves	kortól).	minimum tartózkodás: 2 éj, hétfői, keddi, pénteki vagy szombati érkezéssel.

nEukircHEn
HotEl gastHof untErbrunn****           au0201
leírás:	a	családi	 tulajdonban	 lévő	szálloda	és	vendégház	a	Hohe	Tauern	Nemzeti	Park	csodálatos	hegy-
vonulatai	között,	Neukirchen	központjában	helyezkedik	el.	A	két	egymás	melletti	épületből	 (főépület	és	
melléképület)	álló	szálláshelytől	kb.	 fél	órás	sétatávolságra	található	a	varázslatos	Untersulzbach	vízesés.	
szolgáltatás: recepció, lobby, étterem, bár, kávézó, kerékpártároló, terasz, játszósarok, játszótér, ingyenes 
wifi.	Wellness	részleg:	medence,	szauna,	gőzfürdő,	relax	szoba,	fitneszterem,	masszázs	szolgáltatások.	El-
helyezés:	melléképületi,	 kényelmesen	 berendezett	 kétágyas	 szobákban,	melyek	TV-vel,	 széffel,	 részben	
erkéllyel	rendelkeznek	és	fürdőszobájuk	hajszárítóval	felszerelt.	Főépületi,	2-3	fős	stúdiókban,	melyekben	
egy franciaágy, egy pótágy, tv, széf található és fürdőszobájuk hajszárítóval rendelkezik. Ellátás: reggeli. 
Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: wellness részleg használatot, Nationalpark sommercardot. kedvezmény:  
6	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	6-10	éves	kor	között	70%,	10-15	éves	kor	között	50%,	15	éves	kortól	30%.
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	2,10	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	kiemelt időszak:	06.19-06.22.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	
el. minimum tartózkodás: 3 éj. Egyéb:	háziállat	vihető	4	100	Ft/éj	(előzetes	lekérésre).	

böckstEin – bad gastEin
HotEl EvianQuEllE***           au0201
leírás:	a	szálloda	Böckstein	faluban	található	kb.	4	km-re	Bad	Gastein-től.	A	Gastein-völgy	a	Hohe	Tauern	
Nemzeti	Park	területén	kb.	1000	m-es	magasságban	fekszik,	valamint	a	termálvíz	és	hegyek	találkozásának	
köszönhetően az egyik legfelkapottabb üdülőközpont. különleges adottságai miatt nemcsak számos 
túraútvonal, hanem a sziklákból feltörő termálforrásoknak köszönhetően számtalan gyógyfürdő várja az 
utazókat.	Bad	Gastein	legnagyobb	nevezetessége	a	vízesés,	mely	közvetlenül	a	város	központjában	látható,	
340	 m-es	 magasságból	 zúdul	 le	 három	 lépcsőn	 keresztül,	 varázslatos	 látványt	 nyújtva.	 szolgáltatás:  
recepció, lobby, lift, étterem, napozóterasz, kert, horgásztó, ingyenes wifi, wellness részleg: finnszauna, in-
frakabin, relaxációs szoba, fitneszszoba. Elhelyezés: 42-60	nm-es	egy	légterű	apartmanban,	maximum	2	
felnőtt+3	gyermek	részére	(16	éves	korig)	vagy	4	felnőtt	részére,	nappali	hálótérrel,	felszerelt	konyhasarokkal	és	étkezősarokkal	rendelkezik.	El-
látás: félpanzió. Parkolás: a hotel parkolójában ingyenesen. az ár tartalmazza: wellness részleg használatát. kedvezmény: 4	éves	korig	egy	
gyermek	szülőkkel	apartmanban	ingyenes,	4-16	éves	kor	között	7	700	Ft/fő/éj,	16	éves	kortól	20%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 
2,70	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás: 3 éj. Egyéb:	háziállat	vihető	5	€/kisállat/éj	(ellátás	nélkül).	

aUsztriaaUsztria
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salzburgerland

            apartman/	éj	 04.15-06.27.
	 08.22-11.01.	 06.27-08.22.

A	típusú	apartman	 18	600	Ft	 	19	800	Ft
B	típusú	apartman	 20	800	Ft	 22	500	Ft

                         fő/éj	 05.30-07.06.
	 08.24-10.13.	 07.06-08.24.

melléképületi	kétágyas	szobában		 16	800	Ft	 18	900	Ft
főépületi	stúdióban	 19	400	Ft	 22	500	Ft

                    fő/éj	 06.19-07.10.
	 08.30-09.27.	 07.10-08.30.

apartmanban	 23	400	Ft	 26	900	Ft

fő/éj	 06.28-09.27.
kétágyas	szobában	 27	600	Ft

             apartman/éj	 06.27-07.11.
	 08.29-09.04.	 07.11-08.29.

A	típusú	apartman	 21	400	Ft	 24	500	Ft
B	típusú	apartman	 42	200	Ft	 47	700	Ft
C	típusú	apartman	 46	900	Ft	 52	200	Ft

6=7 (04.15-06.27.	és	08.22-11.01.	között	4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el)

4=5 (4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(06.19-07.10.	és	08.30-09.27.	között	6	éjszaka	áráért	
7	éjszakát	tölthet	el	vasárnapi	vagy	hétfői	érkezéssel)

ajándék: tennengau Plus élménykártya (A	 kedvezménykártya	 ingyenes	
donnerkogelbahn felvonó használatot biztosít, valamint kedvezményes 
belépőjegyeket a környék attrakcióihoz és múzeumaiba, illetve a helyi idegen-
forgalmi iroda által szervezett kirándulásokon, programokon való ingyenes, 
vagy	kedvezményes	részvételt.)

ajándék: nationalPark sommErcard (A	 kedvezménykártya	 a	 Hohe	
tauern Nemzeti Park salzburg tartományi oldalára, a nyári időszakra érvényes, 
számos látnivalót és programot foglal magában, ingyenes és kedvezményes 
belépődíjakkal.)

a kedvezmények összevonhatók!

6=7 (07.04-07.11.	és	08.22-09.05.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

ElŐfoglalási kEdvEzmény:  5% (foglalás	04.01-ig)

ElŐfoglalási kEdvEzmény:  10% (foglalás	04.30-ig)

salzburgErland kártya 
A	Salzburgerland	kártyával	a	közlekedési	kedvezményeken	kívül,	a	régió	több	mint	190	múzeuma,	látnivalója	és	kirán-
dulóhelye tekinthető meg ingyenesen: tavak és fürdők, várak és kastélyok, bányák, természeti látványosságok, hegyi 
vasutak,	 tanösvények.	A	 kártya	magában	 foglal	 egy	24	órás	 Salzburg	 kártyát	 is,	melyet	 a	nyaralás	 időtartama	alatt	
tetszőleges napon lehet felhasználni, a belvárosi buszok díjmentes használatára, ingyenes belépésre salzburg fontos-
abb múzeumaiba, váraiba és kastélyaiba.           

     további részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálati irodáinkban!
  

vásároljon ausztriai utazásáHoz tartománykártyát, mEllyEl kEdvEzményEsEn jutHat fElEjtHEtElEn élményEkHEz!

Közép-Európa	legnagyobb	nemzeti	parkja,	mely	Karintia,	Salzburg	és	Tirol	tartományok	határán	fekszik.	A	Großglockner	és	a	Großvenediger	hatal-
mas hegycsúcsival, gleccsereivel, a meseszép krimml vízesésekkel rendkívül sokoldalú természeti csodának számít. A Nemzeti Park varázslatos 
világát számtalan túraútvonal hálózza be, melyeket egyedül vagy akár képzett parkőrökkel is bejárhatunk. 

Hohe tauern nemzeti Park
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Hohe tauern nemzeti Park tirol

sErfaus
HotEl garni PHiliPP***           au0601
leírás:	a	szálloda	Serfaus	településén,	a	különleges	Serfaus-Fiss-Ladis	
régióban,	az	Inn	folyó	völgyének	tiroli	szakaszán,	1	200-1	400	méteres	
magasságú	 fennsíkon	 fekszik.	 A	 hotel	 közelében	 található	 a	 Hög	 Él-
ménypark és bob pálya, de ezenkívül  számtalan túrázási lehetőség is 
fellelhető. szolgáltatás: recepció, bár, reggeliző terem, ingyenes wifi az 
egész	épületben,	wellness	részleg:	beltéri	medence	(7	m	x	6,5	m),	finn	
szauna, infraszauna, bio gőz szauna színjátékkal, relaxációs tér, terasz. 
Elhelyezés: a típusú kétágyas szobában:	 kb.	 28	 nm-es	 (maximum	
2	 felnőtt+1	 gyermek	 részére	 15	 éves	 korig),	 mely	 Tv-vel,	 telefonnal,	 
széffel,	 ülősarokkal,	 saját	 fürdőszobával	 és	 erkéllyel	 vagy	 terasszal	
felszereltek. b típusú kétágyas szobában:	 kb.	 30	 nm-es	 (maximum	
2	 felnőtt+1	 gyermek	 részére	 15	 éves	 korig),	 mely	 Tv-vel,	 telefonnal,	
széffel,	kis	konyhasarokkal,	saját	fürdőszobával	és	részben	erkéllyel	vagy	
terasszal felszereltek. E típusú négyágyas szobában: kb. 30 nm-es 
(maximum	3	felnőtt+1	gyermek	részére	15	éves	korig	vagy	2	felnőtt+2	
gyermek	 részére	 15	 éves	 korig,	 mely	 Tv-vel,	 telefonnal,	 széffel,	 egy	
franciaággyal	 és	 egy	 emeletes	 ággyal	 (tolóajtóval	 elválasztva),	 saját	
fürdőszobával	és	erkéllyel	(déli	oldal)	felszerelt.	c típusú apartmanban: 
kb.	50	nm-es	(maximum	2	felnőtt+2	gyermek	részére	15	éves	korig),	mely	
Tv-vel,	telefonnal,	széffel,	egy	hálószobával	és	egy	kisebb	gyerekszobával,	nappali	konyhasarokkal,	saját	fürdőszobával	és	terasszal	rendelkezik.	i típusú 
apartmanban:	kb.	90	nm-es	(maximum	4	felnőtt+2	gyermek	részére	15	éves	korig),	mely	Tv-vel,	telefonnal,	széffel,	két	hálószobával	(franciaágyas),	 
melyek saját fürdőszobával rendelkeznek, nappali konyhasarokkal és kihúzható kanapéval, külön álló fürdőszobával, erkéllyel rendelkezik. Ellátás:  
büféreggeli,	apartman	esetén	önellátás,	3	fogásos	vacsora	igényelhető	25	€/fő/alkalom	felár	ellenében	(a	szomszédos	szállodában	szolgálják	fel	és	kész- 
pénzben	 fizetendő).	 Parkolás: ingyenesen	 a	 szálloda	 parkolójában	 (korlátozott	 számban).	 az ár tartalmazza: szobában való elhelyezés esetén: 
wellness	használatot.	Apartmanban	való	elhelyezés	esetén:	víz,	gáz,	áram	használatot,	ágynemű-,	törölköző-,	konyharuha-	és	wellness	használatot.	
kedvezmény:	 6	éves	korig	két	gyermek	szülőkkel	egy	szobában	 ingyenes,	6	éves	kortól	50%.	felár: apartmanban való elhelyezés esetén reggeli 
igényelhető	16	€/fő/alkalom	felár	ellenében.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	2,60	€/fő/éj	(15	éves	kortól),	végső	takarítás	(apartman	
esetén	az	apartman	méretétől	függően)	80	€	-	110	€/tartózkodás.	minimum tartózkodás:	07.11-08.29.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.	

kaPPl 
val sinEstra aPartmanHáz    
au0601
leírás:	az	újépítésű	apartmanház	Tirol	nyugati	 részén,	a	svájci	határ-
hoz közeli Paznaun völgyben fekszik, kappl településén, a völgy legis-
mertebb	üdülőhelyétől	 Ischgl-től	 kb.	 11	 km-re,	 csendes,	 napos,	 nyu-
godt	 környezetben,	 1258	 méter	 tengerszint	 feletti	 magasságban.	 A	
nyáron is üzemelő dias kabinos felvonó a háztól kb. 3 km-re található. 
tökéletes választás a pihenésre és kirándulásra vágyóknak egyaránt. 
szolgáltatás: játszótér, napernyők, napozóágyak, mosodai szolgálta-
tások, friss zsemle és tej házhozszállítási lehetőség. Elhelyezés:	ízlésesen	berendezett,	Tv-vel,	rádióval,	ébresztőórával,	széffel,	porszívóval,	erkéllyel	
és	konyhasarokkal	(hűtő,	négy	főzőlapos	tűzhely,	sütő,	kávéfőző,	mosogatógép)	felszerelt	apartmanokban.	4 fős apartman:	három	légterű,	kb.	43	
nm-es,	előszoba,	konyhasarok	étkezővel,	egy	franciaágyas	szoba	és	egy	különálló	ágyas	szoba,	fürdőszoba	(a	zuhanyzó	és	a	wc	külön	helyiségben	
található).	4+2 fős apartman:	három	légterű,	kb.	53	nm-es,	előszoba,	nappali	konyhasarokkal,	kihúzható	kanapéval,	két	hálószoba	franciaággyal,	
fürdőszoba. Ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen az apartmanház fedett parkolójában. az ár tartalmazza: víz, gáz, áram használatot, végső 
takarítást,	ágyneműt.	felár:	kiságy	igényelhető	2	éves	korig	2,50	€/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2,50	€/fő/éj	(15	éves	kortól),	
kaució	kb.	75	€/apartman/tartózkodás.	minimum tartózkodás: 3 éj.

krimml
landHaus rosEngartl           au0202
leírás:	az	apartmanház	nyugodt	és	csendes	környezetben	helyezkedik	el	a	Hohe	Tauern	Nemzeti	Parkban,	
csodálatos kilátással európa legnagyobb vízesésére, a krimml vízesésre. A közelben számos bolt, étterem, 
bár	található,	a	város	központja	kb.	350	méter,	a	vasútállomás	pedig	3	km	távolságra	érhető	el.	szolgálta-
tás:	recepció,	társalgó,	terasz,	játszótér,	kert.	Wellness	részleg	(térítés	ellenében):	szauna,	élmény	barlang,	
pihenőszoba, szolárium, jacuzzi. Elhelyezés: a típusú stúdió: kb.	25	nm-es,	egy	légterű	stúdió	2	fő	részére	
nappali/hálóval,	konyhasarokkal,	telefonnal,	TV-vel	és	erkéllyel	felszerelt.	b típusú apartman: kb.	50	nm-es,	
két	légterű	apartman	4	fő	részére	nappali/hálóval,	kétágyas	szobával,	konyhasarokkal,	telefonnal,	TV-vel	és	
részben erkéllyel felszerelt. c típusú apartman:	kb.	60	nm-es,	három	légterű	apartman	4-6	fő	részére	nappalival,	2	kétágyas	szobával+pótággyal,	
konyhasarokkal, telefonnal, tv-vel és erkéllyel vagy terasszal felszerelt. Ellátás: önellátás. Parkolás: az apartmanház saját parkolójában ingye-
nes. az ár tartalmazza:	 víz,	 áram	és	 fűtés	díját,	 ágyneműt,	 törölközőt,	 7	 éjszaka	 foglalása	 esetén	 egy	 alkalommal	 szauna	használatot.	az ár 
nem tartalmazza: wellness részleg használat. Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	 adó	 15	 éves	 kortól	 2	 €/fő/éj,	 kaució	 110	 €/apartman,	
végső	takarítás:	A	típusú	apartman	30	€,	B	típusú	apartman	40	€,	C	tí-
pusú	apartman	50	€.	minimum tartózkodás:	5	éj,	szerdai	és	szombati	
érkezéssel. 

                            fő/éj	 06.27-07.11.
	 08.29-10.04.	 07.11-08.29.

A típusú kétágyas szobában 18	900	Ft	 19	900	Ftb típusú kétágyas szobában  
E	típusú	négyágyas	szobában	 26	700	Ft	 29	800	Ft

               apartman/éj	 06.27-07.11.
	 08.29-10.04.	 07.11-08.29.

C	típusú	apartman	 41	900	Ft	 53	500	Ft
I	típusú	apartman	 53	500	Ft	 59	900	Ft

               apartman/éj	 06.20-07.18.
	 08.15-10.10.	 07.18-08.15.

4	fős	apartmanban	 18	800	Ft	 20	600	Ft
4+2	fős	apartmanban	 23	900	Ft	 29	600	Ft

              apartman/éj	 05.16-07.11.
	 08.22-10.09.	 07.11-08.22.

A	típusú	stúdió	 23	400	Ft	 25	900	Ft
B	típusú	apartman	 33	600	Ft	 36	700	Ft
C	típusú	apartman		 65	900	Ft	 69	800	Ft

nEukircHEn
gastHof vEnEdigErblick***           au0201
leírás:	a	családias	hangulatú	fogadó	a	Nemzeti	Park	területén,	a	Krimml	vízeséstől	mindössze	kb.13	km-re	ta-
lálható.	Gyönyörű	kilátással	bír	a	Großvenedigerre,	mely	Ausztria	negyedik	legmagasabb	hegye.	szolgáltatás: 
étterem, kert napozóágyakkal és napernyőkkel, ping-pong asztal, csocsó asztal, játszótér, játszószoba, wellness 
részleg: szauna, gőzkabin, infrakabin, relaxációs szoba, pezsgőfürdő térítés ellenében, póni lovaglási lehetőség 
50	méterre	a	fogadótól	térítés	ellenében.	Elhelyezés: melléképületi kétágyas szobában:	kb.	18	nm,	maximum	
2 fő részére, tv-vel, terasszal vagy erkéllyel és fürdőszobája hajszárítóval felszerelt. melléképületi háromágyas 
szobában: kb. 20 nm-es, egy franciaággyal és egy pótággyal, tv-vel, terasszal vagy erkéllyel és fürdőszobája hajszárítóval felszerelt. melléképületi csa-
ládi szobában:	kb.	35	nm-es,	maximum	4	fő	részére,	Tv-vel,	terasszal	vagy	erkéllyel,	fürdőszobája	hajszárítóval	felszerelt,	egy	franciaágyas	szobából	és	
egy nappaliból áll, ahol kihúzható kanapé áll rendelkezésre. főépületi kétágyas szobában: kb.	25	nm-es,	egy	pótággyal	pótágyazható,	Tv-vel,	wifi-vel,	
erkéllyel és fürdőszobája hajszárítóval felszerelt. főépületi családi szobában:	kb.	40	nm-es,	maximum	4	fő	részére,	wifi-vel,	erkéllyel	és	fürdőszobája	
hajszárítóval felszerelt. egy franciaágyas szobából és egy külön álló ágyas szobából áll. Ellátás: félpanzió. Parkolás: a fogadó parkolójában ingyenesen. 
az ár tartalmazza: wellness használatot. kedvezmény:	6	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	9	300	Ft/fő/
éj,	12-16	éves	kor	között	14	400	Ft/fő/éj,	kivéve	a	főépületi	családi	szobában,	melyre	eltérő	kedvezmény	vonatkozik,	erről	érdeklődjön	irodánkban.	Hely-
színen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	2	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	kiemelt időszak:	06.18-06.20.	között	az	ár	egyéni	lekérésre	érhető	el.	minimum 
tartózkodás:	4	éj.	Egyéb: háziállat	vihető	kb.	8	€/kisállat/éj	(ellátás	nélkül).

9=10 (05.30-10.02.	között	9	éjszaka	áráért	
10	éjszakát	tölthet	el)

ElŐfoglalási kEdvEzmény: 5% (foglalás	03.31-ig)

ElŐfoglalási kEdvEzmény: 10% (foglalás	04.30-ig)

a kedvezmények nem összevonhatók! 

a kedvezmények nem összevonhatók! 

                                  fő/éj	 05.30-07.03.
	 08.22-10.02.	 07.03-08.22.

melléképületi	kétágyas	szobában	 18	300	Ft	 20	900	Ft
melléképületi	háromágyas	szobában	 18	800	Ft	 21	400	Ft
melléképületi	családi	szobában	 20	900	Ft	 23	400	Ft
főépületi	kétágyas	szobában	 22	500	Ft	 24	900	Ft
főépületi	családi	szobában	 23	900	Ft	 26	500	Ft

fuscH
landgastHof HotEl WassErfall***           au0201
leírás:	 a	 családi	 tulajdonban	 lévő	 szálloda	 a	 Hohe	 Tauern	 Nemzeti	 Park	 szívében,	 csodálatos	 természeti	
környezetben,	a	Großglockner	lábánál	helyezkedik	el	és	közeléből	számos	kerékpár-	és	túraútvonal	indul.	Fusch	
központja kb. 300 méter távolságra érhető el. szolgáltatás:	 recepció,	étterem,	bár,	 terasz,	kert.	Wellness	rész-
leg: szauna, gőzkabin, infrakabin, relaxációs szoba. Elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, 
melyek	TV-vel,	 rádióval,	 széffel,	wifivel	 és	 fürdőszobájuk	 hajszárítóval	 felszereltek.	b típusú kétágyas szoba: 
kb.	17	nm-es,	maximum	2	felnőtt	részére.	a típusú kétágyas szoba: kb.	19	nm-es,	maximum	3	felnőtt	részére.	 
a+ típusú kétágyas szoba: kb.	24	nm-es,	maximum	3	felnőtt+1	gyermek	részére.	Ellátás: félpanzió. Parkolás: 
a szálloda saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: heti egy alkalommal grillvacsora, vasárnaponként 
egy	pohár	prosecco	a	reggelihez,	hétfőn,	szerdán	és	pénteken	kávé	és	sütemény	a	bárban	(16:00-17:00	óra	között),	wellness	részleg	használat,	heti	egy	
alkalommal	vezetett	túrázási	lehetőség	(júliusban	és	augusztusban),	ingyenes	belépés	a	fuschi	strandra,	10%	kedvezmény	kerékpárkölcsönzésre	Fusch	
településen. kedvezmény: 6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	ágyban	 ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12-15	éves	kor	között	30%,	15	éves	kortól	10%.	 
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	1,10	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás: 07.04-08.29.	között	2	éj.	

6=7 (05.01-06.27.	és	08.29-10.24	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (06.27-07.11.	és	08.29-10.04.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (06.20-06.30.	és	08.22-10.10.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10	(06.30-08.22.	között	9	éjszaka	áráért	10	éjszakát	tölthet	el)	
–	Az	akció	esetében	az	utolsó	éjszaka	ingyenes.

ajándék: nationalPark sommErcard (A	kedvezménykártya	a	Hohe	
tauern Nemzeti Park salzburg tartományi oldalára érvényes, mely nyári 
időszakban használható fel. A Nationalpark sommercard számos látnivalót 
és	programot	foglal	magában,	ingyenes	és	kedvezményes	belépődíjakkal.)

ajándék:  nationalPark card (A	 kedvezménykártya	 a	Hohe	Tauern	
Nemzeti Park salzburg tartományi oldalára, a nyári időszakra érvényes, szá-
mos látnivalót és programot foglal magában, ingyenes és kedvezményes 
belépődíjakkal.)

ElŐfoglalási kEdvEzmény: 10% (foglalás	03.31-ig)

a kedvezmények nem összevonhatók! 

a kedvezmények nem összevonhatók! 

                        fő/éj	 05.01-05.16.	 05.16-07.04.
	 09.20-10.24.	 08.29-09.20.	 07.04-08.29.

B	típusú	kétágyas	szobában	 20	800	Ft	 22	300	Ft	 23	900	Ft
A	típusú	kétágyas	szobában	 22	800	Ft	 24	300	Ft	 25	900	Ft
A+	típusú	kétágyas	szobában	 23	900	Ft	 25	400	Ft	 26	900	Ft



aranyHomok
HotEl PErunika ***           bg0201 
leírás:	a	hotel	zöld	környezetben	található	a	strandtól	150	méterre.	Arany-
homok	 központja	 250	méterre	 van	 a	 szállodától,	 ahol	 számos	 étkezési	 és	
szórakozási lehetőséggel találkozhatunk. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 
pénzváltó, csomagszoba, étterem, lobby bár, lift, kültéri medence, fitness, 
szauna, wifi a lobbyban. Elhelyezés: légkondicionált tengerre vagy parkra 
néző kétágyas szobákban, melyekben tv, telefon, külön hajszárítóval fel-
szerelt fürdőszoba és erkély található. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. Par-
kolás:	a	szálloda	parkolójában:	10	€/nap/jármű.	az ár tartalmazza: idegen-
forgalmi	adó:	200	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény: 2 éves 
korig	 ingyenes,	 egy	 gyermek	 2-12	 éves	 kor	 között	 pótágyon	 két	 felnőttel	
ingyenes,	két	gyermek	2-12	éves	kor	között	egy	felnőttel	50%,	12	éves	kor	
felett	pótágyon	20%.	minimum tartózkodás:	5	éj.

aranyHomok
PrEstigE dEluXE HotEl és aQuaPark****           bg0201
leírás: az üdülőhely központjában található csendes, nyugodt zöld 
környezetben,	350	méterre	a	strandtól	és	a	promenádtól.	szolgáltatás: 
24	órás	recepció,	csomagszoba,	ingyenes	wifi,	pénzváltó,	étterem,	lobby	
bár, pool bár, aquapark, kültéri medence, animáció, játszótér, sPA center: 
masszázs, jakuzzi, gőzfürdő, szauna, sószoba, edzőterem, fodrászat. El-
helyezés:	kétágyas	31	m2 nagyságú deluxe szobákban, melyek légkondi-
cionáltak, franciaággyal, kihúzhatós fotelággyal, tv-vel, telefonnal, mini-
bárral,	erkéllyel	és	fürdőszobával	felszereltek.	Prémium	40m2 nagyságú 
elegánsan berendezett szobákban, melyek légkondicionáltak, fran-
ciaággyal, kihúzható fotelággyal és kihúzhatós kanapéval, hajszárítóval 
felszerelt	fürdőszobával,	TV-vel,	telefonnal,	minibárral,	széffel	és	erkéllyel	
rendelkeznek. Ellátás: all inclusive. Parkolás: a szálloda parkolójában 
ingyenesen, szabad helyek függvényében. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, aquapark használat. kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, 
egy	gyermek	2-12	éves	kor	között	deluxe	szobában	két	felnőttel	ingyenes,	két	gyermek	2-12	éves	kor	között	egy	felnőttel	deluxe	szobában	50%,	 
3.	felnőtt	pótágyon	deluxe	szobában	20%.	minimum tartózkodás:	5	éj.

BULGária

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!

diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség és konzuli hivatal: 1000	Sofia,	ul.	6-ti.	Septemvri	57.,	
Telefon:	+359	(2)	963-1135,	ügyeleti	mobiltelefon:	+359	(888)	813-080,	
fax:	Nagykövetség:	+359	(2)	963	2110,	Konzuli	hivatal:	+359	(2)	963-2492.

Segélyhívó számok:	Rendőrség:	166,	mentők:	150,	tűzoltók:	160.

Egységes segélyhívószám: 112.

Társklub:	Union	des	Automobilistes	Bulgares	(UAB)
Segélyhívószám:	+(359)	(2)	980	3308,	
vagy:	+(359)	(2)	91	146,	mobilról:	146

Ünnepnapok:	Január	1.	(Újév),	március	3.	(Nemzeti	ünnep),	Ortodox	
húsvét,	május	1.	(Munka	napja),	május	6.	(Szent.	György	napja),	május	
24.	(Szent.	Ciril	és	Metód	napja),	szeptember	6.	(Egyesités	napja),	
szeptember	22.	(Függetlenség	napja),	december	24-25-26.	(Karácsony)			

Az országba való belépéskor a határon, vagy on-line a www.vinetka.com oldalon lehet beszerezni az úthasználatra feljogosító matricát.

A	Ruse-Giurgiu	közötti	Duna-hídon	
való áthaladásért külön kell fizetni.

Az	 utóbbi	 években	újra	 felfedezzük	 Bulgáriát.	Mediterrán	 hangulata,	 a	 Fekete-tenger	 hosszú,	 homokos	 strandjai,	 ősi	 kultúrája,	
vendégszerető népe, kiváló konyhája és borai felejthetetlen nyaralásra csábítanak. 

Aranyhomok,	azaz	eredetei	nyelven	„Zlatni	Pjaszaci”	Várnától	mindössze	17	kilométerre	terül	el.	Népszerűségét	annak	is	köszön-
heti, hogy sok lehetősége van az ideutazónak, akár a nyugodt pihenést, akár az aktív időtöltést kedveli. kirándulást lehet tenni a 
közeli neszebarba, ahol az óvárosban a középkori utcákon, a fából épült házak között sétálgatva az embernek olyan érzése támad, 
mintha megállt volna az idő, vagy megcsodálhatjuk a veliko tarnovóban	lévő	Caravec	vár	nagyszerűségét.	Aranyhomok	strandja,	
amely	helyenként	mintegy	100	m-es	szélességben	hosszan	húzódik,	a	környék	legkedveltebbjének	számít	a	hangulatos	sétányaival	
és számtalan szórakozási lehetőségével. A kellemes éghajlat alatt a tenger csendes és nyugodt, a vize éjjel is meleg, így fürdőzésre 
egészen októberig alkalmas. Az itt töltött nyaralás mindig emlékezetes marad a turisták részére.

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

14 15

 fő/éj	 05.01-06.11.	 06.11-06.21.	 06.21-07.07.
	 	 09.15-10.10.	 09.06-09.15.	 08.26-09.06.	 07.07-08.26.

kétágyas	szobában	reggelivel	 5	900	Ft	 		7	900	Ft	 		9	900	Ft	 11	900	Ft
kétágyas	szobában	all	inclusive	ellátással	 9	700	Ft	 11	500	Ft	 13	700	Ft	 17	500	Ft

 fő/éj	 05.15-06.01.	 06.01-06.16.	 06.16-07.03.
	 	 09.23-09.30.	 09.10-09.23.	 08.29-09.10.	 07.03-08.29.

kétágyas	deluxe	szobában		 13	900	Ft	 16	600	Ft	 22	300	Ft	 29	800	Ft
prémium	szobában	(2+2)	 15	700	Ft	 18	800	Ft	 24	500	Ft	 33	600	Ft

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

BULGáriaaranyhomok

6=7, 12=14 (05.01-06.11.	és	09.10-10.10.	közötti	tartózkodás	esetén	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

6=7, 12=14 (05.15-06.09.	és	09.08-09.30.	közötti	tartózkodás	esetén	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

A kedvezmények NEM összevonhatóak!
az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.
A kedvezmények összevonhatóak!

Előfoglalási kedvezmény: 20% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)
15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.12-ig)	10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.15-ig)	

Előfoglalási kedvezmény: 10% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig,	a foglalás nem módosítható)

350 m

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Autópálya díj

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 90	 130

„Heti”:	kiállítás	napjától	számított	7.	nap	24.00.	 		8	€

„Havi”:	kiállítás	napjától	számított	1	naptári	hónap	 15	€

„Éves”:	az	adott	év	január	1.	és	a	következő	év	január	31.	között	 50	€

150 m



BULGáriaBULGária
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aranyHomok
kaliakra PalacE****+           bg0201
leírás:	 a	 hotel	 egy	 természetes	 park	 szomszédságában	 található	 a	 Fekete-
tenger	északi	részén,	10	méterre	a	legközelebbi	strandtól.	A	szálloda	szobáiból	
gyönyörű	kilátás	nyílik	a	kristálytiszta	tengerre	és	a	híres	Kaliakra-fokra.	szol-
gáltatás: 24	órás	recepció,	lift,	étterem,	bár,	játszótér,	medencék,	wifi	a	lobby- 
ban és superior szobákban, masszázs, szauna, fitness terem. Elhelyezés: 
kétágyas parkra és tengerre néző standard szobákban, melyek légkondi-
cionáltak, franciaággyal, kihúzhatós fotelággyal, fürdőszobával, minibárral, 
tv-vel, telefonnal és erkéllyel felszereltek. kétágyas tengerre néző superior 
szobákban, melyek légkondicionáltak, franciaággyal, kihúzhatós fotelággyal, 
fürdőszobával, wifivel, minibárral, kávé és teakészítési lehetőséggel, tv-vel, telefonnal és erkéllyel felszereltek. Ellátás: all inclusive ultra. Parkolás: térítés 
ellenében a szálloda parkolójában. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, két napozóágy és egy napernyő szobánként, babaágy előre rendelés esetén, na-
pozóágyak a medence körül. kedvezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	egy	gyermek	2-13	éves	kor	között	2	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	két	gyermek	2-13	éves	
kor	között	egy	felnőttel	50%,	3.	felnőtt	20%.	minimum tartózkodás:	5	éj.	Egyéb: az előfoglalási kedvezmény igénybevételekor a foglalás nem módosítható.

aranyHomok
joya Park HotEl ****           bg0201  
leírás:	a	hotel	egyben	relaxációs	központ	is,	mely	mindössze	6	perc	sétára	található	a	tengerparttól,	csendes,	
zöld övezetben. szolgáltatás: recepció, lift, széf, étterem, pool bár, kültéri medence, gyereksarok, masszázs, well-
ness	központ,	fitneszterem,	 jacuzzi,	billiárd,	 tenisz,	orvosi	szolgáltatások,	 ingyenes	WIFI.	Elhelyezés: légkondi-
cionált,	tengerre	vagy	parkra	néző,	teraszos	kétágyas	szobákban,	melyekben	maximum	1	felnőtt	és	2	gyermek 
(2-11	éves	kor	közötti	gyermekek)	vagy	2	 felnőtt	és	1	gyermek	 (2-11	éves	kor	közötti	gyermek)	elszállásolása	
lehetséges. Az egy hálószobával rendelkező apartmanok légkondicionáltak és ingyenes internet elérhetőséggel 
rendelkeznek.	 A	 lakrészekhez	 egy	 konyhasarok	 és	 saját	 fürdőszoba	 is	 tartozik.	 A	 konyhában	 hűtő	 és	 egy	 kis	
főzőlap	található.	Az	apartmanokban	2	felnőtt	és	2	gyermek	vagy	3	felnőtt	és	1	gyermek	elszállásolására	van	lehetőség.	Általában	két	egyszemélyes	ágy	
és egy kihúzható fotelágy van a szobákban. Ellátás: all inclusive. Parkolás:	a	hotel	parkolójában	térítés	ellenében:	10	€/nap/jármű.	az ár tartalmazza: 
idegenforgalmi adó, szobánként két darab napozóágy és egy napernyő. kedvezmény: 2	éves	korig	ingyenes,	2-12	éves	kor	között	pótágyon	két	felnőttel	
egy	szobában	ingyenes,	gyermek	2-12	éves	kor	között	főágyon	50%,	felnőttek	pótágyon	20%.	minimum tartózkodás:	5	éj.

aranyHomok
HotEl sHiPka ****           bg0201  
leírás: az üdülőhely központjában helyezkedik el, 200 méterre a homokos tengerparttól és a sétánytól, ahol szá-
mos étkezési és szórakozási lehetőség található. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	ingyenes	internet,	étterem,	bár,	
beltéri és kültéri medence, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, játszótér. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek tengerre 
vagy	parkra	nézőek,	légkondicionáltak,	wifivel,	TV-vel,	telefonnal,	minihűtővel,	külön	fürdőszobával	és	erkéllyel	
felszereltek. tengerre néző kétszemélyes apartmanokban, melyekben egy hálószoba és egy nappali található.  
tv-vel, klímával, wifivel, telefonnal és erkéllyel felszereltek. Ellátás: reggeli, felár ellenében félpanzió, teljes panzió  
és all inclusive ellátás is kérhető. Parkolás: ingyenesen a szálloda parkolójában. az ár tartalmazza: ingyenes 
szauna és jakuzzi használat, napozóágy és napernyő a medence körül, idegenforgalmi adó. felár: félpanzió:  
2	100	Ft/fő/alkalom,	teljes	panzió:	3	100	Ft/fő/alkalom,	all	inclusive:	4	400	Ft/fő/alkalom,	csak	a	teljes	tartózkodásra	kérhetőek.	kedvezmény: gyermek 
2	éves	korig	pótágyon	vagy	főágyon	ingyenes,	egy	gyermek	2-12	éves	korig	főágyon	50%,	egy	gyermek	2-12	éves	kor	között	2	felnőttel	egy	szobában	
ingyenes,	két	gyermek	2-12	éves	kor	között	egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	felnőtt	pótágyon	20%.	minimum tartózkodás:	5	éj.

aranyHomok
HotEl ParadisE grEEn Park***           bg0201  
leírás:	Aranyhomok	nyugati	részén	fekszik	az	újszerű	hotel,	csendes,	nyugodt,	erdős	környezetben.	Húsz	perces	
sétával könnyen elérhetőek a különböző látványosságok pl. Aladzha Monastery, dolphinarium és az éttermek. 
szolgáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	bár,	pool	bár,	jakuzzi,	szauna,	kültéri	medence,	fitneszterem,	boltok.	Elhe-
lyezés: stúdiókban, melyekben egy franciaágy, étkezővel, konyhasarokkal és a nappaliban kihúzhatós kanapéval 
egy főnek, külön fürdőszobával és erkéllyel rendelkezik. egy hálószobás apartmanban, melyben egy hálószoba, 
külön fürdőszoba, nappali konyhával, étkezővel és egy kihúzhatós kanapéval felszerelt. két hálószobás apart-
manban, melyben két hálószoba, külön fürdőszoba, nappali konyhával, étkezővel és egy kihúzhatós kanapéval 
felszerelt. A stúdiók és apartmanok légkondicionáltak és tv-vel felszereltek. Ellátás: all inclusive. Parkolás: a szálloda parkolójában térítés ellenében. az 
ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	2-13	éves	kor	között	pótágyon	2	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	egy	gyer-
mek	2-13	éves	kor	között	főágyon	vagy	pótágyon	egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	felnőtt	pótágyon	20%.		minimum tartózkodás:	4	éjszaka.

aranyHomok
HotEl mirabEllE****           bg0201
leírás:	Leírás:	a	180	szobás	szálloda	250	méterre	található	a	homokos	strandtól,	gyönyörű,	zöld	környezet-
ben. szolgáltatás: recepció, étterem, éjszakai bár, pool bár, felnőtt- és gyermekmedence, a medencéknél in-
gyenes	napernyő	és	nyugágyhasználat	korlátozott	számban,	fitneszterem,	shuttle-járat	a	strandra	(díjmen-
tesen),	internetkávézó,	pénzváltás,	asztalitenisz.	Felár	ellenében	jacuzzi,	szauna,	fodrászat	vehető	igénybe.	
Elhelyezés:	 légkondicionált,	standard		kétágyas,	egy	fő	számára	(fotelággyal)	pótágyazható,	fürdőszobás,	
hajszárítóval,	telefonnal,	TV-vel,	minibárral	felszerelt	teraszos	szobákban	és	maximum	4	fő	részére	kialakított	
stúdiókban	(egy	nagyobb	szoba	3	főággyal	és	egy	kihúzható	kanapéval).	Ellátás: félpanzió mindkét szál-
lástípus	esetén	(büféreggeli	és	vacsora).	All	inclusive	light	ellátás	előre	rendelhető,	a	teljes	tartózkodás	idejére:	3	400	Ft/fő/alkalom,	12	éves	korig	
1	700	Ft/fő/alkalom.	Parkolás:	a	szálloda	parkolójában:	10	€/nap/jármű,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. 
kedvezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	egy	gyermek	2-12	éves	kor	között	1	felnőttel	egy	szobában	05.15-06.12.	és	09.08-09.30.	között	ingyenes,	
06.12-07.01.	közötti	időszakban	50%,	két	gyermek	2-12	éves	kor	között	egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	kétágyas	szobában	3.	felnőtt	és	stúdióban	
4.	felnőtt	pótágyon	30%.	minimum tartózkodás:	5	éj.	Egyéb: az előfoglalási kedvezmény igénybevételekor a foglalás nem módosítható. 

aranyHomok
HotEl ElEna****           bg0201
leírás:	Aranyhomok	déli	részén	helyezkedik	el	a	hotel,	a	homokos	strandtól	200	méterre	a	sétánytól	pedig	150	
méterre, zöld környezetben. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	wellness	központ	(szauna,	masszázs,	sószo-
ba),	wifi,	beltéri	és	kültéri	medence,	pool	bár,	fitneszterem.	Elhelyezés: kétágyas economy szobákban, melyek 
egyszerűen	berendezettek,	TV-vel,	telefonnal	és	külön	fürdőszobával	felszereltek,	park	felőli	és	tenger	felőli	két-
ágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, kihúzhatós kanapéval, külön fürdőszobával és erkéllyel rendelkeznek. 
Ellátás: all inclusive. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, egy gyermek 
2-13	éves	kor	között	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	felnőttek	pótágyon	30%.	minimum tartózkodás:	5	éj.

6=7, 12=14 (05.03-06.07.	és	09.15-10.15.	között	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

6=7, 12=14 (04.01-06.14.	és	09.14-10.31.	között	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

05.15-06.12. és 09.08-09.30. 
közötti időszakokban.
7-13	napos	tartózkodás	esetén,				1	éj	díjmentes
14-20	napos	tartózkodás	esetén,		2	éj	díjmentes
21-	napos	tartózkodás	esetén,						3	éj	díjmentes

6=7, 12=14 (05.01-06.10.	és	09.05-09.30.	közötti	tartózkodás	esetén	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

6=7, 12=14 (05.01-06.10.	és	09.05-09.30.	közötti	tartózkodás	
esetén	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

A kedvezmények összevonhatóak!

A kedvezmények 
összevonhatóak!

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

Előfoglalási kedvezmény:  20% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)	15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)	
 

Előfoglalási kedvezmény: 15% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig,	a	kedvezmény	05.01-07.05.	és	08.27-09.30.	közötti	
tartózkodásokra	vonatkozik)	10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 
20% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)	
15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)	
10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 20%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)	
15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)	10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 20%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 
20% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)	
15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

 fő/éj	 05.03-06.01.	 06.01-	06.24.	 06.24	–	07.15.
	 	 09.15-10.15.	 09.01-09.15.	 08.16-09.01.	 07.15-	08.16.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 15	700	Ft	 21	400	Ft	 28	300	Ft	 33	200	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 16	200	Ft	 21	900	Ft	 28	700	Ft	 33	600	Ft
parkra	néző	superior	szobában	 16	600	Ft	 22	300	Ft	 29	200	Ft	 33	900	Ft

 fő/éj	 04.01-06.14.	 06.14-06.25.	 06.25-07.08.
	 	 09.14-10.31.	 09.03-09.14.	 08.24-09.03.	 07.08-08.24.

kétágyas	economy	szobában	 11	300	Ft	 14	400	Ft	 16	900	Ft	 19	900	Ft
kétágyas	park	felőli	szobában	 12	600	Ft	 15	700	Ft	 18	800	Ft	 22	500	Ft
kétágyas	tenger	felőli	szobában	 12	900	Ft	 16	200	Ft	 19	300	Ft	 22	900	Ft

 fő/éj	félpanzióval	 05.15-06.12.	 06.12-07.01.
	 	 09.08-09.30.		 08.25-09.08.	 07.01-08.25.

standard kétágyas szobában vagy stúdióban	 9	900	Ft	 13	900	Ft	 18	200	Ft

 fő/éj	 05.15-06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-07.10.
	 	 09.14-09.30.	 09.04-09.14.	 08.24-09.04.	 07.10-08.24.

kétágyas	szobában		 14	600	Ft	 16	600	Ft	 18	800	Ft	 23	600	Ft
egy	hálószobás	apartmanban		 16	600	Ft	 18	800	Ft	 20	900	Ft	 26	700	Ft

 fő/éj	 05.01-06.01.	 06.01-06.16.	 06.16-07.05.
	 	 09.16-09.30.	 09.05-09.16.	 08.27-09.05.	 07.05-08.27.

kétágyas	szobában		 		6	900	Ft	 		8	400	Ft	 10	600	Ft	 14	600	Ft
kétágyas	apartman	ban	 10	800	Ft	 12	800	Ft	 16	400	Ft	 21	900	Ft

                                          fő/éj	 05.19-06.15.	 06.15-	07.10.
	 	 09.05-09.20.	 08.21-09.05.	 07.10	–	08.21.

stúdióban	 	 13	900	Ft	 17	500	Ft	 20	700	Ft
egy	hálószobás	apartmanban	 13	900	Ft	 17	500	Ft	 20	700	Ft
két	hálószobás	apartmanban	 13	900	Ft	 17	500	Ft	 20	700	Ft

aranyhomok aranyhomok
300 m

200 m

650 m

A kedvezmények összevonhatóak!

A kedvezmények 
összevonhatóak!

A kedvezmények 
NEM összevonhatóak!

10 m

200 m

250 m



BULGáriaBULGária napospart napospart
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naPosPart
HotEl boulEvard boutiQuE**           bg0201
leírás:	Napospart	központjában	található	csupán	5	percre	a	központi	strandtól	és	1	km-re	az	aquaparktól.	Rövid	
sétával a különböző szórakozási lehetőségek is elérhetőek. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	ingyenes	WIFI,	étte-
rem, parkolás. Elhelyezés:	kétágyas	kb.	25	m2-es	erkélyes	szobákban,	melyekben	egy	franciaágy,	egy	kanapé	(mely	
pótágyként	is	szolgál)	és	külön	fürdőszoba	van.	Superior	40m2-es szobákban, melyekben egy franciaágy és két 
személy	részére	megfelelő	kanapé	található.	A	szobák	LCD	TV-vel,	minibárral,	wifivel	és	széffel	felszereltek.	Ellátás:  
reggeli. Parkolás:	a	szálloda	parkolójában:	10	€/24	óra/jármű,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	az ár tartalmazza: 
idegenforgalmi adó. kedvezmény: kétágyas szobában 2 éves korig ingyenes, első gyermek két felnőttel egy 
szobában	pótágyon	2-12	éves	kor	között	ingyenes,	második	gyermek	két	felnőttel	egy	szobában	pótágyon	2-12	éves	kor	között	30%,	pótágyon	harmadik	
felnőtt	50%	(05.01-06.13.	és	09.18-10.31.	közötti	 időszakban),	pótágyon	harmadik	felnőtt	35%	(06.13-09.18.	közötti	 időszakban),	negyedik	felnőtt	pót-
ágyon	superior	szobában	50%.		minimum tartózkodás:	5	éj.

naPosPart
HotEl kotva****           bg0201
leírás:	 a	 hotel	 Napospart	 déli	 részén	 található,	 250	 méterre	 a	 legközelebbi	 strandtól.	 A	 szálláshely	 két	
épületből	áll,	melyet	egy	közös	 recepció	és	 lobby	köt	össze.	Neszebár	óvárosa	1,5	km-re	van	a	komplex-
umtól, melyet a közelből induló tömegközlekedési eszközökkel is könnyedén elérhetünk. szolgáltatás: 
recepció,	étterem,	ingyenes	wifi	a	recepciónál,	széf	a	recepciónál	(felár	ellenében),	lobby,	pool	bár,	fitnesz-
terem, masszázs, tenisz, kültéri medence, mini aquapark. Elhelyezés: légkondicionált, pótágyazható két-
ágyas szobákban, melyek tv-vel, minibárral, telefonnal, erkéllyel és hajszárítóval ellátott fürdőszobával 
felszereltek. Ellátás: reggeli vagy all inclusive. Parkolás:	 a	 szálloda	 parkolójában:	 6	 €/nap/jármű,	mely	 a	
helyszínen fizetendő. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, ingyenes napozóágy használat a medencék körül. kedvezmény: egy gyermek 
2-6	éves	 kor	 között	pótágyon	 ingyenes,	 6-12	éves	 kor	 között	pótágyon	 reggelivel	 50%,	 all	 inclusive	ellátással	 ingyenes,	 2-12	éves	 kor	 között	
főágyon	05.15.07.05.	között	50%,	07.05-08.24.	közötti	időszakban	20%,	08.24-09.30.	közötti	időszakban	50%,	két	2-12	éves	kor	közötti	gyermek	
egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	felnőtt	pótágyon	20%.		minimum tartózkodás:	5	éj.

naPosPart
HotEl riva***           bg0201
leírás: központi elhelyezkedésének köszönhetően könnyen elérhető az üdülőrész központja. A hotel 
nyugalmas,	zöld	környezetben	található	120	méterre	a	strandtól	és	100	méterre	a	sétálóutcától.	szolgálta-
tás:	24	órás	recepció,	széf	a	recepciónál	(térítés	ellenében),	étterem,	bár,	pool	bár,	ingyenes	wifi	a	lobbyban,	
játszótér, medence. Elhelyezés: légkondicionált kétágyas szobákban, melyek tv-vel, saját fürdőszobával és 
erkéllyel felszereltek. A szobákban internet térítés ellenében igényelhető. Ellátás: all inclusive. Parkolás: a 
szálloda	parkolójában,10	€/nap/jármű,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó.
kedvezmény:	2	éves	korig	 ingyenes,	2-13	éves	kor	között	egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	egy	gyermek	
2-13	éves	kor	között	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes.	felár:	parkolás:	10	€/autó/nap,	mely	helyszínen	
fizetendő. minimum tartózkodás:	5	éj.

naPosPart
HotEl dElfin***           bg0201
leírás: Napospart déli részén, az első szállodasorban helyezkedik el, 
mindössze	 100	 méterre	 a	 közkedvelt	 Cocoa	 Beach-től.	 szolgáltatás: 
étterem, pool bár, barbecue bár, kültéri medence, gyermekmedence, 
szauna,	fitneszterem,	széf	a	recepción,	ingyenes	WIFI	használat	a	közös-
ségi tereken, légkondicionálás. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas 
szobákban, melyek minibárral, sAt tv-vel, telefonnal felszereltek és 
tenger felé néző, bútorozott erkéllyel rendelkeznek. internet elérés térí-
tés ellenében lehetséges. Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes panzió. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény: 2 éves korig ingye-
nes,	egy	gyermek	2-12	éves	kor	között	pótágyon	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	egy	gyermek	2-12	éves	kor	között	főágyon	egy	felnőttel	egy	
szobában	50%,	két	gyermek	egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	felnőtt	pótágyon	30%.	minimum tartózkodás:	4	éj.

naPosPart
HotEl boHEmi***           Hr0201
leírás:	a	hotel	1,6	km-re	található	az	ismert	Action	Aquaparktól	és	20	km-re	van	a		burgaszi	repülőtértől.	szol-
gáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 étterem,	 pool	 bár,	 ingyenes	 parkolás,	 ingyenes,	 wifi,	 medence,	 lift.	 Elhelyezés: 
egyszerűen	 berendezett	 kétágyas	 economy	 és	 standard	 szobákban,	melyek	 légkondicionáltak,	 franciaággyal,	
külön fürdőszobával, telefonnal és tv-vel felszereltek. Ellátás: all inclusive. Parkolás: nyilvános parkolóban ingye-
nesen. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, egy gyermek két felnőttel 
egy	szobában	pótágyon	2-12	éves	kor	között	ingyenes,	egy	gyermek	egy	felnőttel	2-12	éves	kor	között	főágyon	
50	%,	két	gyermek	2-12	éves	kor	között	főágyon	és	pótágyon	egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	felnőtt	pótágyon	
20%.	minimum tartózkodás: 5	éj.

naPosPart
HotEl Pliska**           bg0201
leírás:	a	tengerparttól	50	méterre	fekvő	hotel	Napospart	déli	részén	található,		a	nyüzsgő	központtól	néhány	perc	
sétára. Napospart ismert Aquaparkja 3 km-re helyezkedik el a szállodától. szolgáltatás: recepció, hangulatos ét-
terem,	játszótér,	pénzváltó,	széf,	WIFI	(térítés	ellenében).	Elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, telefonnal, minibárral 
felszerelt,	erkélyes,	fürdőszobás,	egyszerűen	berendezett	kétágyas	+	1	pótágyas	szobákban.	Ellátás: reggeli, fél-
panzió vagy teljes panzió. Parkolás: a szálloda parkolójában korlátozott számban, ingyenesen. az ár tartalmazza: 
idegenforgalmi adó. kedvezmény:	 2	 éves	 korig	 ingyenes,	 egy	gyermek	2-12	éves	 kor	 között	 két	 felnőttel	 egy	
szobában	pótágyon	reggelivel	 ingyenes,	 félpanzióval	1	800	Ft/éj,	 teljes	panzióval	3	300	Ft/éj,	 felnőtt	pótágyon	
20%.	felár: széf:	2,6	€/nap,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás:	5	éj.

6=7, 12=14 (05.30-06.10.	és	09.06-09.15.	között	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)	
A kedvezmények összevonhatóak!

Előfoglalási kedvezmény: 15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)	10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	05.15-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 15% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 
15% (foglalás	és	teljes	összeg	fizetése	03.12-ig)
10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)
Előfoglalási kedvezmény igénybevétele 
esetén a foglalás nem módosítható!

300 m

05.01-06.17. és 09.05-10.31. közötti időszakokban.
7-13	napos	tartózkodás	esetén,				1	éj	díjmentes
14-20	napos	tartózkodás	esetén,		2	éj	díjmentes
21-	napos	tartózkodás	esetén,							3	éj	díjmentes

A kedvezmények  összevonhatóak!

Előfoglalási kedvezmény igénybevétele 
esetén a foglalás nem módosítható! az akció esetében az utolsó éjszakák az ingyenesek.

Előfoglalási kedvezmény: 
15% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)
10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 15% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.30-ig)	10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	05.28-ig)

 fő/éj	 05.15-06.06.	 	 06.20-07.05.
	 	 09.08-09.30.	 06.06-06.20.	 08.24-09.08.	 07.05-08.24.

reggeli	 	 		5	900	Ft	 		8	900	Ft	 12	600	Ft	 18	200	Ft
all	inclusive	 12	200	Ft	 14	800	Ft	 21	400	Ft	 27	800	Ft

 fő/éj	 05.01-06.01.	 06.01-06.16.	 06.16-07.10.
	 	 09.23-09.30.	 09.05-09.23.	 08.21-09.05.	 07.10-08.21.

kétágyas	szobában	 11	300	Ft	 12	600	Ft	 14	800	Ft	 18	600	Ft

 fő/éj	 05.30-06.10.	 06.10-06.21.	 06.21-07.08.
	 	 	 09.06-09.15.	 08.24-09.06.	 07.08-08.24.

reggelivel	 	 		5	500	Ft	 		7	300	Ft	 		8	900	Ft	 11	900	Ft
félpanzióval	 	 		8	200	Ft	 		9	900	Ft	 11	700	Ft	 14	600	Ft
teljes	panzióval	 10	400	Ft	 12	200	Ft	 13	900	Ft	 16	800	Ft

 fő/éj	 05.01-05.25.	 05.25-06.13.	 06.13-07.01.
	 	 10.01-10.31.	 09.18-10.01.	 08.28-09.18.	 07.01-08.28.

kétágyas	erkélyes	szobában	 6	400	Ft	 7	700	Ft	 		8	900	Ft	 11	900	Ft
kétágyas	superior	szobában	 7	300	Ft	 8	600	Ft	 10	400	Ft	 13	700	Ft

 fő/éj	 05.20-06.01.	 06.01-06.16.	 06.16-07.07.
	 	 09.15-09.30.	 09.09-09.15.	 08.29-09.09.	 07.07-08.29.

kétágyas	economy	szobában	 8	900	Ft	 11	300	Ft	 13	500	Ft	 16	800	Ft
kétágyas	standard	szobában	 9	900	Ft	 11	700	Ft	 14	400	Ft	 17	700	Ft

 fő/éj		 05.01-06.16.	 06.16-07.08.
	 	 09.10-10.31.	 08.26-09.10.	 07.08-08.26.

reggelivel	 		5	300	Ft	 		8	600	Ft	 10	900	Ft
félpanzióval	 		8	800	Ft	 12	200	Ft	 14	600	Ft
teljespanzióval	 11	900	Ft	 15	300	Ft	 17	700	Ft

A	 Napospart	 Bulgária	 legnagyobb	 és	 legnépszerűbb	 nyaralóhelye,	 Burgasztól	 35	 kilométerre,	 északra	 található.	 Ez	 a	 népszerű	
üdülőhely egy patkóalakú öböl mentén épült fel és napjainkban több száz szállodával várja a pihenni és szórakozni vágyókat.  
A	finom	szemcsés,	aranyszínű	homokos	strandja	8	km	hosszú	és	30-60	méter	széles.	Éghajlatának	köszönhetően	több	mint	2200	óra	
a	napsütéses	órák	száma	évente,	így	a	tenger	kellemesen	meleg	május	és	október	között	(kb.	25	°C).	A	levegő	átlagos	hőmérséklete	
a	nyár	 folyamán	30	 °C	 körül	 van.	Az	üdülőhelyet	gyakran	nevezik	 a	bolgár	 Ibizának	 is	 számtalan	 szórakozási	 lehetősége	miatt,	
ugyanakkor aki a nyaralása alatt kultúrával és történelemmel is szeretne ismerkedni, látogatást tehet az öböl déli részén található 
neszebár ősi városába, melynek a bolgár építészeti és történelmi emlékei a világörökség részét képezik. Az üdülőhelyet menetrend 
szerinti	buszjárat	köti	össze	a	régióközpontokkal,	Burgasszal	(35	km)	és	Várnával	(95	km).

100 m

50 m

400 m

250 m

250 m

05.01-06.05. és 09.05-09.30. közötti időszakokban.
7-13	napos	tartózkodás	esetén,				1	éj	díjmentes
14-20	napos	tartózkodás	esetén,		2	éj	díjmentes
21-	napos	tartózkodás	esetén,						3	éj	díjmentes

A kedvezmények  összevonhatóak!az akció esetében az utolsó éjszakák az ingyenesek.

Előfoglalási kedvezmény: 
15% (foglalás	02.01-02.27.	között,	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)
10%	(foglalás	03.01-03.31.	között,	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)



naPosPart
imPErial rEsort club calimEra****           bg0201
leírás:	Neszebár	központjától	10	perces	sétára	helyezkedik	el,	ahol	számos	szórakozási	lehetőség	megtalálható.	
A	hotel	100	méterre	fekszik	a	tengertől	és	privát	stranddal	is	rendelkezik	a	szálloda	vendégei	részére.	szolgál-
tatás:	 24	órás	 recepció,	étterem,	bár,	 ingyenes	WIFI	és	 széfhasználat,	 SPA	központ,	három	kinti	medence,	egy	
benti medence, sportolási lehetőségek: strandröplabda, futball, minigolf, animáció gyermekeknek. Elhelyezés: 
kb.	25	m2	 területű	 légkondicionált,	kétágyas	standard	szobákban,	melyek	TV-vel,	 telefonnal,	széffel,	hajszárítós	
fürdőszobával,	fotellal	és	erkéllyel	felszereltek.	Kb.	40	m2	területű,	légkondicionált	családi	szobákban,	melyek	két	
hálószobával	(egymásba	nyílóak),	két	fürdőszobával,	két	TV-vel,	minibárral,	telefonnal	és	erkéllyel	felszereltek.	Ellátás: all inclusive. Parkolás: a szálloda 
parkolójában	térítés	ellenében:	15	€/nap/jármű,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	az ár tartalmazza:	idegenforgalmi	adó,	WIFI,	széf,	napozóágy	használata	
a medence körül. kedvezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	egy	gyermek	12	éves	korig	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	két	gyermek	12	éves	korig	egy	
felnőttel	kétágyas	szobában	50%,	kétágyas	szobában	3.	felnőtt	pótágyon	20%.	minimum tartózkodás:	5	éj.
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naPosPart
HotEl aQuamarin****           bg0201
leírás: Napospart nyüzsgő, éttermekkel, szórakozási lehetőségekkel teli köz-
pontjától fél órás sétára található A strand pár perces sétával érhető el. szol-
gáltatás: 24	órás	recepció,	légkondicionálás,	Wifi	(térítés	ellenében),	széf	a	
recepciónál	 (térítés	 ellenében),	 pénzváltó,	 étterem,	 lobby	 bár,	 kültéri	me-
dence, masszázs, jakuzzi. Elhelyezés: kétágyas légkondicionált szobákban, 
melyek	TV-vel,	telefonnal,	hajszárítóval,	mini	hűtővel	és	saját	fürdőszobával	
felszereltek. Ellátás: all inclusive. Parkolás: ingyenesen az erre kijelölt par-
kolóban, szabad helyek függvényében. az ár tartalmazza: idegenforgalmi 
adó. kedvezmény:	3	éves	korig	ingyenes,	egy	gyermek	3-13	éves	kor	között	
pótágyon	 két	 felnőttel	 egy	 szobában	 ingyenes,	 3.	 felnőtt	 pótágyon	 20%.	
minimum tartózkodás:	5	éj.

naPosPart
cHaika rEsort bEacH***            bg0201
leírás:	a	komplexum	nyugalmas	környezetben	található	a	Fekete-tenger	északi	és	déli	része	között.	A	hotel	3	
épületből	áll	(Chaika,	Arcadia,	Metropol)	és	közvetlenül	a	homokos	tengerparton	helyezkedik	el.	szolgáltatások: 
24	órás	recepció,	 lobby	bár,	pool	bár,	étterem,	animáció,	kültéri	medence,	csomagmegőrző,	 ingyenes	 internet	
elérés a lobbyban és a recepción. állatbarát szálloda. Elhelyezés: kb.	22-28	m2	kétágyas	szobákban	és	kb.	38-45	m2-es  
stúdiókban,	melyek	TV-vel,	telefonnal,	mini	hűtővel,	külön	fürdőszobával,	hajszárítóval	és	kihúzhatós	kanapéval	
felszereltek. A legtöbb szobához és stúdióhoz bútorozott erkély tartozik. A szobák és a stúdiók tengerre nézőek.  
Ellátás: félpanzió vagy all inclusive. Parkolás:	a	hotel	parkolójában	6	€/jármű/nap,	szabad	helyek	függvényében,	
helyszínen fizetendő.  az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény:	5	éves	korig	ingyenes,	az	első	gyer-
meknek	ingyenes	a	másodiknak	50%	(5-12	éves	kor	között)	pótágyon	két	felnőttel	egy	szobában,	felnőtt	pótágyon	
20%.	felár:	kisállat	(maximum	5kg-ig):	5,20	€/nap,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás: 5	éj.

naPosPart
HotEl PlanEta és aQuaPark*****           bg0201
leírás:	 a	 hotel	 Napospart	 központjában	 található	 80	 méterre	 a	 tenger-
parttól. burgasz reptere autóval 30 perc alatt elérhető. Az üdülőhely aqua-
parkja	25	perces	sétára	van.	szolgáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	lobby	
bár,	 pool	 bár,	wifi	 a	 lobbyban,	 sky	 bár,	 aquapark,	 SPA	 központ	 (masszázs,	
gőzfürdő,	 szauna,	 medence).	 Elhelyezés: kétágyas, légkondicionált, tv-
vel, telefonnal, külön fürdőszobával, kihúzhatós fotelággyal és erkéllyel fel-
szerelt szobákban. Ellátás: all inclusive. az ár tartalmazza: idegenforgalmi 
adó. kedvezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	egy	gyermek	2-12	éves	kor	között	
főágyon	30%,	első	gyermek	2-12	éves	kor	között	pótágyon	 ingyenes,	má-
sodik	gyermek	2-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	felnőtt	pótágyon	20%.	
minimum tartózkodás: 5	éj.

naPosPart
HotEl forum****           bg0201
leírás: a hotel Napospart déli részén található csendes nyugodt környezet-
ben	a	városközponttól	3	km-re.	A	népszerű	Cocoa	beach	10	perces	sétával	
elérhető. A szálloda mögül naponta indulnak buszjáratok Napospart köz-
pontjába és a közeli Neszebár városába. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	in-
gyenes wifi, klíma, ingyenes széf, étterem, lobby, pool bár, kültéri medence. 
Elhelyezés: légkondicionált, pótágyazható, kétágyas standard szobákban, 
melyekben tv, telefon, minibár és hajszárítóval felszerelt fürdőszoba talál-
ható. Ellátás: all inclusive. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, napágy 
és napernyő a medencéknél. kedvezmény: kétágyas szobában 2 éves ko-
rig	ingyenes,	2-12	éves	kor	között	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	két	
gyermek	2-12	éves	kor	között	egy	felnőttel	egy	szobában	50-50%,	3.	felnőtt	
pótágyon	20%.	minimum tartózkodás:	5	éj.

naPosPart
karolina HotEl****           bg0201
leírás:	a	Napospart	déli	részén	fekvő	Karolina	Hotel	100	méterre	talál-
ható	a	homok	dűnéktől	és	10	perc	autóútra	Neszebár	óvárosától.	szol-
gáltatás:	széf,	WIFI,	pénzváltó,	autókölcsönző,	parkoló,	mosoda,	étterem,	 
bár, sPA központ. Elhelyezés: 2 fős, teraszos, barokk stílusú standard  
szobákban, melyek légkondicionálóval, tv-vel, telefonnal, minibárral,  
zuhanyzós fürdőszobával felszereltek. Ellátás: reggeli, félpanzió kérhető 
felár	ellenében:	2	700	Ft/fő/alkalom,	12	éves	korig	1	700	Ft/fő/alkalom.	
az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény: 2 éves korig 
ingyenes,	 első	 gyermek	 2-12	 éves	 korig	 pótágyon	 két	 felnőttel	 egy	
szobában	ingyenes,	második	gyermek	pótágyon	2	felnőttel	50%,	felnőtt	
pótágyon	 20%.	 A	 kedvezmények	 csak	 a	 reggelis	 árra	 vonatkoznak.	 
minimum tartózkodás: 3 éj.

 fő/éj	 05.15-06.08.	 06.08-06.22.	 06.22-07.06.
	 	 09.08-09.30.	 09.01-09.08.	 08.24-09.01.	 07.06-08.24.

kétágyas	szobában	félpanziós	ellátással	 12	800	Ft	 18	800	Ft	 21	300	Ft	 22	900	Ft
kétágyas	szobában	all	inclusive	ellátással	 16	400	Ft	 22	700	Ft	 25	200	Ft	 26	700	Ft
Chaika	stúdióban	félpanziós	ellátással	 12	200	Ft	 18	400	Ft	 20	600	Ft	 22	300	Ft
Chaika	stúdióban	all	inclusive	ellátással	 17	400	Ft	 23	700	Ft	 25	900	Ft	 27	600	Ft

 fő/éj	 05.24-06.06.	 06.06-06.21.	 06.21-07.07.
	 	 09.13-09.30.	 09.03-09.13.	 08.24-09.03.	 07.07-08.24.

kétágyas	deluxe	szobában	 13	500	Ft	 18	800	Ft	 23	600	Ft	 29	600	Ft

 fő/éj	 05.23-06.10.	 	 06.26-07.11.
	 	 09.07-09.30.	 06.10-06.26.	 08.21-09.07.	 07.11-08.21.

kétágyas	szobában	 11	300	Ft	 16	200	Ft	 18	800	Ft	 21	700	Ft

6=7, 12=14 (05.01-06.06.	és	09.10-10.31.	között	
6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)	

6=7, 12=14 (05.25-06.11.	és	09.11-09.30.	között	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

5=7, 10=14 (05.23-06.03.	és	09.07-09.30.	között	
5/10	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el).	

6=7, 12=14 (05.15-06.08.	és	09.08-09.30.	között	
6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

A kedvezmények  
összevonhatóak!

A kedvezmények  
összevonhatóak!

A kedvezmények NEM összevonhatóak és csak a reggelis árra érvényesek!

A kedvezmények  
NEM összevonhatóak!

az akció esetében az alacsonyabb 
árú éjszakák az ingyenesek.

az akció esetében az alacsonyabb 
árú éjszakák az ingyenesek.

az akció esetében az alacsonyabb 
árú éjszakák az ingyenesek.

Előfoglalási kedvezmény:  
20% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)
15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)

Előfoglalási kedvezmény:  
15% (foglalás	és	teljes	összeg	fizetése:	03.31-ig)
10%	(foglalás	és	teljes	összeg	fizetése	04.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény:  
15% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)
10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig) Előfoglalási kedvezmény:  

20% (foglalás	02.01-02.27.	között,	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)
15%	(foglalás	03.01-03.31.	között,	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 20% (foglalás	és	teljes	összeg	fizetése	02.27-ig)
15%	(foglalás	és	teljes	összeg	fizetése	03.31-ig)	10%	(foglalás	és	teljes	összeg	fizetése	04.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 
20% (foglalás	és	teljes	összeg	fizetése	02.27-ig)
15%	(foglalás	03.01-03.31.	közötti	időszakban,	
teljes	összeg	fizetése	03.31-ig)

BULGáriaBULGária napospart napospart
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100 m

 fő/éj	 05.01-06.06.	 06.06-06.18.	 06.18-07.10.
	 	 09.23-10.31.	 09.05-09.23.	 08.21-09.05.	 07.10-08.21.

kétágyas	szobában	 10	800	Ft	 15	300	Ft	 19	300	Ft	 22	300	Ft

 fő/éj	 05.25-06.11.	 06.11-07.10.
	 	 09.11-09.30	 08.28-09.11.	 07.10-08.28.

kétágyas	szobában		 7	700	Ft	 11	700	Ft	 14	600	Ft

450 m

A kedvezmények  
összevonhatóak!

 fő/éj	 05.01-05.29.	 05.29-06.12.	 06.12-07.03.
	 	 09.20-10.15.	 09.11-09.20.	 08.21-09.11.	 07.03-08.21.

kétágyas	standard	szobában	 12	800	Ft	 16	600	Ft	 21	900	Ft	 26	500	Ft
családi	szobában		 13	300	Ft	 16	900	Ft	 23	600	Ft	 28	700	Ft

500 m

450 m

80 m

6=7, 12=14 (05.01-06.05.	és	09.11-10.31.	között	
6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

az akció esetében az alacsonyabb 
árú éjszakák az ingyenesek.
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diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség és Konzuli Hivatal: 	160	00	Praha	6-Střešovice,	
Pod	Hradbami	17,	Telefon:	+420	(2)	2031	7200	(munkaidőben),	
ügyeleti	telefon:	+420	(602)	22	44	15,	fax:	+420	(2)	3332	2104.

Segélyhívó számok:	Rendőrség:	158,	mentők:	155,	tűzoltók:	150.		

Társklub:	Ustredni	Automotoklub	CR	(UAMK),	
segélyhívó	szám:	1230	vagy:	+420	(2)	6110	4123.	

Ünnepnapok:	Január	1.	(Újév),	Húsvéthétfő,	május	1.	(Munka	ünnepe)	
május	8.	(Nemzeti	felszabadulás	napja),	július	5.	(Szent.Cirill	és	Metód	
napja),	július	6.	(Husz	János	napja),	szeptember	28.	(Cseh	államiság	
napja),	október	28.	(Függetlenség	napja),	november	17.	(Szabadság	és	
demokrácia	napja),	december	24-25-26.	(Karácsony).

Barátságos	cseh	táj,	gyönyörű	városok	–	röviden	ez	jellemzi	a	tőlünk	néhány	órára	található	országot.	Prága	a	Hradzsinnal,	az	Arany	 
utcácskával,	 a	 Károly-híddal.	 Karlovy	Vary	 a	 13	 gyógyforrásával	 és	 gyógynövényes	 likőrével	 a	 Becherovkával	 és	 Cesky	 Krumlov	 
romantikus hangulatával várja, hogy felfedezzék. 

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

Autópályadíj
Az	autópályák	használata	–	motorkerékpárok	kivételével	–	minden	gépjárműnek	díjköteles.

Parkolás
Nagyvárosok központjában parkolás előtt érdemes meggyőződni ennek feltételeiről. A parkolóhelyek nagy részét parkolóhely-bérlők, illetve  
helyi lakosok részére tartják fenn, amit általában külön tábla, ill. az úttestre felfestett kék csík jelez. Nem szabad parkolni a külön táblával nem, de 
vastag sárga csíkkal jelzett helyeken sem. A büntetésként kapott kerékbilincs hatósági eltávolítási díja, ill. az elszállított gépkocsi visszaadásának 
költsége	a	2	500	cseh	koronát	is	elérheti.

22 23

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!

nE induljon El biztosítások nélkÜl!

CseHorsz áGPrága

Autópálya matrica árak személygépkocsira
10	napos	 4	565	Ft
Havi	 6	570	Ft
Éves	 22	085	Ft

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 90	 130

Prága   
HotEl PraguE cEntrE suPErior***
cz0101
leírás: a szálloda központi elhelyezkedésének köszönhetően a leghíresebb 
látnivalóktól és a történelmi színhelyektől csupán néhány perces sétára ta-
lálható.	A	Vencel	tér	10-15	perc,	az	I.	P.	Pavlova	metrómegálló	3	perc	gyalogo-
san. szolgáltatások:	24	órás	recepció,	étterem,	nyári	kert,	csomagmegőrző,	
25	fős	konferenciaterem,	szépségszalon,	ingyenes	wifi,	Hotel	Prague	Centre	
Plaza*** relax centruma: szauna, pezsgőfürdő, sóbarlang, masszázskezelések 
(térítés	ellenében).	Elhelyezés: kényelmes fürdőszobás szobákban, melyek 
hajszárítóval,	TV-vel,	telefonnal,	széffel	és	minibárral	rendelkeznek.	Ellátás: reggeli. Parkolás:	a	hotel	garázsában	(előre	foglalandó,	helyszínen	fizetendő	
kb.	500	CZK/autó/nap).	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény:	2	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	ágyban	és	2-5	éves	kor	között	
a szülők szobájában, pótágyon ingyenes. kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról, érdeklődjön irodánkban. minimum 
tartózkodás:	04.09-04.13.,	04.30-05.03.,	05.07-05.10.,	05.21-05.24.,	05.29-06.01.,	06.11-06.14.	között	3	éj.		

Prága   
HotEl PraguE cEntrE Plaza***
cz0101
leírás: az elegáns, történelmi épületben lévő szálloda Prága központ-
jában található, néhány percnyi sétára a vencel tértől és az i. P. Pavlova 
metrómegállótól. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 lobby	 bár,	 étterem,	 60	
fős konferencia terem, relax centrum: szauna, pezsgőfürdő, ingyenes wifi, 
sóbarlang,	 masszázskezelések	 (térítés	 ellenében).	 Elhelyezés: kényelmes 
fürdőszobás szobákban, melyek mindegyike hajszárítóval, tv-vel, telefon-
nal,	széffel	és	minibárral	rendelkezik.	Ellátás: reggeli. Parkolás: a szomszé-
dos	Hotel	Prague	Centre	Superior***	mélygarázsában	(szállásfoglalással	együtt	rendelendő;	kb.	500	CZK	/autó/nap).	az ár tartalmazza: idegenforgalmi 
adót. kedvezmény: 2	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	ágyban	és	2-5	éves	kor	között	a	szülők	szobájában,	pótágyon	ingyenes.	kiemelt időszak: a 
kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról, érdeklődjön irodánkban. minimum tartózkodás:	04.10-04.13.,	05.01-05.10.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.		

Prága   
HotEl arbEs***
cz0101
leírás:	Prága	történelmi	központjában,	az	Arbes	tér	közelében	fekszik	az	1.	
kerület	(Smichov)	és	5.	kerület	(Mala	Strana)	határán.	A	Vár	és	a	Petrin	kert	
alatt	 a	Moldva	 bal	 partján,	 a	 Károly-hídtól	 és	 a	Nemzeti	 Színháztól	 10-15	
perc	sétára	található.	Villamosmegálló	és	az	Andel	metrómegálló	(B	vonal)	is	
csupán pár perces séta alatt elérhető. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	lobby,	
lobby bár, étterem, ingyenes wifi. Elhelyezés: klasszikus eleganciával beren-
dezett fürdőszobás szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, 
széffel	 és	 minibárral	 rendelkeznek.	 Ellátás: hideg büféreggeli. Parkolás: 
zárt	parkoló	a	hotel	udvarában,	szállásfoglalással	együtt	rendelendő,	(helyszínen	fizetendő	kb.	15	€/autó/nap).	kedvezmény: 2 éves korig egy gyermek 
szülőkkel	egy	ágyban	és	2-9	éves	kor	között	a	szülők	szobájában,	pótágyon	ingyenes.	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	0,8	€/fő/éj.	kiemelt 
időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról, érdeklődjön irodánkban. minimum tartózkodás: 04.30-05.05.	között	5	éj,	egyébként	3	éj.

 02.01-03.29.	 	 03.29-04.18.
																												fő/éj	 11.04-12.26.	 06.16-09.02.	 05.26-06.13.	 04.18-05.26.

	 	 	 09.02-11.04.	 06.13-06.16.

kétágyas	szobában	 7 900	Ft	 10 700	Ft	 12 200	Ft	 16 900	Ft

  03.01-03.31.	 	 03.31-04.22.
																					fő/éj	 02.01-03.01.	 11.04-12.26.	 07.07-09.01.	 05.12-07.07.	 04.22-05.12.
	 	 	 	 09.01-11.04.	
kétágyas	szobában	 8 300	Ft	 8 800	Ft	 11 500	Ft	 12 900	Ft	 15 500	Ft

																					fő/éj	 02.01-06.01.	 06.01-12.20.
kétágyas	szobában	 13 900	Ft	 16 400	Ft

6=7	(02.01-04.09.,	04.13-04.29.	és	05.04-12.29.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el.)

6=7	(02.01-04.09.,	04.13-04.30.	és	05.04-12.29.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el.)

ElŐfoglalási kEdvEzmény:  
10%	(02.01-12.27.	között,	érkezés	előtt	legalább	45	nappal	történő	
foglalás	esetén.)

3=4 (02.01-03.01.	és	11.02-11.20.	között	3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el.)
4=5	(07.01-09.01.	között	4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el.)



Prága   
HotEl raffaEllo****          cz0101
leírás: a szálloda az i. P. Pavlova metróállomás mellett egy jelleg-
zetes,	19.	századi	épületben	található,	a	belső	terei	kristálycsillárokkal,	
márványpadlóval díszitettek. A vencel tér és a károly tér egy rövid sétával 
elérhető. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	bár,	étterem,	lift,	ingyenes	wifi.	
Elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek  
TV-vel,	 telefonnal,	 széffel	 minibárral	 és	 fürdőszobájuk	 hajszárítóval	
felszerelt. Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda közelében, nyilvános, 
fizetős parkolási lehetőség. kedvezmény:	 5	 éves	 korig	 egy	 gyermek	
ingyenes a szülőkkel egy szobában. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kiemelt időszak:	04.10-04.13.,	05.01-05.04.	között	az	árak	egyéni	
lekérésre érhetők el. minimum tartózkodás: 4	éj.	

Prága   
HotEl olymPik tristar***           cz0101
leírás:	a	modern	és	népszerű	szálloda	a	150	m-re	található	4*-os	Hotel	 
Olympik	 melléképülete.	 A	 hotel	 mindössze	 3	 metrómegállónyira	 (10	
percre)	 fekszik	 a	 Lőportoronytól,	 az	 Invalidovna	 metrómegállónál	
(sárga,	„B”	 vonal).	 Villamosmegálló	 a	 szálloda	 épülete	 előtt	 található.	
szolgáltatás: recepció, étterem, lobby, bár, ajándéküzlet, pénzváltó. 
A	közeli	főépületben	további	szolgáltatások	vehetők	igénybe	(pl.	bow-
ling,	 konferenciatermek,	 stb.).	 Elhelyezés: kényelmesen berendezett, 
fürdőszobás	szobákban,	melyek	TV-vel,	telefonnal,	minibárral	és	széffel	
rendelkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás:	a	szálloda	parkolójában	térítés	ellenében	kb.	15	€/autó/nap.	kedvezmény: 2 éves korig egy gyermek in-
gyenes a szülőkkel egy ágyban. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	0,8	€/fő/éj.	kiemelt időszak:	04.09-04.13.,	04.30-05.03.,	05.21-05.24.,	
05.29-06.01.,	06.11-06.14.,	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetők	el.	minimum tartózkodás:	04.09-04.13.,	04.30-05.03.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.

Prága   
ibis PraHa WEncEslas sQuarE***           cz0101
leírás:	a	szálloda	Prága	szívében	kb.	10	perces	sétára	található	a	híres	
vencel tértől, a Nemzeti Múzeumtól és az állami operaháztól valamint 
pár lépésre az i.P. Pavlova közlekedési csomóponttól. szolgáltatás: 
24	órás	 recepció,	étterem,	bár,	 csomagmegőrző,	mosodai	 szolgáltatá-
sok,	wifi	 (felár	 ellenében).	Elhelyezés: kényelmesen berendezett lég-
kondicionált szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és fürdőszobájuk 
hajszárítóval felszerelt. Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda garázsában 
kb.	 20,50	 €/autó/nap	 felár	 ellenében	 (előre	 foglalandó,	 helyszínen	
fizetendő).	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény: 2 
éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	ágyban	és	2-11	éves	kor	között	
a szülők szobájában, pótágyon ingyenes. minimum tartózkodás: 2 éj. 
Egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el. 
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Prága   
HotEl lunik***          cz0101
leírás: a családi hangulatú szálloda a Námesti Miru tér közelében helyez-
kedik el, rövid sétányi távolságra a vencel tértől és a főpályaudvartól. Az i.P. 
Pavlova	metrómegálló	kb.	100	méter	távolságra	található.	szolgáltatás:	24	
órás recepció, lobby, lift, reggeliző terem, bár, ingyenes wifi. Elhelyezés: 
két- és háromágyas fürdőszobás szobákban, melyek hajszárítóval, tv-vel, 
telefonnal	 és	 széffel	 rendelkeznek.	 Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda 
közelében	 található	mélygarázsban	kb.	400	CZK/autó/nap	 felár	ellenében	
(előre	 foglalandó).	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	15	CZK/fő/
éj	(kb.	0,6	€).	minimum tartózkodás:	04.10-04.14.,	11.26-12.29.	között		3	éj	
és	03.15-04.10.,	04.14-11.01.	között	2	éj.	Egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni 
lekérésre érhető el.

Prága   
HotEl bEránEk***          cz0101
leírás:	 Prága	 központjához	 közel,	 a	 Vencel	 tértől	 gyalog	 5	 percre	 el-
helyezkedő	hotel	jó	kiindulópont	eme	gyönyörű,	történelmi	város	felfede-
zéséhez. A szálloda remek tömegközlekedési kapcsolatokkal is rendelkezik 
a	város	és	környéke	felderítéséhez.	A	szálláshelytől	kb.	100	méterre	található	
a i.P.Pavlova metróállomás. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	reggelizőterem,	
ingyenes wifi. Elhelyezés: kényelmesen berendezett légkondicionált  
kétágyas	 szobákban,	 melyek	 TV-vel,	 telefonnal,	 széffel	 és	 fürdőszobájuk	
hajszárítóval felszerelt. Ellátás: büféreggeli. Parkolás: a szálloda garázsában 
20	€/autó/nap	felár	ellenében	(szállásfoglalással	együtt	rendelendő).	kedvezmény:	5	éves	korig	egy	gyermek	ingyenes	a	szülőkkel	egy	szobában.	az ár 
tartalmazza: idegenforgalmi adót. minimum tartózkodás: 04.10-04.13.,	04.30-05.09.,	05.21-05.24.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.	

Prága   
cEntral HotEl***          cz0101
leírás: a szálloda Náměstí republiky tér közelében helyezkedik el, pár perces 
sétára az óváros tértől, a csillagászati toronytól. A legközelebbi metrómegál-
ló kb. 3 perces sétára található a szállodától. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	
reggelizőterem, bár, lift, csomagmegőrző, mosoda, kerékpárkölcsönzési 
lehetőség, ingyenes wifi. Elhelyezés: kényelmesen berendezett modern 
kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és fürdőszobája hajszárítóval 
felszerelt. Ellátás: reggeli. Parkolás: őrzött parkolási lehetőség a szálloda 
közelében	30	€/autó/nap.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kb. 
0,8	€/fő/éj.	kedvezmény: 2 éves korig egy gyermek szülőkkel egy ágyban 
ingyenes,	2-5	éves	kor	között	egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában	pótá-
gyon ingyenes. minimum tartózkodás: 04.10-04.14.	között	3	éj,	egyébként	
2 éj. Egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

24 25

	 	 	 04.01-04.10.
	 	 03.01-04.01.	 04.13-05.01.	 07.01-10.01.                        fő/éj 02.01-03.01.	 11.01-12.29.	 05.04-07.01.
	 	 	 10.01-11.01.
kétágyas	szobában	 9 400	Ft	 10 500	Ft	 15 200	Ft	 13 900	Ft

	 	 	 	 04.01-04.10.
	 	 03.02-04.01.	 	 04.14-06.23.
                          fő/éj	 02.01-03.02.	 11.01-12.04.	 06.23-09.01.	 09.01-11.01.	 04.10-04.14.	 	 12.06-12.11.	 	 12.04-12.06.
	 	 12.13-12.26.	 	 12.11-12.13.
	 	 	 	 12.26-12.29.
kétágyas	szobában	 8 400	Ft	 11 700	Ft	 12 400	Ft	 13 300	Ft	 16 800	Ft
háromágyas	szobában	 7 500	Ft	 9 700	Ft	 7 900	Ft	 10 800	Ft	 13 200	Ft

	 02.01-04.01.
	 11.02-11.27.	 11.27-11.29.	 	 04.01-04.10.
	 11.29-12.04.	 12.04-12.06.	 06.21-09.01.	 04.13-05.21.	 04.10-04.13.
                          fő/éj	 12.06-12.11.	 12.11-12.13.	 10.18-11.02.	 05.24-06.21.	 05.21-05.24.
	 12.13-12.18.	 12.18-12.27.	 	 09.01-10.18.
	 12.27-12.29.
kétágyas	szobában	 10 200	Ft	 13 300	Ft	 13 900	Ft	 15 400	Ft	 18 600	Ft

	 02.01-03.16.
	 04.01-04.09.	 	 	 11.27-11.29.                        fő/éj	 10.29-11.27.	 03.16-04.01.	 06.21-09.04. 12.04-12.06.	 04.09-06.21.	
	 11.29-12.04.	 	 	 12.11-12.13.	 09.04-10.29.
	 12.06-12.11.
	 12.13-12.29.
kétágyas	szobában	 11 800	Ft	 14 900	Ft	 15 600	Ft	 17 500	Ft	 18 700	Ft

		 	 	 	 	 03.29-04.09.
	 	 	 	 	 04.13-04.30.
                         fő/éj 02.01-02.23.	 11.08-11.27.	 02.23-03.29.	 10.11-11.08.	 05.03-05.21.
	 	 12.13-12.29.	 	 11.27-12.13.	 05.24-05.29.
	 	 	 	 	 06.01-06.11.
	 	 	 	 	 06.14-10.11.
kétágyas	szobában	 7 900	Ft	 8 300	Ft	 8 500	Ft	 8 900	Ft	 10 200	Ft

	 02.01-03.01.	 03.01-04.01.	 04.01-04.10.	 11.01-11.27.	 11.27-11.29.	 04.14-05.01.	 04.10-04.14.
	 11.29-12.04.	 12.04-12.06.	 05.11-05.21.	 05.01-05.11.
                        fő/éj	 12.06-12.11.	 12.11-12.13.	 05.24-05.29.	 05.21-05.24.
	 12.13-12.18.	 12.18-12.20.	 06.02-11.01.	 05.29-06.02.
	 12.20-12.24.	 12.24-12.28.
kétágyas	szobában	 11 800	Ft	 15 200	Ft	 16 900	Ft	 19 900	Ft

6=7 (06.21-09.04.,	10.29-11.27.	és	12.13-12.29.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el.)



Prága   
congrEss & WEllnEss HotEl olsanka suPErior***
cz0101
leírás: a modern stílusú szálloda a zizkov negyedben helyezkedik el, 
ahol híres a gazdag éjszakai élet, hiszen itt számos kávézó, étterem és bár  
található.	Prága	központja	kb.	10	percnyi	tömegközlekedéssel	könnyen	
elérhető, villamos-és buszmegálló is van közvetlenül a szálloda előtt, 
ahonnan átszállás nélkül a városközpontba lehet jutni. szolgáltatás: 
24	órás	recepció,	lobby	bár,	borozó,	étterem,	terasz,	konferenciaterem,	
ingyenes	 wifi,	 wellness-	 és	 fitnesz	 központ	 (térítés	 ellenében):	 me-
dencék, szauna, masszázskezelések, aerobik edzések, fitneszterem, tenisz. Elhelyezés: kényelmesen kialakított fürdőszobával, tv-vel és telefonnal 
rendelkező szobákban. Ellátás: büféreggeli. Parkolás:	a	hotel	parkolójában	kb.	350	CZK/nap.	kedvezmény: 2 éves korig egy gyermek ingyenes a 
szülőkkel egy ágyban. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. minimum tartózkodás: 2 éj.

Prága   
a&o HostEl PraguE mEtro strizkov
cz0101
leírás:	a	2019-ben	felújított	Hostel	a	Metro	Strizkov	városnegyedben	
található, csupán néhány lépésre a metróállomástól, ahonnan a város 
központja	kb.	15	perc	alatt	érhető	el.	szolgáltatás: 24	órás	recepció,	
lobby bár, reggeliző terem, biliárd, karaoke, mosoda, AtM, vendég-
konyha, játszósarok, ingyenes wifi. Elhelyezés:	modern	kétágyas	(kü-
lönálló	 ágyas)	 szobákban,	melyek	 saját	 fürdőszobával	 rendelkeznek.	
Ellátás: büféreggeli. felár: ebédcsomag	 1  800	 Ft/fő/csomag.	 az ár 
tartalmazza: ágynemű	és	törölköző	használatot,	idegenforgalmi	adót.	
kiemelt időszak:	 04.10-04.13.	 között	 az	 árak	 egyéni	 lekérés	 alapján	
érhetők el. 
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Prága    
a&o HostEl PraguE rHEa           cz0101
leírás:	a	Hostel	a	Malešický	park	mellett	található,	alig	200	méterre	a	
zborov villamosmegállótól és 20 perces villamosútra Prága történelmi 
városközpontjától. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	lobby,	bár,	mosoda,	
AtM, vendégkonyha, játszósarok, ingyenes wifi. Elhelyezés: modern 
kétágyas	(különálló	ágyas)	szobákban,	melyek	saját	fürdőszobával	ren-
delkeznek. Ellátás: büféreggeli. felár:	ebédcsomag	1 800	Ft/fő/csomag.	az ár tartalmazza: ágynemű	és	törölköző	használatot,	idegenforgalmi	
adót. kiemelt időszak:	04.10-04.13.	között	az	árak	egyéni	lekérés	alapján	érhetők	el.	

Prága    
HotEl fortuna WEst***           cz0101
leírás: a szálloda Prága nyugati szélén található, a város történelmi 
központjától kb. 20 perces villamosútra érhető el, a szállodától kb. 200 
méterre lévő villamosmegállótól. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 ét-
terem, bár, széf a recepción, mosoda, ingyenes wifi a közös terekben. 
Elhelyezés:	egyszerűen	berendezett	kétágyas	szobákban,	melyek	TV-
vel, telefonnal és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. Ellátás: reggeli. 
Parkolás:	 a	 szálloda	 garázsában	 kb.	 10	 €/autó/nap	 felár	 ellenében.	 
az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény: 2	éves	korig	egy	gyermek	ingyenes	a	szülőkkel	egy	ágyban,	2-11	éves	kor	között	egy	
gyermek szülőkkel egy szobában pótágyon ingyenes. minimum tartózkodás:	04.09-04.13.,	04.28-05.04.,	05.21-05.24.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.

ČEskÝ krumlov    
landauEr Panzió           cz0204
leírás:	 a	 panziónak	 egy	 XVII.	 századi	 polgári	 épület	 ad	 otthont,	 az	
uNesco által a világörökség részévé nyilvánított festői kisvárosban, a 
főtértől	 kb.	 5	 perces	 sétára.	 szolgáltatás: recepció, reggeliző terem, 
bár, ingyenes wifi. Elhelyezés:	 egyszerűen	 berendezett	 két-,	 három-	
és négyágyas szobákban, melyek tv-vel és saját fürdőszobával ren-
delkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás:	a	panzió	zárt	parkolójában	100	
CZ/autó/nap	felár	ellenében	(korlátozott	számban).	minimum tartóz-
kodás: 2 éj. Egyéb:	háziállat	vihető	100	CZK/kisállat/éj	felár	ellenében.

Prága    
HotEl PoPulus***          cz0101
leírás: a szálloda Prága csendes részén a Žižkov negyedben talál-
ható, a szálloda mellett lévő buszmegállónak köszönhetően, könnyen 
megközelíthető a történelmi belváros. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	
lobby, étterem, csomagmegőrző, kert, ingyenes wifi. Elhelyezés: ké-
nyelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefon-
nal,	 széffel	 és	 fürdőszobájuk	 hajszárítóval	 felszerelt.	 Ellátás: reggeli. 
Parkolás:	 a	 szálloda	 parkolójában	 250	 CZK/autó/nap.	kedvezmény: 
2 éves korig egy gyermek ingyenes a szülőkkel egy ágyban, 2-3 éves 
kor között egy gyermek szülőkkel egy szobában pótágyon ingyenes. 
Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	kb.	0,6	€/fő/éj.	minimum 
tartózkodás: 3 éj. 

Prága    
HotEl duo****           cz0101
leírás:	 a	 649	 szobával	 rendelkező	 szállodával	 szemben	 található	 a	
Střížkov	 metróállomás,	 ahonnan	 a	 városközpont	 negyedórán	 belül	
elérhető. Az óváros téren lévő csillagászati   óra 30 perc tömegközleke-
déssel. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	lobby,	bár,	étterem,	kávézó,	te-
rasz, bowling pályák, ping-pong asztal, fitneszterem, wellness részleg: 
fűtött	beltéri	medence,	szauna,	masszázsszolgáltatás,	szépség-	és	fod-
rászszalon, ingyenes wifi. Elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, telefon-
nal,	széffel,	hűtővel	és	hajszárítóval	rendelkező	fürdőszobás	szobákban.	
Ellátás: reggeli. Parkolás:	a	szálloda	parkolójában	kb.	15	€/autó/nap	felár	ellenében.	kedvezmény: 5	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	
ágyban ingyenes. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	0,6	€/fő/éj.	kiemelt időszak:	04.09-04.13.	között	az	ár	egyéni	lekérésre	érhető	
el. minimum tartózkodás: 2 éj. 

Prága Prága, Český Krumlov

	 02.01-03.19.
	 11.03-11.27.	 03.19-04.09.	 12.11-12.13.                          fő/éj	 11.29-12.04.	 07.05-09.01.	 12.18-12.20.	 04.13-07.05.
	 12.06-12.11.	 11.27-11.29.	 12.24-12.29.	 09.01-11.03.
	 12.13-12.18.	 12.04-12.06.
	 12.20-12.24.
kétágyas	szobában	 9 800	Ft	 14 900	Ft	 14 900	Ft		 16 900	Ft

                        fő/éj	 02.01-03.01.	 03.01-04.01.	 04.01-07.01.
	 11.01-12.31.	 07.01-09.01.	 09.01-11.01.
kétágyas	szobában	 11 200	Ft	 12 300	Ft	 14 800	Ft

                       fő/éj	 02.01-04.01.	 06.21-09.01.	 04.01-06.21.
	 11.01-12.27.	 	 09.01-11.01.
kétágyas	szobában	 6 300	Ft	 7 500	Ft	 9	900	Ft

                                 fő/éj	 03.01-04.01.	 02.01-03.01.	 04.01-07.01.
	 07.01-09.01.	 11.01-12.31.	 09.01-11.01.
kétágyas	szobában	 10 900	Ft	 11 600	Ft	 14 500	Ft

  02.29-04.01.	 	 04.01-04.09.
  11.02-11.27.	 07.01-09.01.	 04.14-05.01.	 04.09-04.14.
 02.01-02.29. 11.30-12.04.	 11.27-11.30.	 05.10-05.20.	 05.01-05.10.
                      fő/éj  12.07-12.11.	 12.04-12.07.	 05.24-07.01.	 05.20-05.24.
  12.14-12.29.	 12.11-12.14.	 09.01-10.01.	 10.01-10.05.
	 	 	 	 10.05-11.02.
kétágyas	szobában	 8 500	Ft	 10 400	Ft	 11 800	Ft	 13 900	Ft	 16 800	Ft

																		 	 02.28-03.27.	 03.27-04.09.	 04.13-04.30.	 09.09-10.02.	 	 04.09-04.13.	 	 11.02-11.26.	 06.28-09.04.	 05.10-05.21.	 10.04-10.25.	 04.30-05.10.	 05.21-05.24.														fő/éj	 02.01-02.28.	 11.29-12.03.	 10.25-11.02.	 05.24-05.29.	 11.26-11.29.	 05.29-06.01.	 09.04-09.09.	 	 12.06-12.10.	 12.18-12.28.	 06.01-06.11.	 12.03-12.06.	 06.11-06.14.	 10.02-10.04.	 	 12.13-12.18.	 	 06.14-06.28.	 12.10-12.13.
kétágyas	szobában	 6 100	Ft	 6 700	Ft	 8 400	Ft	 9 400	Ft	 9 400	Ft	 12 200	Ft	 13 500	Ft

3=4 (02.01-03.27.,	11.02-11.26.	között	3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el.)

6=7 (04.01-12.28.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el.)

ElŐfoglalási kEdvEzmény: 10%	(02.01-12.29	között	minimum	3	éjszaka	tartózkodás	esetén.)

																												fő/éj	 02.01-12.20.
kétágyas	szobában	 15	300	Ft
háromágyas	szobában	 13 600	Ft
négyágyas	szobában	 13 900	Ft
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mariEnbad    
grandHotEl nabokov****           cz0301
leírás: a szálloda Marienbad szívében, a zenélő szökőkúttól és a híres 
oszlopsortól mindössze kb. 200 méterre található. szolgáltatás: 24	órás	
recepció,	 étterem,	 bár,	 transzferszolgáltatás	 (Marienbad	 főpályaudvarára,	
Karlovy	Vary-ba	 és	 Prága	 repülőterére),	 konferenciaterem,	 wellness	 rész-
leg:	szaunavilág,	infrakabin,	medence	(7m	x	12m),	jacuzzi,	gőzkabin,	gyó-
gyászati kezelések, ingyenes wifi. Elhelyezés: kétágyas komfort szobák-
ban,	melyek	TV-vel,	telefonnal,	minibárral,	elektromos	vízforralóval,	széffel,	
wifi-vel és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. Ellátás: reggeli. Parko-
lás:	 a	 szállodától	 350	méterre	 található	 parkolóházban	 120	 CZK/autó/éj	
ellenében. kedvezmény: 2 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes. 
minimum tartózkodás: 2 éj. felár:	félpanzió	3 100	Ft/fő/alkalom,	teljes	el-
látás	5	800	Ft/fő/alkalom.

karlovy vary    
boHEmia-láznĚ sPa komPlEXum***           cz0301
leírás: történelmi épületben, karlovy vary központjában található, kb. 
2 perces sétára a Parktól és a Malom kolonnádtól. A komplexum három 
külön	 álló	 szállodából	 áll,	 melyeket	 a	 19.	 század	 végén	 építettek,	 az	
elegáns	 Sadová	utca	 lejtőjén.	Az	 épületek:	 a	Hotel	 Kriván***,	 a	Hotel	
Slovan***	és	a	Hotel	Concordia***,	amik	lépcsőházakkal	kapcsolódnak	
egymáshoz. szolgáltatás: recepció, lobby bár, étterem, kávézó, fedett 
terasz,	 fitneszterem.	 Wellness	 részleg:	 medence,	 finn	 szauna,	 infra-
szauna, gőzfürdő, jégbarlang, szolárium, különböző spa kezelések. A 
recepción ingyenes wifi elérhető. Elhelyezés: HotEl slovan***: ké-
nyelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, 
internet	 csatlakozási	 lehetőséggel,	 hűtőszekrénnyel,	 elektromos	 víz-
forralóval és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. HotEl concordia 
luX***: kényelmesen berendezett, légkondicionált kétágyas szobák-
ban,	 melyek	 TV-vel,	 wifi-vel,	 telefonnal,	 hűtőszekrénnyel,	 elektromos	
vízforralóval és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. HotEl krivaŇ***: 
kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefon-
nal, internet csatlakozási lehetőséggel és fürdőszobájuk hajszárítóval 
ellátott. Ellátás: reggeli. felár:	félpanzió	3	700	Ft/fő/alkalom,	teljes	el-
látás	7	100	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás: 2 éj. 

karlovy vary    
HotEl ulrika****           cz0301
leírás:	a	2018-ban	felújított	szálloda	a	fürdőváros	központjában	helyezkedik	el	és	saját	wellnessközponttal	ren-
delkezik. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 étterem,	 lobby	 bár,	 lift,	wellnessközpont:	medence,	 Kneipp	 taposó,	
finn- és orosz szauna, infrakabin, gőzkabin, kozmetikai szalon, egészségügyi kezelések, ingyenes wifi. Elhely-
ezés: kényelmesen berendezett, modern, légkondicionált classic kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, 
széffel	és	fürdőszobájuk	hajszárítóval	felszerelt.	Ellátás: reggeli. felár:	félpanzió	4 800	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás	
10 500	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás: 2 éj. 

karlovy vary    
HotEl vEnus****          cz0301
leírás:	a	szálloda	a	város	szívében,	a	Kolonnád	oszlopsortól	300	méterre,	a	termálforrástól	pedig	800	mé-
terre található. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, ingyenes wifi, gyógyászati központ, wellness részleg: 
medence, pezsgőfürdő, szauna, masszázsszolgáltatások. Elhelyezés: modern standard kétágyas szobák-
ban, melyek tv-vel, rádióval, telefonnal, minibárral és hajszárítóval ellátott fürdőszobával rendelkeznek. 
Ellátás: reggeli. kedvezmény:	2	éves	korig	szülővel	egy	szobában,	babaágyban	3 700	Ft/fő/éj.	felár: fél-
panzió	5 400	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás	9 900	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás: 2 éj. Egyéb:	kistestű	
háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

mariEnbad   
HotEl villa buttErfly ****          cz0301
leírás: az elegáns szálloda, modern wellness kezelésekkel és fel-
szerelésekkel várja a vendégeket, Marienbad szívében. szolgáltatás: 24	
órás	recepció,	La	Fontaine	étterem,	Café	de	Paris	reggeliző	terem,	lobby	
bár, wellness részleg: úszómedence, jacuzzi, szauna, masszázsok, szép-
ségszalon kozmetikai kezelésekkel, exkluzív marienbadi kozmetikumok-
kal, tornaterem, fitneszterem, ingyenes wifi. Elhelyezés: légkondicionált 
kétágyas superior szobákban, melyek tv-vel, rádióval, telefonnal, mini-
bárral,	széffel,	wifi-vel	és	hajszárítóval	rendelkező	fürdőszobával	ellátot-
tak. Ellátás: reggeli. Parkolás: utcai parkolási lehetőség, díj ellenében. kedvezmény: 3 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár: félpanzió 
3 400	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás	7 500	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás: 2 éj. Egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

mariEnbad    
HotEl vltava***           cz0301
leírás:	a	szálloda	Marienbad	csendes	részén	fekszik,	sűrű	és	hangulatos	
erdős terület mentén, a városközponttól néhány percre. szolgáltatás: 
24	 órás	 recepció,	 étterem,	 lobby	 bár,	 nyári	 terasz,	 fitneszterem,	 me-
dence, wellness részleg: pezsgőfürdő, szauna, szolárium, masszázsszol-
gáltatások, kozmetika, fodrászat, gyógykezelések, ingyenes wifi a szál-
loda egész területén. Elhelyezés: kényelmesen berendezett comfort 
kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, minibárral, wifi-vel és 
hajszárítóval rendelkező fürdőszobával ellátottak. Ellátás: reggeli. Parkolás: korlátozott	számban	a	hotel	előtt	vagy	központi	parkolóban	(térítés	
ellenében,	előzetes	foglalás	szükséges).	kedvezmény: 3 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár:	félpanzió:	3 400	Ft/fő/alkalom,	teljes	
ellátás:	7	500	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás:	04.14-11.01.	között	2	éj.	Egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

Karlovy vary Marienbad
A	 német	 határtól	 alig	 15	 kilométerre	 fekvő,	 festői	 kisváros,	 a	
nyugat-csehországi híres fürdőháromszög egyik csúcsa, egyben 
a legfiatalabb város közülük. Marienbad romantikus hangulatát 
a	mai	napig	megőrizte,	 a	gyönyörű	neobarokk,	 szecessziós	 és	
klasszicista	épületeknek	köszönhetően.	A	város	gyönyörű	zöld	
természeti környezetben található, ami a városkát körülvevő 
hegyeknek, erdőknek és a hatalmas területen fekvő zöld par-
koknak	 köszönhető.	 A	 környéken	 mintegy	 100	 különböző	 
gyógyforrás tör a felszínre.

 02.01-03.01.	 03.01-04.14.
																																							fő/éj	 12.01-12.21.	 11.01-12.01.	 04.14-11.01.
	 	 12.21-12.27.	
kétágyas	szobában	 15 900	Ft	 18 900	Ft	 21 900	Ft

                                       fő/éj	 02.01-03.01.	 03.01-04.14.
	 12.01-12.21.	 11.01-12.01.	 04.14-11.01.

kétágyas	szobában	 19 400	Ft	 21 900	Ft	 24 900	Ft

                                             fő/éj	 02.01-03.01.	 03.01-05.01.
	 11.22-12.23.	 10.18-11.22.	 05.01-10.18.

kétágyas	szobában	 19 700	Ft	 23 900	Ft	 27 900	Ft

                 fő/éj	 02.01-03.20.	 05.13-09.01.	 03.20-05.13.
	 11.01-12.23.	 	 09.01-11.01.
kétágyas	szobában	 19	500	Ft	 22 500	Ft	 25 800	Ft

                  fő/éj	 02.01-03.01.	 03.01-04.27.	 04.27-05.13.
	 11.01-12.23.	 05.13-07.03.	 07.03-11.01.
kétágyas	szobában	 16 700	Ft	 19	500	Ft	 29	800	Ft

A	Teplá-folyó	mentén	elterülő	Karlovy	Vary	 látványa	már	önmagában	 lenyűgöző	és	egy	hosszú	hétvégéhez	 tökéletes	választás.	
A	város	nevét	IV.	Károly	német-római	császárról	kapta	és	1508	óta	Európa	első	gyógyhelye,	mára	pedig	a	Világ	egyik	leghíresebb	
gyógyfürdő-városává vált, a több mint 300 gyógyvízforrásával. 

   fő/éj	kétágyas	szobában	 02.01-04.15.
	 10.15-12.15.	 04.15-10.15.

Hotel	Slovan***	 15 900	Ft	 17 500	Ft
Hotel	Concordia	Lux***	 16 300	Ft	 17 900	Ft
Hotel	Krivan***	 16 900	Ft	 18 400	Ft
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diplomáciai elérhetőségek

nagykövetség:	020034	Bukarest,	strasse	Jean-Louis	Calderon	63-65,	
Telefon:	+40	(21)	312	0073,	ügyeleti	mobil:	+40	(722)	386	560.

konzuli hivatal:	011654	Bukarest,	strasse	Stefan	Negulescu	30,	
Telefon:	+40	(21)	230-0550,	ügyeleti	mobil:	+40	(758)	221	558,	
fax:	+40	(21)	230	0551.	

kolozsvári főkonzulátus:	400113	Kolozsvár,	Piata	Unirii		23.	I.	em.,	
Telefon:	+40	(264)	596	300,	ügyeleti	mobil:	+40	(744)	703	290,	
fax:	+40	(264)	594-109.

csíkszeredai főkonzulátus:	530210	Csíkszereda,	Petőfi	S.	strada.	45.	
Telefon:	+40	(366)	087-000,	ügyeleti	mobil.:	+40	(729)	068	350,	
fax:	+40	(366)	207	338.

segélyhívó számok: Rendőrség:	112,	mentők:	112,	tűzoltók:	112

társklub:	Automobil	Clubul	Roman	(A24),	
napi	24	órán	át	hívható	segélyhívó	telefon:	+40	(21)	222	2222,	
mobiltelefonról:	+40	(745)	382	715.

Ünnepnapok: Január	1-2.	(Újév),	Január	24.	(A	román	fejedelemségek	
egyesülésének	napja),	Húsvéthétfő	(Ortodox),	május	1.	(Munka	Napja),	
Pünkösdhétfő	(Ortodox),	augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),	
november	30.	(Szent	András	napja),	december	1.	(Nemzeti	ünnep),	
december	25-26.	(Karácsony).

Különböző	 stílusú	 építészeti	 alkotásokat,	 műalkotásokat,	 egy-egy	 tájegységhez	 kapcsolódó	 népviseletet,	 néptáncot,	 kultúrát	 
hagytak	ránk	a	magyarok,	románok,	szászok	és	más	nemzetiségű	emberek.	Ezeket	ismerhetjük	meg	erdélyi	kirándulásaink	során.

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Autópályadíj

30 31

Az utak használata díjköteles, a határátkelőknél a román közútkezelő társaság kirendeltségein, postahivatalokban, üzemanyag-kutaknál  
vásárolható	meg	az	úthasználati	 jogosultság.	A	 jármű	és	a	 sofőr	adatait	 illetve	a	Romániában	eltölteni	 kívánt	napok	 számát	kell	 vásárláskor	
megadni és be kell mutatni a forgalmi engedélyt, valamint a kötelező felelősségbiztosításról szóló igazolást.  A vásárláskor kapott igazolást,  
számlát	gondosan	meg	kell	őrizni!		Ha	a	rovinieta	megvásárlása	után	vesszük	észre,	hogy	az	ellenőrző	szelvényen	hibás	adatok	szerepelnek,	akkor	
csak	a	vásárlást	követő	1	órán	belül	és	csak	a	vásárlás	helyén	lehet	a	hibás	rovinietát	kicserélni!	

Néhány	dunai	hídon	(Giurgiu-Ruse,	Guirgeni-Vadu	Oii	és	Fetesti-Cernavoda)	további	külön	díjat	kell	fizetni	a	gépjármű	áthaladásáért.

Azok	 a	 személygépkocsi	 vezetők,	 akik	 a	 jogosítványt	 egy	 éven	 belül	 szerezték,	 a	mindenkori	maximum	 sebességhatároknál	 20	 km/h-val	 
kevesebbel haladhatnak!

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

erdÉLY

szováta 
maros HotEl***           ro0203
leírás:	 a	Medve-tótól	 150	méterre	 található	gyönyörű	 természeti	 környezetben.	szolgáltatás: étterem, sPA központ, beltéri medence. Elhe-
lyezés: kétágyas szobákban, melyek tv-vel felszereltek, saját fürdőszobával rendelkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában 
ingyenes. az ár tartalmazza: sPA használat. az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

szováta 
szEifErt HotEl***           ro0201
leírás:	 Szováta	 fürdőváros	 központjában	 a	Medve-tótól	 5	 perces	 sé-
tára,	a	 sósvizű	Fekete-tó	közvetlen	közelében	található.	szolgáltatás: 
24	órás	recepció,	wifi,	lobby	bár,	grillterasz,	kisebb	wellness	részleg-felár	
ellenében	 (	 szauna,	 jakuzzi,	 sósvízű	„dézsa”,	masszázs	 )	gyermeksarok.	
Elhelyezés: kétágyas „A” épületi szobákban, melyek tv-vel telefon-
nal és zuhanyzós fürdőszobával felszereltek. A „b” épületi szobák pót-
ágyazhatóak. Ellátás: önellátás, reggeli és félpanzió felár ellenében 
kérhető. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen. az ár tar-
talmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény:	4-12	éves	kor	között	az	
ellátásból	50%.	felár:	reggeli	(csak	02.05-06.15.	és	09.16-12.28.	közötti	
időszakokban	kérhető):	2	800	Ft/fő/alkalom,	félpanzió	(02.05-06.15.	és	
09.16-12.28.	között):	5	200	Ft/fő/alkalom,	a	többi	időpontban	7	900	Ft/
fő/alkalom.	az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

szováta 
lacul ursu HotEl***           ro0201
leírás: a szovátai Medve-tótól 300 méterre található a háromcsilla-
gos	hotel.	Három	szinten	összesen	27	szobával	várja	a	pihenni	vágyó	
vendégeket. szolgáltatás: recepció, étterem, medence, fitneszterem, 
masszázs, jakuzzi. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek tv-vel,  
telefonnal, rádióval, minibárral és külön fürdőszobával felszereltek. El-
látás: reggeli. Parkolás: kedvezmény:	pótágyon	7	éves	korig	ingyenes,	
7-14	éves	kor	között	8	300	Ft,	14	éves	kor	felett	8	900	Ft/éj.	az árak a 
foglaltság függvényében változhatnak!

 fő/éj	 02.05-06.15.
	 	 09.16-12.28.	 06.15-09.16.

kétágyas	„A”	épületi	szobában	 10	900	Ft	 13	500	Ft

 fő/éj	 02.01-06.15.
	 	 09.15-12.31.	 06.15-09.15.

kétágyas	szobában	 10	900	Ft	 12	900	Ft

	 fő/éj	 02.20-06.01.	 06.01-06.23.	 06.23-09.15.
kétágyas	standard	szobában	 14	900	Ft	 18	200	Ft	 19	800	Ft
kétágyas	superior	szobában	 18	200	Ft	 21	800	Ft	 22	900	Ft

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 100	 130

szováta

szováta, a székely-sóvidék központja, 
Maros	 megyében	 található	 58	 km-re	
Marosvásárhelytől. számos sós tava 
közül talán a Medve-tó a legismertebb, 
melyet	 Erdély	 Holt	 tengereként	 is	 
emlegetnek. 



torockó 
gyoPár Panzió és kEmPing           ro0205
leírás:	a	szálláshely	a	1128	méter	magas	Székelykő	 lábánál	 terül	el.	szolgáltatás: étkező, társalgó, ingyenes wifi, ingyenes parkolás, kirándu-
lási lehetőségek, grillező, kerti pavilon, játszótér. Elhelyezés: két vagy háromágyas gerendaházakban és kétágyas, teraszos kerti faházakban.  
A szállásegyégekhez közös vizesblokkok tartoznak. Ellátás: félpanzió. Parkolás: ingyenesen a szálláshely udvarán. az árak a foglaltság függvé-
nyében változhatnak!

marosvásárHEly 
EvErEst HotEl***           ro0201
leírás: a hotel Marosvásárhely központjától nem messze helyezke-
dik el, csendes zöld környezetben. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	
étterem, ingyenes wifi, ingyenes parkolás. Elhelyezés: kétágyas lég-
kondicionált szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, minibárral és külön 
fürdőszobával felszereltek. Ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenesen a 
hotel parkolójában. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. az árak a 
foglaltság függvényében változhatnak!

kolozsvár
oniX HotEl***/****           ro0201
leírás:	Kolozsvár	központjában	helyezkedik	el,	3	és	4	csillagos	szállást	
kínálva a vendégeknek. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, konferen-
ciatermek, ingyenes parkolás, wifi. Elhelyezés:	3	és	4		csillagos	kétágyas	
légkondicionált szobákban, melyekben telefon, tv, minibár és külön 
fürdőszoba	is	található.	A	4*	szobákban	hidromasszázsos	kád,	kávé	és	
teafőzési lehetőségek is vannak. Ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenesen 
a hotel parkolójában. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. az árak a 
foglaltság függvényében változhatnak!

négyfalu
rEnáta Panzió           ro0204
leírás:	a	panzió	összesen	12	szobát	kínál	kiadásra	és	konferenciaterem-
mel is rendelkezik. szolgáltatás: parkolás, grillsütő. Elhelyezés: kétsze-
mélyes franciaágyas szobákban, melyekhez tv és külön fürdőszoba is 
tartozik. Ellátás:	önellátás,	reggeli:	2	400	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: ingye-
nesen a panzió udvarán. kedvezmény:	5	éves	korig	ingyenes,	5-9	éves	
kor	között	50%.	az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

Hargita/ivo 
csodaszarvas kulcsosHáz           ro0203

leírás:	a	Madarasi-Hargita	lábánál,	a	csúcstól	9	km-re,	a	túraút	utolsó	kulcsosháza	a	Csodaszarvas	kulcsosház,	Székelyudvarhelytől	csupán	25	km-re	
található.	Patakparton,	fenyvesekkel	körülölelt	tisztáson	áll	a	jól	felszerelt	faház.	Ivó	központja,	élelmiszerbolt	1	km-re,	Zetelaka	és	étterem	15	km.	
szolgáltatás: a kertben főzési lehetőség, grillsütő fedett teraszon, kerti tó, télen-nyáron igénybe vehető szabadtéri fürdődézsa. Elhelyezés: 16	+	
2 fős modern faházban. alsó szint:	tágas,	közös	használatú	nappali-étkező	(TV	/DVD/HIFI),	felszerelt	konyha	sütési-főzési	lehetőséggel,	hatalmas	
terasz;	4	fős	földszinti	apartman	2	kis	szobával	(mindkettő	franciaágyas),	kis	konyhával	és	fürdőszobával.	Emelet:	4	szoba.	2x2	ágyas	(franciaágyas,	
pótágyazható)	mindkettő,	saját	fürdőszobával	és	erkéllyel	rendelkezik.	2	négyágyas	szoba	közös	fürdőszobával,	az	egyik	szobában	két	franciaágy,	
a másik szobában egy franciaágy és két egyszemélyes ágy található. Ellátás: önellátás	 (kérésre	vacsorát	biztosítanak).	Parkolás: az udvarban. 
kedvezmény: 6	éves	korig	ingyenes,	6-10	éves	kor	között	50%.	az ár tartalmazza:	szállás,	rezsi,	idegenforgalmi	adó,	ágyneműhasználat,	parkolás.
az ár nem tartalmazza:	fürdődézsa	használata	16	000	Ft/tartózkodás.	Egyéb: a vendégház állandó személyzet nélküli, érkezéskor elő van készítve 
a	fogadásra.	A	ház	központi	fűtéses,	de	felvágott	fa	is	a	vendégek	rendelkezésére	áll.	minimum tartózkodás: 3 éj. minimum létszám:	8	fő.	 székElyudvarHEly 

HotEl kÜkÜllŐ***           ro0201
leírás: székelyudvarhely központjában, az emlékezés Parkja mellett 
épült szálloda, ahonnan kényelmesen bejárható és megtekinthető a 
város. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 értékmegőrző,	 nemzetközi	 és	
helyi specialitásokat kínáló étterem, nappali bár, business center, in-
gyenes wifi, wellness részleg, szauna, jacuzzi, masszázs. Elhelyezés: 
standard, superior és prémium, igényesen berendezett, pótágyazható, 
fürdőszobás kétágyas szobákban. Minden szobában telefon, tv, mini-
bár található. A superior és prémium szobák légkondicionáltak, ezen 
kívül a prémium szobákhoz tartozik fürdőköpeny használat, bekészítés, 
business sarok. Ellátás: svédasztalos reggeli. Parkolás: ingyenes a szál-
loda kamerával őrzött parkolójában. kedvezmény:	egy	gyermek	6	éves	
korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes.

erdÉLYerdÉLY
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	 fő/éj	 02.01-12.31.
kétágyas	szobában	 9	300	Ft

	 fő/éj	 02.01-12.31.
3*	kétágyas	szobában	 11	400	Ft
4*	kétágyas	szobában	 14	800	Ft

	 fő/éj	 02.01-12.31.
kétágyas	szobában	 5	700	Ft

	 fő/éj	 05.01-09.30.
gerendaházban	 9	700	Ft
kerti	faházban	 9	200	Ft

	 fő/éj		 02.02-04.01.	 04.01-12.29.
standard	kétágyas	szobában	 11	700	Ft	 12	400	Ft
superior	kétágyas	szobában	 13	200	Ft	 14	200	Ft
prémium	kétágyas	szobában	 14	900	Ft	 16	200	Ft

szováta 
rEstad faHázak           ro0205

leírás:	Szováta	Székelyföld	szívében,	a	Görgényi	havasok	nyugati	lábánál	500	méteres	tengerszint	feletti	magasságon	található	sóvidék	legna-
gyobb	települése,	híres	és	közkedvelt	fürdő-	és	üdülőhely,	legnagyobb	és	legnépszerűbb	tava	a	Medve-tó.	A	Restad	faházak	a	Restád	oldalban	
helyezkednek	el	Szováta	központjától	500,	a	Medve-tótól	1200	méterre.	szolgáltatás: sátorhelyek és lakókocsi helyek, vizes blokkok, grillezési 
és bográcsozási lehetőség. Elhelyezés:	háromágyas	faházakban,	melyekben	fürdőszoba,	TV	és	kis	hűtőszekrény	található,	a	házak	terasszal	ren-
delkeznek. Ellátás: önellátás. Parkolás: a házak előtt ingyenes. az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

	 faház/éj	 03.01-06.15.	 06.15-09.01.
3	fős	faház	 9	700	Ft	 13	300	Ft

  egész évben
																					fő/éj	 	 6	200	Ft



kEcskés kÚria           ro0203
leírás: az	1927-ben	épült,	a	mai	kor	követelményeinek	megfelelően	felújított	tornácos	parasztház,	egy	csendes,	barátságos	környezetben	talál-
ható. Elhelyezés:	2	db	négyágyas	szoba,	melyekhez	külön	zu-hanyzó/WC-s	fürdőszoba	tartozik.	Az	épületben	egy	közös	konyha	is	rendelkezésre	
áll. Ellátás: önellátás vagy félpanzió. Parkolás: ingyenes a szálláshely udvarán. kedvezmény: 3 éves korig szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár: 
fűtési	időszakban	(09.15-05.15.	között)	1	€/fő/nap.	

szEntEgyHáza  
széPasszony kulcsosHázak és kEmPing            ro0205 

leírás: Szentegyháza	a	Hargita-hegység	központi	vonulatának	déli	lábánál	fekszik	860	méteres	tengerszint	feletti	magasságban.	Szentegyházától	
nem messze Pokol-láz közelében található egy több hektárnyi nárcisz mező, ahol minden év májusában megrendezik a nárcisz fesztivált. A város 
környékén	artézi	 jellegű	 forrásokat	 találtak,	ezekre	épült	Szentegyháza	közkedvelt	 fürdője	és	 strandja,	mely	népszerű	úti	 cél	az	 ide	 látogatók	
körében.	A	Szépasszony	kemping	közvetlenül	a	 fürdő	mellett,	a	 főúttól	500	méterre,	két	hektáron	terül	el.	szolgáltatás: parkoló, grillezési és 
bográcsozási lehetőség, sátrazók részére vizesblokkok. Elhelyezés:	2	fős	és	2-6	fős	faházakban,	valamint	foglalható	sátor	és	lakókocsi	hely.	Ellátás: 
önellátás, a közeli szépasszony étteremben ellátás kérhető, akár kiszállítással is. Parkolás: a kemping területén kialakított parkolóban ingyenes.  

2 ágyas kis faházak: saját fürdőszobával, terasszal rendelkeznek.

6 fős faházak: nappalival, felszerelt kony-
hával, saját fürdőszobával rendelkeznek, két 
hálószobásak,	 melyekben	 maximum	 6	 fő	
helyezhető el. 

kalotaszEntkirály – 3 margarétás besorolás
PÜsPök Panzió           ro0203
leírás:	az	1948	–	ban	épült,	eredetileg	csűrként	működő	épület	az	átalakítás	során	is	megőrizte	eredeti	formáját.	A	középső,	magasabbik	részen	
a	 régi	csűrkapu	nyit	egy	 tágas	helyiséget,	mely	a	vendégek	 fogadására	 szolgál.	Ennek	meghosszabbításában	egy	 teljesen	új,	modern	ebédlő	
található,	mely	XX.	század	eleji	hangulatot	idéz	hagyományos	kalotaszegi	díszítésével.	A	Püspök	panziónak	három	szárnya	van,	mindegyik	külön	
bejárattal. Elhelyezés: bal oldali szárny: 2 db kétágyas saját fürdőszobás szoba, valamint 2 db kétágyas szoba közös fürdővel. jobb oldali szárny: 
2	db	4	ágyas	családi	szoba,	saját	fürdővel,	közös	terasszal.	Hátsó szárny:	2	db	pótágyazható	kétágyas	szoba,	saját	fürdővel,	illetve	1	db	kéthálós	
családi	apartman	5	fő	részére,	közös	terasszal.	Ellátás: önellátás vagy félpanzió. Parkolás: ingyenes a szálláshely udvarán. kedvezmény: 3 éves 
korig szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár: fűtési	időszakban	(09.15-05.15.	között)	1	€/fő/nap.	

erdÉLYerdÉLY
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																								fő/éj	 egész	évben
önellátással	 4	900	Ft

																								fő/éj	 egész	évben
félpanzióval	 8	700	Ft

	 ház/éj	 egész	évben
			2	fős	faház		 		7	200	Ft
			6	fős	faház		 26	500	Ft

Parajd 
mEdvEHáz Panzió            ro0204
leírás:	a	hárommargarétás	minősítésű	panzió	Parajd	központjában	várja	vendégeit.	Elhelyezkedésének	köszönhetően	a	település	látványosságai	
és gyógyturisztikai pontjai könnyedén megközelíthetőek. szolgáltatás: étterem, wifi, zárt parkoló, kerti sütő, játszótér. Elhelyezés: két-, háromá-
gyas pótágyazható, saját fürdőszobás szobákban. Ellátás: önellátás. reggeli, félpanzió és teljes panzió felár ellenében kérhető. felár:	reggeli	1	600	
Ft/fő/alkalom,	félpanzió	3	200	Ft/fő/alkalom,	teljes	panzió	4	400	Ft/fő/alkalom.	az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

 fő/éj	 02.01-03.15
	 	 11.15-12.28.	 03.15-06.15.	 06.15-09.01.	 09.01-10.01.	 10.01-11.15.

kétágyas	szobában	 4	400	Ft	 4	700	Ft	 6	300	Ft	 6	800	Ft	 5	200	Ft

Parajd 
stEfánia Panzió           ro0204
leírás:	 a	 parajdi	 Sóbányától	 800	méterre,	 csendes	 kis	 utcában	 helyezkedik	 el.	 A	 panziónak	 egy	 felújított	 parasztház	 ad	 otthont,	mely	mind	
külsőleg, mind belsőleg megőrizte a székely házak építészeti jegyeit. szolgáltatás: parasztkonyha hagyományos ételekkel, kerti bútor, bioételek, 
tollaslabda, asztalitenisz, futball. Elhelyezés: két-, háromágyas pótágyazható szobákban, melyek tv-vel, minibárral felszereltek, saját fürdőszoba 
tartozik hozzájuk. Ellátás: önellátás, reggeli és vacsora kérhető. Parkolás: a ház udvarán ingyenes. kedvezmény: 7	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyon	
ingyenes. felár:	reggeli	2	000	Ft/fő/alkalom,	vacsora	2	400	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás: 2 éjszaka. az árak a foglaltság függvényében 
változhatnak!

																																					fő/éj	 04.01-10.31.
kétágyas	szobában	 7	800	Ft

																																					fő/éj	 04.01-10.31.
háromágyas	szobában	 6	300	Ft
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diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség:	10	000	Zagreb,	Pantovčak	255-257,	
Telefon:	+385	(1)	489	0906,	fax:	+385	(1)	457	9301,	
Ügyeleti	telefon:	+385	(99)	250	0050.

Konzuli hivatal:	10	000	Zagreb,	Pantovčak	255-257,	
Telefon:	+385	(1)	489	0906,	fax:	+385	(1)	457-9302,	
Ügyeleti	telefon:	+385	(99)	250	0050.

Segélyhívó telefonszámok:	Rendőrség:	92	Mentők:	94	Tűzoltók:	93.	

Társklub: Hrvatski	Autoklub	(HAK),	
segélyhívó	szám:	1987,	mobiltelefonról:	+385	(1)	1987

Ünnepnapok:	Január	1.	(Újév),	január	6.	(Vízkereszt),	Húsvéthétfő,	
május	1.	(Munka	ünnepe),	Úrnapja,	június	22.	(Antifasizmus	napja),	
június	25.	(Nemzeti	ünnep),	augusztus	5.	(Hálaadás	napja),	
augusztus	15.	(Nagyboldogasszony)),	október	8.	(Függetlenség	napja),	
november	1.	(Mindenszentek),	december	25-26.	(Karácsony).

Horvátország	–	az	ezer	sziget	országa.	2000	km	hosszan	elnyúló	tengerpartja,	csodás	üdülőhelyei	méltán	teszik	az	egyik	legked-
veltebb nyaralási célponttá. de a fürdőzés mellett számos építészeti remeket, kulturális örökséget is megismerhetünk, ha ezt az 
országot választjuk úticélunknak.

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

25	évnél	fiatalabb	vezetők	autópályán	maximum	120,	gyorsforgalmi	úton	maximum	100,	egyéb	utakon	maximum	80	km/h	sebességgel	halad-
hatnak.	Friss	–	2	évnél	frissebb	–	jogosítvánnyal	rendelkezők	számára	teljes	alkoholtilalom	és	az	alacsonyabb	sebességhatárok	érvényesek!

Autópályadíj

36 37

A díjat a helyszínen, szakaszonként kell fizetni, készpénzben, hitelkártyával, csekkel, elektronikus előfizetéses rendszerben vagy az úgynevezett 
SMART	kártyával.	Horvát	kunában,	euróban,	USA	dollárban,	svájci	frankban	is	fizethető.	A	díjfizetési	kategóriákba	sorolásnál	az	adott	jármű	tenge-
lyeinek	számát	és	a	jármű	első	tengelyénél	mért	magasságát	veszik	figyelembe	–	személyautó	esetében	(3,5	t	összsúly	alatt)	maximum	190	cm.

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!

nE induljon El biztosítások nélkÜl!
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apartman/hét	 04.25-05.23.	 	 05.30-06.13.	 	 	 07.04-07.18.
	 09.05-09.20.	 05.23-05.30.	 08.29-09.05.	 06.13-06.20.	 06.20-07.04.	 08.15-08.22.	 07.18-08.15.	 08.22-08.29.

3	fős	apartman	 		95	300	Ft	 129	300	Ft	 136	200	Ft	 187	200	Ft	 255	300	Ft	 295	900	Ft	 313	200	Ft	 214	400	Ft
4	fős	apartman	 122	500	Ft	 153	200	Ft	 163	400	Ft	 210	900	Ft	 282	500	Ft	 340	400	Ft	 357	400	Ft	 258	700	Ft
5	fős	apartman	 136	200	Ft	 166	900	Ft	 176	900	Ft	 224	600	Ft	 295	900	Ft	 367	600	Ft	 384	600	Ft	 285	900	Ft

  apartman/éj	 04.10-05.20.	 05.20	-06.05.	 06.05-06.26.	 	 07.04-07.17.
	 09.12-09.29.	 09.06-09.12.	 08.30-09.06.	 06.26-07.04.	 08.23-08.30.	 07.17-08.23.

A4	 23	900	Ft	 29	600	Ft	 38	900	Ft	 44	200	Ft	 49	900	Ft	 58	400	Ft

mobil	home/éj	 04.17-05.16.	 	 06.20-07.11.
	 09.12-09.27.	 05.16-06.20.	 08.22-08.29	 07.11-08.22.	 08.29-09.05.	 09.05-09.12.

4+2	fős	 23	800	Ft	 42	300	Ft	 56	900	Ft	 71	700	Ft	 45	200	Ft	 29	500	Ft

umag  
villa viktory ****           Hr0202
leírás: a villa a kis üdülőfaluban, Punta umagban, az Adriai-tenger 
partjaitól	 200	méterre,	 Umag	 történelmi	 központjától	 pedig	 1	 km-re	
helyezkedik el. Elhelyezés:	4	fős	légkondicionált,	SAT-TV-vel	felszerelt,	
wifi	 elérhetőséggel	 rendelkező	 apartmanokban.	 A	 4	 fős	 apartman	
egy	 hálószobával	 (további	 két	 fő	 elhelyezésére	 alkalmas	 kanapé	 ágy	
a	nappaliban	 található)	nappalis	konyhával,	 zuhanyzós	 fürdőszobával	
és terasszal rendelkezik. Ellátás: önellátás. Parkolás: a ház előtt. az ár 
tartalmazza:	víz,	áram,	ágynemű	és	törölköző	használatát.	az ár nem 
tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	2	€/fő/éj,	végső	takarítás	díja:	33	€/tartózkodás,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	felár:	gyermekágy	5,50	€/éj,	
kutya	5	kg-ig	11	€/éj,	előre	rendelendőek	és	a	helyszínen	fizetendőek.	minimum tartózkodás:	5	éj.

umag  
camPing Park umag****           Hr0205
leírás: közvetlenül a tenger partján, fás környezetben terül el, umag 
központjától	mindössze	9	km-re.	szolgáltatás: ingyenes	WIFI,	szabad-
téri medence, étterem, bolt, játszótér, gyermekklub, tinédzserklub, 
sportolási	 lehetőségek	 (strandröplabda,	 minigolf,	 jetski	 és	 kerékpár- 
bérlés).	Elhelyezés:	parkra	néző	4+2	mobilházakban,	melyek	 légkon- 
dicionáltak, rendelkeznek tv-vel, felszerelt konyhával, saját fürdő-
szobával és terasszal. Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: áram-, víz, 
gázhasználatot és a légkondicionálást. az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	adót	0,90	€/fő/éj	(04.17-06.01.),	1,10	€/fő/éj	(06.01-09.27.),	
mely	a	helyszínen	fizetendő,	törölközőt	és	ágyneműhasználatot	(felár	ellenében	kérhető,	előre	megrendelés	esetén),	végső	takarítási	díjat	30	€/
tartózkodás,	érkezéskor	100	€	kauciót	kell	fizetni	a	recepción.	kedvezmény:	idegenforgalmi	adó	12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	
50%.	felár:	törölköző:	4	€,	ágynemű:	15	€	(franciaágy	esetében)	és	babaágy	(0-4	éves	kor	között):	6	€,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	minimum 
tartózkodás: 3	éj	(04.17-06.20.	és	09.05-09.27.),	5	éj	(06.20-07.11.	és	08.29-09.05.),	7	éj	(07.11-08.29.),	rövidebb	tartózkodás	esetén	20	%	felár.

umag  
PolynEsia aPartman           Hr0202
leírás: az állatbarát szállás umagtól 3 km-re a katoro üdülőtelepen he-
lyezkedik el. A strand az apartmanok elhelyezkedésétől függően maxi-
mum	400	méterre	van.	szolgáltatás: recepció, étterem, bár, parkolás, 
kültéri medence, tenisz, mini bowling. Elhelyezés:	egyszerűen	beren-
dezett	3,4,5	fős	apartmanokban.	3 fős apartman	(39	m2):	egy	kétágyas	
hálószoba,	nappali	kihúzhatós	fotelággyal	1	fő	részére,	felszerelt	konyha	
a nappalival egy légtérben, külön fürdőszoba és terasz tartozik hozzá. 
4 fős apartman	 (47	m2):	egy	kétágyas	hálószoba,	nappali	kihúzhatós	
fotelággyal 2 fő részére, felszerelt konyha a nappalival egy légtérben, 
külön fürdőszoba és terasz tartozik hozzá. 5 fős apartman	 (50	 m2):	
egy	kétágyas	hálószoba,	nappali	kihúzhatós	fotelággyal	2	fő	részére	és	kanapé	1	fő	részére,	felszerelt	konyha	a	nappalival	egy	légtérben,	külön	
fürdőszoba és terasz tartozik hozzá. Ellátás: önellátás,	 felár	ellenében	félpanzió	kérhető	(csak	teljes	tartózkodásra	kérhető,	előre	rendelendő).	 
Parkolás:	az	apartman	parkolójában:	1	€/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény: félpanziós el-
látás	gyermekeknek	4	éves	korig	ingyenes,	4-12	éves	kor	között	50%.	felár: félpanzió:	6	400	Ft/fő/éj.	minimum tartózkodás:	7	éj.

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 110	 130

100 m

Előfoglalási kedvezmény:  10% (04.17-07.11.	és	09.05-09.27.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.29-ig)
      5%	(07.11-09.05.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.29-ig)

4=5 , 5=6 , 11=14 (04.17-07.04.	és	09.05-09.27.	közötti	időszakban	4/5/11	éjszaka	áráért	5/6/14	éjszakát	tölthet	el.)
az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek. A kedvezmények NEM összevonhatóak!

200 m

Előfoglalási kedvezmény:  15% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése:	03.09-ig)

200 m
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novigrad  
HotEl aminEss laguna ***           Hr0201
leírás:	 a	 hotel	 Novigrad	 kék	 zászlós	 strandjától	 mindössze	 100	 mé-
terre helyezkedik el egy fenyőerdő szomszédságában. európa egyik 
legjobb	 aquaparkja	 az	 Istralandia,	 4	 km-re	 található	 a	 hoteltől	 a	
városközpont	pedig	15	perces	sétával	elérhető.	szolgáltatás: 24	órás	
recepció, étterem, bár, kültéri gyermek és felnőtt medence, szépség-
szalon, animáció, ingyenes wifi, lift. Elhelyezés: kétágyas légkondi-
cionált standard szobában mely tv-vel, telefonnal, internettel és külön 
fürdőszobával felszerelt. Ellátás:	félpanzió,	03.05-05.28.	és	09.14-11.08.	
közötti	időszakokban	a	vacsorához	italt	(fehér	vagy	vörösbor,	sör,	üdítő,	
ásványvíz)	is	biztosítanak.	Parkolás: a	szállástól	500	méterre	található	Aminess	Maestral	Hotel	parkolójában	ingyenesen.	az ár tartalmazza: ide-
genforgalmi adó. kedvezmény: egy	gyermeknek	7	éves	korig	egy	felnőttel	egy	szobában	főágyon	50%,	egy	gyermeknek	7	éves	korig	pótágyon	
két	felnőttel	ingyenes,	7-14	éves	korig	egy	gyermeknek	egy	felnőttel	egy	szobában	30%,	14	éves	kor	felett	pótágyon	20%.	minimum tartózkodás: 
06.06-09.05.	közötti	időszakban	5	éj,	a	többi	időpontban	2	éj.

PorEc 
HotEl zorna***           Hr0201
leírás:	az	aprókavicsos	strand	30	méterre,	Porec	óvárosa	5	km-re	helyezkedik	el	a	szállodától,	ahol	számos	látnivaló	megtalálható.	szolgáltatás:  
24	órás	recepció,	étterem,	bár,	széf	a	recepciónál	térítés	ellenében,	ingyenes	wifi,	animáció,	kültéri	medence,	sportolási	lehetőségek:	tenisz,	minigolf.	 
Elhelyezés:	12	m2-es	franciaágyas	economy	és	16	m2-es tenger felőli szobában, melyek légkondicionáltak, tv-vel, telefonnal, hajszárítóval és külön 
fürdőszobával felszereltek. Ellátás: all inclusive. Parkolás: 1	€/jármű/nap,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó.  
kedvezmény:	7	éves	korig	pótágyon	ingyenes,	főágyon	50%,	7-14	éves	kor	között	pótágyon	ingyenes,	főágyon	30%.	minimum tartózkodás: 7	éj.

PorEČ  
HotEl Plavi Plava laguna***           Hr0201
leírás:	a	hotel	a	Zelena	Laguna	üdülőövezetben	helyezkedik	el,	50	méterre	az	aprókavicsos	strandtól.	szolgáltatás: recepció, étterem, bár, széf 
a	recepciónál	térítés	ellenében,	ingyenes	wifi,	klíma,	animáció	(05.24-08.28.),	sportolási	lehetőségek,	kültéri	medence.	Elhelyezés: kétágyas eco- 
nomy, kétágyas erkélyes és kétágyas tenger felőli erkélyes szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, klímával, wifivel, hajszárítóval és külön 
fürdőszobával felszereltek.  Ellátás: félpanzió. Parkolás:	a	szálloda	parkólójában:	1	€/fő/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő,	előre	nem	foglalható.	az 
ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény:	egy	gyermek	5	éves	korig	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes,	egy	gyermek	7	éves	korig	egy	
felnőttel	egy	szobában	50%	,egy	gyermek	5-12	éves	kor	között	szülőkkel	egy	szobában	50%,	egy	gyermek	7-12	éves	kor	között	egy	felnőttel	egy	
szobában	30%.	minimum tartózkodás:	5	éj.

vrsar  
HotEl PinEta***           Hr0201
leírás:	a	hotel	egy	hegy	tetején	helyezkedik	el,	így	gyönyörű	kilátást	biz- 
tosítva	a	közeli	szigetekre	és	Vrsar	óvárosára.	A	tengertől	100	méterre,	
a városközponttól pedig 200 méterre helyezkedik el. szolgáltatás: re-
cepció,	étterem,	bár,	ingyenes	wifi,	masszázs,	szauna,	kültéri	medence	(a	
Belvedere	apartmanban).	Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható, tengerre 
néző,	erkélyes	szobákban,	melyek	légkondicionáltak,	telefonnal,	Wifivel,	
minibárral, tv-vel és fürdőkádas fürdőszobával felszereltek. Ellátás: 
reggeli, felár ellenében félpanzió kérhető. Parkolás: ingyenesen a hotel 
parkolójában. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. kedvezmény: 
két	gyermek	1	felnőttel	egy	szobában	2-12	éves	kor	között	50%,	12	éves	kortól	pótágyon	50%,	egy	gyermek	két	felnőttel	egy	szobában	2-12	éves	
kor	között	pótágyon	ingyenes,	egy	gyermek	egy	felnőttel	egy	szobában	2-12	éves	kor	között	40%.	Félpanzió	2-12	éves	kor	között	pótágyon	tartóz-
kodás	esetén	ingyenes,	2-12	éves	kor	között	főágyon	2	500	Ft/fő/éj,	két	gyermeknek	2-12	éves	kor	között	egy	felnőttel	egy	szobában	2	000	Ft/fő/éj.	
felár:	félpanzió,	mely	a	teljes	tartózkodásra	előre	rendelendő:	4	000	Ft/fő/éj.		minimum tartózkodás: 5	éj.

PorEČ 
HotEl dElfin **          Hr0201
leírás: a szálloda a Plava laguna üdülőövezetben, a strandtól mind-
össze	50	méterre,	Poreč	óvárosától	5	kilométerre	helyezkedik	el.	szol-
gáltatás: kültéri tengervizes medence bárral, sportolási lehetőségek, 
főszezonban	 (05.31-09.05.)	 animáció,	 ingyenes	wifi	hozzáférés	 és	 széf	
a recepción, étterem, lift. Elhelyezés: egyszerűen	 berendezett,	 több-
nyire különálló ágyakkal rendelkező kétágyas, fürdőszobás szobákban. 
Az erkélyes szobák pótágyazhatóak. Ellátás: félpanzió	 (büféreggeli	és	
büfévacsora).	Teljes	panzió	kérhető:	2	400	Ft/fő/alkalom	 (csak	a	 teljes	
tartózkodásra	rendelhető).	Parkolás:	kb.	1	€/nap,	helyszínen	fizetendő.
az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény: 7	éves	korig	pótágyon	ingyenes,	főágyon	50%,	7-12	éves	kor	között	pótágyon	ingyenes,	
főágyon	30%,	12-14	éves	korig	főágyon	30%,	pótágyon	50%,	14-18	éves	korig	pótágyon	20%.	felár:	kutya	5	kg-ig	13	€/éj,	előre	rendelendő	és	a	
helyszínen fizetendő. minimum tartózkodás: 7	éj.	
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                      fő/éj	 03.05-03.21.	 03.21-04.25.	 	 05.16-06.06.	 06.06-07.11.
	 09.19-11.08.	 09.12-09.19.	 04.25-05.16.	 09.05-09.12.	 08.22-09.05.	 07.11-08.22.

kétágyas	economy	szobában	 13	300	Ft	 14	700	Ft	 17	200	Ft	 19	500	Ft	 23	800	Ft	 27	600	Ft
kétágyas	standard	szobában	 14	700	Ft	 16	200	Ft	 18	900	Ft	 21	900		Ft	 26	200	Ft	 29	800	Ft

             fő/éj	 05.24-05.28.	 	 	 	 07.11-07.25.
	 09.05-09.11.	 05.28-06.06.	 06.06-06.20.	 06.20-07.11.	 08.15-08.22.	 07.25-08.01.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

kétágyas 
economy szobában 19	500	Ft	 21	900	Ft	 24	800	Ft	 	29	500	Ft	 31	300	Ft	 34	900	Ft	 33	700	Ft	 27	900	Ft	 25	300	Ft

kétágyas tenger- 
felőli classic szobában 21	400	Ft	 23	900	Ft	 26	700	Ft	 32	300	Ft	 33	900	Ft	 38	300	Ft	 36	500	Ft	 30	400	Ft	 27	700	Ft

                                fő/éj	 04.03-05.21.	 05.21-05.29.	 05.29-06.11.	 	 06.19-07.03.
	 09.27-10.18.	 09.20-09.27.	 09.13-09.20.	 06.11-06.19.	 08.30-09.13.	 07.03-08.30.

kétágyas	tengerre	néző	szobában	 14	700	Ft	 16	200	Ft	 19	900	Ft	 24	200	Ft	 26	600	Ft	 29	900	Ft

                      fő/éj	 04.04-05.16.	 05.16-05.23.	 05.23-05.28.	 05.28-06.06.	 06.06-06.13.
	 	 	 	 	 08.22-08.29.	 06.13-06.20.	

economy	szobában	 11	400	Ft	 14	700	Ft	 16	200	Ft	 16	600	Ft	 19	500	Ft	 17	600	Ft
classic	szobában	 12	400	Ft	 15	200	Ft	 17	200	Ft	 17	600	Ft	 20	400	Ft	 18	500	Ft
tenger	felőli	classic	szobában	 13	300	Ft	 17	200	Ft	 18	900	Ft	 19	500	Ft	 22	300	Ft	 20	400	Ft

                      fő/éj	 06.20-07.18.
	 08.15-08.22.	 07.18-08.15.	 08.29-09.05.	 09.05-09.12.	 09.12-09.27.

economy	szobában	 23	300	Ft	 25	700	Ft	 17	900	Ft	 14	300	Ft	 12	800	Ft
classic	szobában	 24	200	Ft	 26	900	Ft	 18	900	Ft	 14	700	Ft	 13	800	Ft
tenger	felőli	classic	szobában	 26	900	Ft	 29	900	Ft	 20	900	Ft	 16	600	Ft	 15	200	Ft

                              fő/éj	 05.24-06.20.	 06.20-06.27.	 06.27-07.04.
	 	 	 08.15-08.22.	 07.04-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.	 09.05-09.19.

kétágyas	economy	szobában	 13	600	Ft	 16	900	Ft	 17	900	Ft	 18	800	Ft	 16	500	Ft	 13	600	Ft	 12	200	Ft
kétágyas	erkélyes	classic	szobában	 13	900	Ft	 17	900	Ft	 18	900	Ft	 19	400	Ft	 17	600	Ft	 14	200	Ft	 12	600	Ft
kétágyas tengerre néző 
erkélyes classic szobában 14	600	Ft	 18	500	Ft	 19	500	Ft	 19	900	Ft	 17	900	Ft	 14	600	Ft	 13	200	Ft

50 m

100 m

100 m

100 m

Előfoglalási kedvezmény:  10% (04.03-05.21.	és	09.27-10.18.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.12-ig)

4=5 , 5=6 , 11=14 (04.17-07.03.	és	09.05-09.27.	közötti	időszakban	4/5/11	éjszaka	áráért	5/6/14	éjszakát	tölthet	el.)
az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek. A kedvezmények NEM összevonhatóak!

200 m



Pula  
HotEl Pula***          Hr0201
leírás: Pula központjában helyezkedik el, a történelmi látnivalóktól 2 kilométerre, mediterrán fenyőerdő mel-
lett, amelyen keresztül a 200 méterre lévő kavicsos strand könnyen megközelíthető. szolgáltatás: étterem, 
bár, kültéri medence, fitnesz, szauna, fodrászat, internet-kávézó, ingyenes wifi, ajándékbolt, kerékpárkölcsönző, 
pénzváltó. Elhelyezés:	 légkondicionált,	TV-vel,	széffel	felszerelt,	kétágyas	fürdőszobás	szobákban.	Az	erkélyes	
szobák a tenger felőli oldalon találhatóak, de a fák eltakarják a kilátást. Ellátás:	félpanzió	(büféreggeli	és	vacsora),	
teljes panzió kérhető. Parkolás: ingyenesen a szálloda parkolójában. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi 
adó	610	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény: 4	éves	korig	gyermek	pótágyon	ingyenes,	4-12	éves	
kor	között	pótágyon	50%,	főágyon	30%,	12	éves	kor	felett	pótágyon	10%.	Az	idegenforgalmi	adó	12	éves	kor	
alatt ingyenes. felár: kiságy	5,5	€/nap,	kisállat	16,5	€/éj,	előre	rendelendők.	Teljes	panzió:	3	700	Ft/fő/éj.	kiemelt 
időszak: 07.15-07.18.	között	a	foglalás	nem	lehetséges.	minimum tartózkodás:	06.15-09.14.	közötti	időszakban	
5	éj,	egyéb	esetben	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.
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isztria isztria
PorEČ és környékE magánaPartmanok  
leírás:	Isztria	egyik	legszebb	városának	üdülőövezetében	található	apartmanházak,	melyek	a	tengerparttól	250-700	méter	távolságra	helyezkednek	el.	
Elhelyezés:	egyszerűen	berendezett,	felszerelt	konyhával	rendelkező,	fürdőszobás,	pótágyazható,	igény	szerint	légkondicionált	stúdiókban	és	apartma-
nokban	(2	fős	/A2/	stúdió,	3	fős	/A3/	stúdió,	4	fős	/A4/	1	hálós,	3-4	fős	/B4/	2	hálós,	5	fős	/B5/	2	hálós,	5-6	fős	/C6/	2	hálós.)	Ellátás: önellátás. Parkolás: in-
gyenes az apartmanok udvarán vagy a ház előtt. az ár tartalmazza:	víz-,	gáz-,	villany-	és	ágynemű	használatát,	végső	takarítás	díját,	idegenforgalmi	adót.	
az ár nem tartalmazza:	egyszeri	bejelentkezési	díjat	2	€/fő,	helyszínen	fizetendő.	kedvezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	2-6	éves	kor	között	a	szülőkkel	
egy	ágyban	17	000	Ft/fő/hét.	felár: légkondicionált	apartman	esetében	13	000	Ft/apartman/hét,	pótágy	 lekérésre	34	000	Ft/hét,	melyek	 irodánkban	
fizetendőek.	Kisállat	előzetes	bejelentéssel	7,7	€/éj.	minimum tartózkodás: 3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	30%	felár	fizetendő.	érkezési nap: szombat.
 

Pula   
bi villagE****          Hr0205
leírás: a kemping közvetlen tengerparti fekvése miatt könnyen elérhetőek a vízi sportok, mint a vitorlázás és a búvárkodás. A bi village számos szolgálta-
tással, sportolási- és kikapcsolódási lehetőséggel várja a családokat és a pihenni vágyókat. szolgáltatás: étterem,	ingyenes	WIFI	(napi	2	óra	ingyenesen,	
ezen	felül	8	€/nap),	szabadtéri	medence,	tenisz,	ping-pong,	strandröplabda,	vízi	aquapark	a	gyermekeknek.	Elhelyezés: 2,	4,	4+2	és	6+2	fős	apartmanok-
ban. Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza:	áram	(5	kw/nap)	-,	víz-,	gázhasználatot,	ágynemű	és	törülközőhasználatot	(csere	hetente),	medence	használatot	
és	ingyenes	parkolást	egy	gépjárműnek	apartmanonként.	az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adót	460	Ft/fő/éj,	egyszeri	regisztrációs	díj:	1,35	€/fő/
tartózkodás,	mely	a	helyszínen	fizetendő,	klíma	20	€/20	óra,	WIFI	kb.	8	€/nap,	30	€/hét,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	kedvezmény: idegenforgalmi 
adó	12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%.	Apartmanokban	3	éves	korig	gyermekeknek	felnőttekkel	egy	ágyon	ingyenes.	minimum tartóz-
kodás:	2	éj	(04.25-05.16.	és	09.05-10.05.),	3	éj	(05.16-06.06.),	5	éj	(06.06-07.18.	és	08.22.-09.05.),	7	éj	(07.18-08.22.),	rövidebb	tartózkodás	esetén	30	%	felár.

6+2 fős apartman:	az	apartmanok	három	hálószobásak,	a	nappaliban	TV	és	kétszemélyes	kihúzható	fotelágy	található.	A	konyha	tűzhellyel,	mosogatóval,	
hűtővel,	mikróval	felszerelt.	A	nappali	a	konyha	és	az	étkező	egy	légtérben	található.	Fürdőszoba?

4+2 fős apartman:	két	hálószobás,	SAT-TV-vel,	klímával	ellátott	apartmanokban,	melyekben		a	fürdőszoba	WC-vel	és	zuhanykabinnal	felszerelt.	A	nap-
pali,	az	étkező	és	a	konyha	egy	légtérben	található,	ahol	kétszemélyes	kihúzható	kanapé	áll	rendelkezésre,	a	konyhában	főzőlap,	hűtő,	mikró	és	mosogató	
található. Az apartmanokhoz bútorozott erkély tartozik. 

2 fős apartman: a recepció épületének első emeletén helyezkednek el,  kis konyhasarokkal felszereltek, mely egy légtérben helyezkedik el a franciaágyas 
hálórésszel,	kis	fallal	van	csak	leválasztva,	a	konyhában	főzőlap,	hűtő	és	mosogató	áll	rendelkezésre,	a	fürdőszobában	zuhanyfülke,	WC	és	mosdókagyló	
található, bútorozott erkéllyel rendelkezik.

4 fős apartman:	két	hálószobásak,	a	nappali,	az	étkező	és	a	konyha	egy	 légtérben	található,	a	konyhában	 főzőlap,	hűtő,	mikró	és	mosogató	áll	 ren-
delkezésre,	klímával,	SAT-TV-vel	felszereltek,	a	fürdőszobában	zuhanykabin	és	WC,	bútorozott	terasszal	rendelkeznek.

PorEČ 
lara aPartmanHáz           Hr0202
leírás:	a	tengerparttól	350	méterre	helyezkedik	el	az	apartmanház,	mely-
nek	250	méteres	körzetében	étterem	és	élelmiszerbolt	 is	 található.	Elhe-
lyezés: földszinti	55m2-es,	3-5	fős	(B5)	légkondicionált	(felár	ellenében)	apart-
manban,	melyhez	2	hálószoba,	egy	nappali	(kihúzhatós	heverővel)	konyhával	
és	terasz	tartozik.	A	konyha	tűzhellyel,	hűtővel	és	kávéfőzővel	felszerelt.	

PorEČ 
ina aPartmanHáz           Hr0202
leírás:	az	apartmanház	a	 tengertől	650	méterre	 található.	A	ház	kb.	500	méteres	
körzetében élelmiszerüzlet és étterem is van. Az apartmanház kertjében kerti sütö-
getésre is van lehetőség. Elhelyezés:	egy	2	(A2)	fős	és	egy	3	(A3)	fős	apartmanban.	A	
2	fős	apartman	(25	m2)	az	első	emeleten	található,	légkondicionált	(felár	ellenében)	
egy	 hálószobával,	 egy	 konyhával	 (melyben	 hűtő,	 gáztűzhely	 található)	 és	 külön	
fürdőszobával	 felszerelt.	A	3	 fős	 (25m2)	apartman	a	 földszinten	került	kialakításra,	
egy	hálószoba,	konyha	(a	nappalival	egy	légtérben,	kihúzhatós	fotelággyal)	és	egy	
külön fürdőszoba tartozik hozzá.

PorEČ 
dora aPartmanHáz           Hr0202
leírás:	a	 tenger	és	a	városközpont	450	méteres	 távolságra	van	az	apart-
mantól. Elhelyezés:	egy	2	fős	(A2)		földszinti	apartmanban,	melynek	nagy-
sága 20 m2, egy hálószoba, egy kisebb konyha, fürdőszoba és egy kisebb 
terasz	 tartozik	 hozzá.	 Egy	 földszinti	 3-5	 fős	 (B5)	 apartmanban,	 melynek	 
nagysága	65m2,	egy	konyha	(a	nappalival	egy	légtérben,	kihúzhatós	fotel-
ággyal),	két	hálószoba,	egy	fürdőszoba	és	egy	terasz	tartozik	hozzá.

      apartman/hét	 04.01-05.23.	 05.23-06.13.	 06.13.-06.27.	 06.27-07.11.
	 	 09.05-	09.30.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-08.22.

A2		 105	500	Ft	 112	300	Ft	 132	900	Ft	 173	600	Ft	 207	600	Ft
A3	 122	500	Ft	 129	300	Ft	 159	900	Ft	 199	900	Ft	 234	900	Ft
A4	 132	900	Ft	 139	500	Ft	 179	400	Ft	 224	600	Ft	 261	900	Ft
B4	 153	200	Ft	 159	900	Ft	 207	600	Ft	 261	900	Ft	 316	500	Ft
B5	 163	400	Ft	 176	900	Ft	 238	200	Ft	 285	900	Ft	 346	900	Ft
C6	 227	900	Ft	 227	900	Ft	 292	700	Ft	 381	200	Ft	 418	600	Ft

         apartman/éj	 04.25-05.16.	 	 05.30-06.27.	 06.27-07.18.
	 09.05-10.05.	 05.16-05.30.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.18-08.22.

2	fős	apartman	 14	300	Ft	 24	200	Ft	 29	900	Ft	 37	500	Ft	 		42	300	Ft
4	fős	apartman	 22	300	Ft	 42	800	Ft	 52	300	Ft	 58	400	Ft	 		67	900	Ft
4+2	fős	apartman	 25	700	Ft	 46	900	Ft	 56	500	Ft	 63	700	Ft	 		71	700	Ft
6+2	fős	apartman	 35	200	Ft	 61	800	Ft	 71	700	Ft	 88	800	Ft	 102	200	Ft	

                       fő/éj	 02.03-04.20.	 04.20-06.15.	 06.15-07.13.
	 10.19-12.28.	 09.14-10.19.		 08.24-09.14.	 07.13-08.24.

kétágyas	szobában	 15	900	Ft	 19	500	Ft	 22	400	Ft	 24	800	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 17	500	Ft	 20	900	Ft	 24	300	Ft	 26	300	Ft

200 m

Előfoglalási kedvezmény: 
10% (foglalás	02.24-ig,	
teljes	összeg	befizetése	03.18-ig)

50 m

350 m

650 m

200 m
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tar
camP lantErna****           Hr0205
leírás: a kemping fenyő- és tölgyfák árnyékában fekszik 300 méterre a 
strandtól Novigrád és Porec között félúton. szolgáltatás:	ingyenes	WIFI,	
szabadtéri medence, étterem, tenisz, ping-pong, strandröplabda, vízi 
aquapark a gyermekeknek. Elhelyezés:	 4+2	 fős	 mobilházakban,	 me-
lyek légkondicionáltak, rendelkeznek tv-vel, felszerelt konyhával, saját 
fürdőszobával és terasszal. Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: áram-, 
víz-, gázhasználatot és a légkondicionálást. az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	adót	0,90	€/fő/éj	(04.17-06.01.),	1,10	€/fő/éj	(06.01-09.27.),	
mely	 a	 helyszínen	 fizetendő,	 törölközőt	 és	 ágyneműhasználatot	 (felár	
ellenében	kérhető,	előre	megrendelés	esetén),	végső	takarítási	díjat	30	€/tartózkodás.	kedvezmény:	idegenforgalmi	adó	12	éves	korig	ingyenes,	
12-18	éves	kor	között	50%.	felár:	törölköző:	4,0	€,	ágynemű:	15	€	(franciaágy	esetében),	etetőszék	2	€	(előre	rendelendő)	és	babaágy	(4	éves	korig):	 
6	€,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	minimum tartózkodás:	3	éj	 (04.17-06.20.	és	09.05-09.27.),	5	éj	 (	06.20-07.04.	és	08.29-09.05.),	7	éj	 (07.04-
08.29.),	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.

moscEnicka draga 
rEmisEns HotEl marina****           Hr0301
leírás:	a	2019-ben	felújított	hotel	az	Adriai-tenger		egyik	legszebb	ka-
vicsos strandja  mellett helyezkedik el. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	
étterem, lobby, bár, kültéri és beltéri medence, wifi, klíma, fitneszterem, 
animáció. Elhelyezés: kétágyas átriumra néző, légkondicionált standard 
szobában és kétágyas légkondicionált, parkra néző, pótágyazható erké-
lyes	szobában	(22	m2),	melyek	franciaággyal,	zuhanyzós	fürdőszobával,	
tv-vel, telefonnal és wifivel felszereltek. Ellátás:	félpanzió:	(02.02-06.26.	
és	09.13-12.27.	között),	 teljes	panzió:	 (06.26-09.13.	között).	Parkolás: a 
szálloda parkolójában térítés ellenében. az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	adó:	610	Ft/fő/éj,	 egyszeri	bejelentkezési	díj:	 240	Ft/fő,	melyek	 irodánkban	fizetendőek.	kedvezmény:	 egy	gyermek	pótágyon	14	
éves	korig	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	két	gyermek	14	éves	korig	egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	egy	gyermek	főágyon	egy	felnőttel	
egy	szobában	30%,	14	éven	felül	pótágyon	10%.		minimum tartózkodás:	7	éj	(07.31-08.23.	között),	4	éj	(06.26-07.31.	és	08.23-09.13.	között),	3	éj	
(04.10-06.26.	és	09.13-10.11.	között).

moscEnicka draga  
HotEl mEditEran ***           Hr0301
leírás: a szálloda közvetlenül a kavicsos tengerpart mellett terül el. 
szolgáltatás:	24	órás	recepció,	lift,	széf	a	recepciónál	térítés	ellenében,	
légkondicionált a la carte étterem, kávézó, bár, mosoda, internetsarok. 
Elhelyezés: kétágyas, standard, utcára néző erkély nélküli és kétágyas 
superior, tengerre néző erkélyes szobákban, melyek tv-vel, hajszárítóval, 
telefonnal, internettel, saját fürdőszobával felszereltek. Ellátás: félpan-
zió. Parkolás: a szállodától kb. 200 méterre, térítés ellenében. az ár 
nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	610	Ft/fő/éj,	egyszeri	bejelentkezési	díj	240	Ft/fő,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény:	1	gyermek	12	
éves	korig	két	felnőttel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	főágyon	1	felnőttel	30%,	felnőttek	pótágyon	10%.	minimum tartózkodás:	5	éj	(07.31-
08.23.	között),	4	éj	(06.26-07.31.	és	08.23-09.13.	között),	egyéb	esetben	3	éj.	Egyéb: egyedi lemondási feltételek.

lovran  
HotEl lovran***           Hr0301
leírás: lovran szívében található, csendes, nyugodt, parkosított 
környezetben,	a	parttól	mindössze	50	méterre.	A	szálloda	két	villából	
áll, melyet a recepció és a lobby bár köt össze. szolgáltatás: étterem, 
bár, ingyenes wifi, széf a recepción, pénzváltó. Elhelyezés: telefonnal, 
tv-vel, fürdőszobával, hajszárítóval felszerelt utcára, vagy tengerre 
néző kétágyas, részben légkondicionált szobákban. Ellátás: reggeli, fél-
panziós	ellátás	kérhető	3	000	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: privát parkoló, 
10	€/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/éj,	12	éves	korig	ingyenes.	kedvezmény: egy gyermek 
pótágyon	12	éves	korig	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	egy	gyermek	pótágyon	12-16	éves	kor	között	két	felnőttel	50%,	16	éves	kor	felett	
pótágyon	10%.	A	kedvezmények	a	félpanziós	felárra	nem	vonatkoznak.	felár:	kiságy	6,6	€/éj,	előre	rendelendő.

A szigetekkel tarkított kvarner-öböl az isztriai félszigetet köti össze dalmáciával, a hegyekkel körülvett védett öble kiváló nyaralóhely 
a	turisták	számára.	Az	öböl	partján	40	km	hosszan	húzódó	opatijai riviéra egyedülálló mikroklímája miatt egész évben felüdülést 
nyújt az idelátogatóknak. ez a felkapott kirándulóhely kedvelt célpontja volt honfitársainknak már a Monarchia idején is, bécs és bu-
dapest	tehetős	polgárai	idehúzódtak	a	kemény	telek	elől.	Napjainkban	ez	a	sokszínű	öböl	köszönhetően	kedves	kis	városainak,	festői	
üdülőhelyeinek,	népszerű	kikötőinek	és	nemzeti	parkjainak	egyre	vonzóbb	a	turisták	számára.		

Pula
sPlEndid rEsort***           Hr0205
leírás:	az	üdülőtelepet	sziklás	part	veszi	körül,	ahonnan	gyönyörű	kilátás	nyílik	az	Adriai-tengerre	és	a	Lungomare	
sétányra. Pula történelmi központja 3 km-re helyezkedik el. szolgáltatás: recepció, ingyenes wifi a recepciónál 
és a medence körül, étterem, bár, pénzváltó, boltok, fitnesz, két kültéri medence, minigolf, teniszpálya, bicikliköl- 
csönzés, állatbarát. Elhelyezés:	4	fős	park	vagy	tenger	felőli	apartmanokban	(32-40	m2),	melyek	egy	hálószobával,	
a	nappaliban	elhelyezkedő	két	fős	kihúzhatós	fotelággyal,	konyhasarokkal	(hűtő,	fagyasztó,	kávéfőző,	főzőlap),	
külön	 fürdőszobával	és	erkéllyel	 felszereltek.	6	 fős	park	vagy	 tenger	 felőli	 apartmanokban	 (44-50	m2),	melyek	
két	hálószobával,	 a	nappaliban	elhelyezkedő	két	 fős	 kihúzhatós	 fotelággyal,	 konyhasarokkal	 (hűtő,	 fagyasztó,	
kávéfőző,	 főzőlap),	 külön	 fürdőszobával	 és	 erkéllyel	 felszereltek.	 Ellátás: önellátás, félpanzió felár ellenében 
kérhető. Parkolás: ingyenesen. az ár tartalmazza:	idegenforgalmi	adó,	víz-,gáz-,	áramhasználat,	ágynemű,	törölköző,	végső	takarítás	díja.	Elutazáskor	
a konyhát tisztán kell hagyni. kedvezmény:	a	félpanzió	6	éves	korig	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	2	700	Ft/fő/éj.	felár:	klíma:	5	€/éj,	kisállat:	10	€/éj,	
melyek a helyszínen fizetendőek. félpanzió:	5	500	Ft/fő/alkalom	(06.27-08.29.	között),	a	többi	időpontban	4	800	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás: 
7	éj	(07.11-08.29.),	5	éj	(06.06-07.11.	és	08.29-09.05.	között),	3	éj	(04.11-06.06.	és	09.05-10.03.	között).

mEdulin
ai Pini rEsort           Hr0205
leírás:	a	komplexum	Medulin	festői	halászfalujának	központjától	800	méterre,	Bijeca	homokos	strandjától	pedig	
200 méterre található. A komplexum közelében egy kávézó, kisbolt és étterem is található. szolgáltatás: recep-
ció, étterem, klíma, bár, ingyenes wifi, ingyenes parkolás, animáció, sportolási lehetőségek: kézilabda, röplabda, 
foci, minigolf, asztalitenisz, állatbarát. Elhelyezés:	2-4	fős	30	m2-es légkondicionált apartmanokban, melyekben 
egy	franciaágyas	hálószoba,	nappali	kihúzhatós	fotelággyal,	egy	konyhasarok	hűtővel,	mikróval	és	főzőlappal,	
külön fürdőszoba van zuhanyzóval és hajszárítóval. Ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenes. az ár tartalmazza: 
idegenforgalmi	 adó,	 klíma,	 víz-,	 gáz-,	 áramhasználat,	 ágynemű,	 törölköző,	 végső	 takarítás	 díja.	felár: kisállat 
előre	bejelentés	esetén	10	€/állat/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás:	7	éj	(07.11-08.29.),	5	éj	
(06.06-07.11.	és	08.29-09.05.	között),	3	éj	(04.11-06.06.	és	09.05-10.03.	között).

isztria Kvarner-öböl

   mobile	home/	éj	 04.17-05.16.	 	 06.20-07.04.
	 09.12-09.27.	 05.16-06.20.	 08.22-08.29.	 07.04-08.22.	 08.29-09.05.	 09.05-09.12.

4+2	fős	 23	800	Ft	 45	200	Ft	 61	800	Ft	 78	400	Ft	 46	900	Ft	 34	700	Ft

                                 fő/éj	 02.02-04.10.	 04.10-05.21.	 05.21-06.26.	 06.26-07.31.
	 10.11-12.27.	 09.20-10.11.	 09.13-09.20.	 08.23-09.13.	 07.31-08.23.

kétágyas	átriumra	néző	szobában	 15	600	Ft	 19	900	Ft	 24	300	Ft	 35	500	Ft	 38	800	Ft
kétágyas	parkra	néző	szobában	 16	900	Ft	 21	900	Ft	 26	700	Ft	 38	900	Ft	 44	700	Ft

                                fő/éj	 04.10.-05.21.	 05.21-06.26.	 06.26-07.31.
	 09.20-10.10.	 09.13-09.20.	 08.23-09.13.	 07.31-08.23.

standard,	utcára	néző	szobában	 14	900	Ft	 18	900	Ft	 23	900	Ft	 27	300	Ft
superior,	tengerre	néző	szobában	 18	900	Ft	 23	800	Ft	 28	700	Ft	 33	900	Ft

                                  fő/éj	 02.03-04.10.	 04.10-05.29.	 05.29-06.26.	 06.26-07.24.
	 10.30-12.30.	 10.09-10.30.	 09.18-10.09.	 08.21-09.18.	 07.24-08.21.

utcára	néző	kétágyas	szobában	 13	200	Ft	 15	200	Ft	 19	500	Ft	 21	400	Ft	 25	800	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 14	600	Ft	 16	900	Ft	 22	900	Ft	 25	300	Ft	 29	200	Ft

                apartman/éj	 04.11-05.16.	 05.16-06.06.	 06.06-06.27.	 	 07.11-07.25.
	 09.12-10.03.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 06.27-07.11.	 08.22-08.29.	 07.25-08.22.

4	fős	park	felőli	apartman	 15	700	Ft	 24	700	Ft	 36	200	Ft	 45	600	Ft	 47	500	Ft	 50	800	Ft
4	fős	tenger	felőli	apartman	 18	900	Ft	 27	900	Ft	 39	400	Ft	 48	900	Ft	 50	800	Ft	 54	200	Ft
6	fős	park	felőli	apartman	 17	900	Ft	 27	900	Ft	 44	700	Ft	 53	700	Ft	 57	500	Ft	 59	900	Ft
6	fős	tenger	felőli	apartman	 21	400	Ft	 31	400	Ft	 47	900	Ft	 56	900	Ft	 60	800	Ft	 63	200	Ft

       apartman/éj	 04.11-05.16.	 05.16-06.06.	 06.06-06.27.	 	 07.11-07.25.
	 09.12-10.03.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 06.27-07.11.	 08.22-08.29.	 07.25-08.22.

4	fős	apartman	 15	200	Ft	 22	300	Ft	 33	700	Ft	 42	800	Ft	 44	700	Ft	 47	900	Ft

Előfoglalási kedvezmény:  10% (7	éjszaka	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)

300 m

Előfoglalási kedvezmény:  10% (04.17-07.04.	és	09.05-09.27.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.27-ig)
      5%	(07.04-09.05.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.27-ig)

Előfoglalási kedvezmény:  15% (03.13-12.18	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	fizetése:	02.24-ig)

4=5 , 5=6 , 11=14	(04.19-07.06.	és	09.07-09.27.	közötti	időszakban	4/5/11	éjszaka	áráért	5/6/14	éjszakát	tölthetnek	el.)
6=7	(04.17-07.04.,	08.29-09.05.	és	09.05-09.27.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthetnek	el)
az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek. A kedvezmények NEM összevonhatóak!

100 m

200 m

50 m

50 m

Előfoglalási kedvezmény:  10% (a	foglalás	és	a	teljes	összeg	befizetése	04.23-ig)
10%	(6	vagy	7	éjszaka	tartózkodás	esetén)			5%	(4	vagy	5	éjszaka	tartózkodás	esetén)

A kedvezmények NEM összevonhatóak!
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lovran 
HotEl Park****           Hr0301
leírás: a lungomare sétány, mely lovran-t és opatija-t összeköti, csak 
pár	 perces	 sétára	 van	 a	 hoteltől.	 A	 strand	 50	méterre	 található.	szol-
gáltatás: recepció, étterem, wifi, ingyenes parkolás, wellness részleg, 
beltéri medence. Elhelyezés: kétágyas standard és kétágyas tengerre 
néző szobákban, melyek légkondicionáltak, tv-vel, telefonnal és külön 
fürdőszobával felszereltek. Ellátás: félpanzió. Parkolás: a hotel par-
kolójában, korlátozott számban ingyenesen. az ár nem tartalmazza: 
idegenforgalmi	 adó:	 620	 Ft/fő/éj.	 kedvezmény:	 egy	 gyermek	 7	 éves	
korig	két	felnőttel	egy	szobában	ágy	nélkül	 ingyenes,	egy	gyermek	7	éves	korig	pótágyon	két	felnőttel	egy	szobában	70%,	egy	gyermek	7-12	
éves	kor	között	pótágyon	két	felnőttel	egy	szobában	50%,	egy	gyermek	12	éves	korig	főágyon	30%,	12	éves	kor	felett	pótágyon	10%.	minimum 
tartózkodás: 3	éj	(07.04-09.13.	között),	egyéb	esetben	2	éj.

lovran 
HotEl bristol***           Hr0301
leírás: a szálloda lovran szívében található egy park közepén, köz-
vetlenül a tenger partján. szolgáltatás: recepció, széf a recepciónál 
(térítés	 ellenében),	 bár,	 étterem,	 wifi,	 animáció.	 Elhelyezés: kétágyas 
standard park és tenger felőli szobákban, melyek franciaággyal, wifi-vel, 
tv-vel, telefonnal, külön fürdőszobával és erkéllyel felszereltek. Ellátás: 
félpanzió. Parkolás: a hotel parkolójában, térítés ellenében. az ár nem 
tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	610	Ft/fő/éj,	egyszeri	bejelentkezési	díj:	240	Ft/fő,	melyek	irodánkban	fizetendőek.	kedvezmény: egy gyermek 
12	éves	korig	pótágyon	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	egy	gyermek	főágyon	egy	felnőttel	egy	szobában	30%,	12	éves	kor	felett	pótágyon	
10%.	minimum tartózkodás: 5	éj	(07.31-08.23.	között),	4	éj	(06.26-07.31.	és	08.23-09.13.	között),	2	éj	(02.02-04.10.	és	10.11-12.27.	között),	a	többi	
időpontban 3 éj. Egyéb: egyedi lemondási feltételek.

oPatija
HotEl kristal****          Hr0301
leírás: a hotel közvetlenül a lungomare sétány mellett terül el, ahonnan 
gyönyörű	kilátás	nyílik	a	kristálytiszta	tengerre.	A	szálloda	saját	tenger-
partja pár perces sétával elérhető. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, 
fitnesz,	masszázs,	 szauna,	 klíma,	 ingyenes	wifi,	 	 beltéri	 fűtött	 tenger-
vizes medence. Elhelyezés: kétágyas utcára néző légkondicionált 
szobákban, melyek franciaággyal, külön hajszárítós fürdőszobával, 
wifivel,	TV-vel,	minibárral,	telefonnal	és	széffel	felszereltek.	Ellátás: fél- 
panzió. Parkolás: felár ellenében a szálloda parkolójában. az ár nem 
tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	610	Ft/fő/éj,	egyszeri	bejelentkezési	
díj:	240	Ft/fő,	melyek	irodánkban	fizetendőek.	kedvezmény: egy gyer-
mek	12	éves	korig	pótágyon	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	egy	gyermek	főágyon	egy	felnőttel	egy	szobában	30%,	12	éves	kor	felett	pót-
ágyon	10%.	minimum tartózkodás:	5	éj	(07.31-08.23.	között),	4	éj	(06.26-07.31.	és	08.23-09.13.	között),	2	éj	(02.02-05.21.	és	09.20-12.27.	között),	 
a többi időpontban 2 éj. Egyéb: egyedi lemondási feltételek.

kraljEvica
HotEl uvala scott**           Hr0301
leírás: a szálloda a dubno-öbölben, a krk-szigetre átvezető híd tövében 
található,	50	méterre	a	 strandtól,	ahol	 lehetőség	van	napozóágyak	és	
napernyők bérlésére. szolgáltatás: légkondicionált étterem, taverna,  
grill-pizzéria,	 kávézó,	 sportolási	 lehetőségek	 (vizisportok,	 minigolf,	
pingpong),	 ingyenes	wifi	a	 lobbyban,	nyugágy,	napernyő	(térítés	elle- 
nében),	 széf	a	 recepción,	minimarket.	Elhelyezés: 2 fős standard, für-
dőszobás szobákban, melyek pótágyazhatóak és tenger felőliek. 2 fős  
légkondicionált superior fürdőszobás szobákban, melyek pótágyaz-
hatóak,	TV-vel	és	hűtővel	felszereltek.	2+2 fős apartmanok: kétágyas, 
2 főre pótágyazható, légkondicionált, tv-vel felszerelt apartmanok,  
1	 hálószobával,	 konyhával,	 fürdőszobával	 rendelkeznek.	 Ellátás: a szobák esetében félpanzió, az apartmanok esetében önellátás. Parkolás:  
ingyenesen. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	06.01-09.01.	között:	460	Ft/fő/éj,	a	többi	időszakban	400	Ft/fő/éj.	kedvezmény	(a	hotel-
szobákra):	2	éves	korig	ingyenes,	2-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	12	éves	kor	fölött	pótágyon	30%.	felár:	kisállat	6	€/nap.	minimum tartóz-
kodás: 3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	a	részvételi	díj	20	%-a	fizetendő	felárként.	

oPatija
HotEl istra***           Hr0301
leírás: opatija központjától és a strandtól pár lépésre található, köz-
vetlenül	a	12	km	hosszú	Lungomare	sétány	mentén,	ahonnan	gyönyörű	
kilátás nyílik a tengerre. szolgáltatás:	 24	órás	 recepció,	 koktélbár,	 ét-
terem,	 beltéri	 medence	 fűtött	 tengervízzel,	 wifi,	 saját	 strand.	 Térítés	
ellenében széf a recepción, billiárd, internetsarok. Elhelyezés: két- 
ágyas standard utcára néző illetve superior tengerre néző szobák-
ban.	 A	 lakrészek	 légkondicionáltak,	 TV-vel,	 ingyenes	WIFI-vel,	 széffel,	
hajszárítóval és telefonnal felszereltek. Ellátás: félpanzió, vacsoránál 
üdítők és ásványvíz italautomatából fogyasztható. az ár nem tar-
talmazza:	egyszeri	bejelentkezési	díj	240	Ft/fő,	 idegenforgalmi	adó	620	Ft/fő/éj,	melyek	 irodánkban	fizetendőek.	kedvezmény: egy gyermek 
12	éves	korig	2	felnőttel	pótágyon	ingyenes,	egy	gyermek	12	éves	korig	főágyon	egy	felnőttel	30%,	két	gyermek	12	éves	korig	egy	felnőttel	50%,	
felnőtt	pótágyon	10%.	minimum tartózkodás:	5	éj	 (07.31-08.23.	között),	4	éj	 (06.26-07.31.	és	08.23-09.13.	között),	2	éj	 (02.02-04.10.	és	10.11-
12.27.)	a	többi	időpontban	3	éj.	Egyéb: egyedi lemondási feltételek. 

Kvarner-öböl Kvarner-öböl

                                   fő/éj	 02.03-04.03.	 04.03-05.21.	 05.21-07.04.	 07.04-08.01.
	 10.25-12.27.	 09.27-10.25.	 09.13-09.27.	 08.22-09.13.	 08.01-08.22.

kétágyas	standard	szobában	 15	400	Ft	 17	600	Ft	 21	400	Ft	 24	200	Ft	 28	300	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 17	600	Ft	 20	400	Ft	 24	200	Ft	 27	400	Ft	 31	900	Ft

                                   fő/éj	 02.02-04.10.	 04.10-05.21.	 05.21-06.26.	 06.26-07.31.
	 10.11-12.27.	 09.20-10.11.	 09.13-09.20.	 08.23-09.13.	 07.31-08.23.

kétágyas standard parkfelőli szobában	 11	700	Ft	 15	600	Ft	 19	500	Ft	 22	900	Ft	 26	700	Ft
kétágyas standard tengerfelőli szobában	 13	600	Ft	 17	900	Ft	 22	400	Ft	 26	300	Ft	 29	600	Ft

                                                   fő/éj	 02.02-04.10.	 04.10-05.21.	 05.21-06.26.	 06.26-07.31.
	 10.11-12.27.	 09.20-10.11.	 09.13-09.20.	 08.23-09.13.	 07.31-08.23.

kétágyas	standard	utcára	néző	szobában	 13	600	Ft	 16	900	Ft	 20	900	Ft	 24	800	Ft	 27	700	Ft
kétágyas	superior	tengerre	néző	szobában,	erkéllyel	 16	900	Ft	 21	400	Ft	 26	300	Ft	 31	200	Ft	 34	500	Ft

                                 fő/éj	 02.02-04.10.	 04.10-05.21.	 05.21-06.26.	 06.26-07.31.
	 10.11-12.27.	 09.20-10.11.	 09.13-09.20.	 08.23-09.13.	 07.31-08.23.

kétágyas	utcára	néző	szobában	 16	500	Ft	 20	400	Ft	 24	300	Ft	 27	700	Ft	 31	600	Ft

                                  fő/éj	 04.25-05.30.	 05.30-06.27.	 06.27-07.11.
	 09.05-10.03.	 08.22-09.05.	 08.15-08.22.	 07.11-08.15.

kétágyas	standard	szobában		 		8	800	Ft	 		9	700	Ft	 10	900	Ft	 11	500	Ft
kétágyas	superior	szobában		 		9	900	Ft	 10	900	Ft	 12	400	Ft	 13	300	Ft
2+2	fős	apartmanban	(apartman/éj)	 15	500	Ft	 19	900	Ft	 22	200	Ft	 26	500	Ft

Előfoglalási kedvezmény:  15% (07.18-08.22	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	fizetése:	04.23.)

Előfoglalási kedvezmény:  15% (03.13-12.18.	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	fizetése:	02.24.)

Előfoglalási kedvezmény:  15% (03.13-12.18.	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	fizetése:	02.24.)

50 m

10%	(04.13-04.17.	és	10.04-10.11.	közötti	tartózkodás	esetén)

10%	(04.13-04.17.	és	10.04-10.11.	közötti	tartózkodás	esetén)

A kedvezmények összevonhatóak!

A kedvezmények összevonhatóak!

30 m

Előfoglalási kedvezmény:  15% (03.13-12.18.	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	fizetése:	02.24.)

10%	(04.13-04.17.	és	10.04-10.11.	közötti	tartózkodás	esetén)
A kedvezmények összevonhatóak!

50 m

Crikvenica
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crikvEnica  
HotEl villa ruŽica ***           Hr0301
leírás: a hotel egy park közepén található az aprókavicsos, homokos 
strandtól	 50	 méterre.	 Nem	 csak	 a	 tenger	 közelsége	 kecsegtető,	 ha-
nem a festői kilátás is a krk-szigetre, amelyet akár szobánk ablakából 
is élvezhetünk. szolgáltatás: recepció, étterem, szobaszervíz, ingye-
nes	WIFI	a	közösségi	terekben.	Elhelyezés: parkra vagy tengerre néző 
kétágyas szobákban, melyek modern bútorokkal vannak berendezve, 
széf, telefon és esetenként tv is tartozik hozzájuk. A fürdőszobákban zu-
hanyzó, hajszárító és kozmetikai cikkek találhatóak. Ellátás: félpanzió. 
Parkolás:	a	villa	parkolójában	ingyenesen,	kivéve:	05.15-07.11.	és	08.22-
09.15.	7	€/nap,	07.11-08.21.	8	€/nap.	az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adó	06.01-09.15.	között	510	Ft/fő/éj,	a	többi	időpontban	410	Ft/fő	/éj.	kedvezmény:	pótágyon	6	éves	korig	ingyenes,	6-15	éves	kor	között	
50%,	15	éves	kor	felett	20%.	minimum tartózkodás:		02.01-07.04.	és	08.22-12.27.	közötti	időszakban	3	éj,	07.04-08.22.	közötti	időszakban	7	éj.

crikvEnica  
HotEl zagrEb***          Hr0301
leírás:	 reggeli	 kávénkat	 iszogatva	 a	 Balustrada	 strand	 gyönyörű	 lát-
ványa	tárul	elénk,	mely	mindössze	50	méterre	van	a	szállodától.	szol-
gáltatás: recepció, széf a recepciónál, légkondicionált étterem, ingye- 
nes	WIFI	a	recepciónál,	lift.	Elhelyezés: standard kétágyas szobákban, 
melyek telefonnal és saját fürdőszobával rendelkeznek. kétszemélyes, 
tengerre néző erkélyes szobákban, melyekben telefon, tv és saját 
fürdőszoba található. Ellátás: reggeli. Parkolás: korlátozott számban a 
szálloda parkolójában, térítés ellenében. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	610	Ft/fő/éj.	Egyszeri	bejelentkezési	díj	480	Ft/fő	(gyerme-
keknek	is).	kedvezmény:	első	gyermeknek	két	felnőttel	pótágyon	2-6	éves	kor	között	ingyenes,	második	gyermeknek	50%,	6-12	éves	kor	között	
50%,	12-18	éves	kor	között	30%.	Gyermek	egy	felnőttel	főágyon	6	éves	korig	40%,	6-12	éves	kor	között	30%.	Felnőttnek	pótágyon	10%.	minimum 
tartózkodás:	2	éj,	kivéve	06.20-07.18.	és	08.22-09.12.	közötti	időszakban	3	éj,	07.18-08.22.	közötti	időszakban	5	éj.

crikvEnica 
HotEl omorika****           Hr0301
leírás: a hotel 2 km-re található crikvenica központjától, mediterrán 
növényekkel körülvéve. Az aprókavicsos strand a szállodával szemben ta-
lálható a promenád mellett. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, ingye- 
nes	WIFI,	 ingyenes	parkolás,	 gyereksarok,	 animáció.	Elhelyezés: stan-
dard vagy tenger felőli kétágyas szobákban, melyek légkondicionáltak, 
ingyenes wifivel, tv-vel, telefonnal és külön fürdőszobával felszereltek. 
Ellátás: félpanzió. Parkolás: a hotel parkolójában ingyenesen, szabad 
helyek függvényében. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	480	
Ft/fő/éj.	kedvezmény:	egy	gyermek	pótágyon	6	éves	korig	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12-18	éves	kor	között	30%,	18	éves	kor	felett	20%.	
minimum tartózkodás:	07.18-08.22.	között	5	éj,	06.20-07.18.	és	08.22-09.12.	közötti	időszakban	3	éj,	egyéb	esetben	2	éj.

crikvEnica  
HotEl kaŠtEl ***           Hr0301
leírás: crikvenica szívében található a romantikus stílusú hotel, mely 
az	aprókavicsos	 strand	mellett	és	a	Dubračina	 folyó	mentén	húzódik.	
szolgáltatás:	24	órás	recepció,	széf	a	recepciónál,	 légkondicionált	ét-
terem,	 bár,	 ingyenes	 WIFI,	 a	 hotel	 közelében	 sportközpont,	 boltok,	 
éttermek, kávézók, buszmegállók, butikok. Elhelyezés: kétágyas stan-
dard és tengerre néző illetve családi szobákban. A helyiségekben tv, 
telefon,	ingyenes	WIFI	és	saját	fürdőszoba	van.	Ellátás: félpanzió, mely 
büféreggelit és büfévacsorát tartalmaz. Parkolás: korlátozott számban 
a szálloda parkolójában, térítés ellenében. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	610	Ft/fő/éj.	Egyszeri	bejelentkezési	díj	480	Ft/fő	(gyerme-
keknek	is).	kedvezmény: első	gyermeknek	két	felnőttel	pótágyon	2-6	éves	kor	között	ingyenes,	második	gyermeknek	50%,	6-12	éves	kor	között	
50%,	12-18	éves	kor	között	30%.	Gyermek	egy	felnőttel	főágyon	6	éves	korig	40%,	6-12	éves	kor	között	30%.	Felnőttnek	pótágyon	10%.	minimum 
tartózkodás:	2	éj,	kivéve	06.20-07.18.	és	08.22-09.12.	közötti	időszakban	3	éj,	07.18-08.22.	közötti	időszakban	5	éj.

crikvEnica  
HotEl intErnational **            Hr0301   
leírás: a hotel crikvenica központjában található a kikötő mellett, 
ahonnan naponta indulnak hajók krk és rab szigetére is. központi 
fekvése miatt könnyen elérhetőek a különböző boltok és szórakozási 
lehetőségek.	A	városi	strand	150	méterre	van	a	hoteltől.	szolgáltatás: 
recepció,	légkondicionált	étterem,	kávézó,	ingyenes	WIFI,	kaszinó,	disco,	 
pénzváltó, kozmetikai szalon. Elhelyezés: kétágyas tengerre illetve 
utcára	néző	 szobákban,	melyek	 telefonnal,	 ingyenes	WIFI-vel	 és	 saját	
fürdőszobával felszereltek. A tengerre néző szobákban tv is van. Ellátás: büféreggeli és büfévacsora. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi 
adó	460	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény:	2	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	egy	gyermek	6	éves	korig	egy	szülővel	
egy	szobában	főágyon	30%,	6-12	éves	kor	között	20%.	minimum tartózkodás:	2	éj,	kivéve	06.20-07.18.	és	08.22-09.12.	közötti	időszakban	3	éj,	
07.18-08.22.	közötti	időszakban	5	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	20	%	felár	fizetendő.

Crikvenica Crikvenica

                                  fő/éj	 04.11-05.23.	 05.23-06.20.	 06.20-07.18.
	 09.26-10.10.	 09.12-09.26.	 08.22-09.12.	 07.18-08.22.

standard	kétágyas	szobában	 12	600	Ft	 14	600	Ft	 17	500	Ft	 19	500	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 13	600	Ft	 15	900	Ft	 18	900	Ft	 21	400	Ft

                                fő/éj 04.11-05.23.	 05.23-06.20.	 06.20-07.18.
	 	 09.12-09.15.	 08.22-09.12.	 07.18-08.22.

kétágyas	utcára	néző	szobában	 12	400	Ft	 15	200	Ft	 18	900	Ft	 20	900	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 13	800	Ft	 16	600	Ft	 20	400	Ft	 22	800	Ft

                                      fő/éj	 02.02-04.11.	 04.11-05.23.	 05.23-06.20.	 06.20-07.18.
	 10.10-12.28.	 09.26-10.10.	 09.12-09.26.	 08.22-09.12.	 07.18-08.22.

kétágyas	standard	szobában	 14	900	Ft	 16	800	Ft	 21	200	Ft	 25	900	Ft	 29	600	Ft
kétágyas	tenger	felőli	szobában	 16	400	Ft	 18	600	Ft	 23	400	Ft	 20	300	Ft	 32	300	Ft

                                   	fő/éj	 02.02-04.11.	 04.11-05.23.	 05.23-06.20.	 06.20-07.18.
	 10.10-12.28.	 09.26-10.10.	 09.12-09.26.	 08.22-09.12.	 07.18-08.22.

standard	kétágyas	szobában	 11	700	Ft	 14	600	Ft	 17	500	Ft	 20	900	Ft	 23	400	Ft
tengerre	néző	kétágyas		szobában	 13	200	Ft	 15	900	Ft	 19	500	Ft	 23	400	Ft	 25	800	Ft
családi	szobában	 14	200	Ft	 17	900	Ft	 21	400	Ft	 25	800	Ft	 28	200	Ft

Előfoglalási kedvezmény:  10% (02.02-06.20.	és	09.12-12.28.	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.23-ig)

Előfoglalási kedvezmény:  10% (foglalás	és	a	teljes	összeg	befizetése	04.28-ig.)	

50 m

150 m

4=5	(4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el	02.01-05.29.	és	08.29-12.27.	közötti	időszakban.)

6=7	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el,	kivéve	06.20-09.12.	közötti	időszakban)

crikvEnica 
ad turrEs HotEl ***           Hr0301
leírás:	a	kavicsos	strandtól	450	méterre	fekszik.	A	hoteltől	30	méterre	
egy sportpálya található, ahol teniszezésre, focizásra és minigolfozásra 
van lehetőség. szolgáltatás: recepció, széf a recepciónál, légkondi-
cionált étterem, kültéri medence, ingyenes parkolás, wifi. Elhelyezés: 
kétágyas parkra illetve tengerre néző erkélyes szobákban, melyek lég-
kondicionáltak, tv-vel, telefonnal felszereltek. Ellátás:	 félpanzió	 (bü-
féreggeli	és	büfévacsora).	Parkolás: korlátozott számban ingyenesen a 
hotel parkolójában. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	480	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény:	az	első	gyermek	6	éves	
korig	pótágyon	ingyenes,	második	gyermek	50%,	egy	gyermek	6-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	12	és	18	éves	kor	között	pótágyon	30%,	18	
éves	kor	felett	pótágyon	20%,	egy	gyermek	6	éves	korig	főágyon	egy	felnőttel	egy	szobában	30%,	6-12	éves	kor	között	20%.	minimum tartóz-
kodás: 07.18-08.22.	közötti	időszakban	5	éj,	06.20-07.18.	és	08.22-09.12.	közötti	időszakban	3	éj,	egyéb	esetben	2	éj.

                                   fő/éj	 02.02-04.11.	 04.11-05.23.	 05.23-06.20.	 06.20-07.18.
	 10.10-12.28.	 09.26-10.10.	 09.12-09.26.	 08.22-09.12.	 07.18-08.22.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 13	300	Ft	 15	500	Ft	 19	500	Ft	 22	900	Ft	 25	900	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 14	600	Ft	 16	800	Ft	 21	200	Ft	 25	600	Ft	 28	300	Ft

50 m

                                  fő/éj	 02.01-04.24.	 04.24-05.18.	 05.18-05.29.	 05.29-07.11.
	 10.05-12.27.	 09.05-10.05.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-08.22.

parkra	néző	kétágyas	szobában	 13	700	Ft	 16	400	Ft	 18	600	Ft	 22	200	Ft	 25	900	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 15	500	Ft	 18	200	Ft	 20	300	Ft	 24	300	Ft	 28	900	Ft

400 m

50 m

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

Előfoglalási kedvezmény:  10% (04.11-06.20.	és	09.12-12.28.	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.23-ig)

Előfoglalási kedvezmény:  10% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.29-ig)	

6=7	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el,	kivéve	06.20-09.12.	közötti	időszakban)

6=7	(04.11-06.20.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

450 m

az akció esetében 
az alacsonyabb árú éjszaka 

az ingyenes.

az akció esetében az alacsonyabb árú 
éjszaka az ingyenes.

az akció esetében az alacsonyabb árú 
éjszaka az ingyenes.

az akció esetében az alacsonyabb árú 
éjszaka az ingyenes.



mEdvEja
camPing mEdvEja          Hr00305
leírás:	 az	Ucka	hegység	 lábánál,	az	Opatijai	Riviéra	gyönyörű	kavicsos	 tengerpartjától	nem	messze	helyezkedik	el,	mediterrán	növényekkel	borított,	
parkosított környezetben. A kemping rengeteg kikapcsolódási lehetőséget kínál a túrázástól a vízi sportokon át a strandolásig. itt mindenki megtalálhatja 
a	maga	számára	 legmegfelelőbb	szórakozást	a	nyaralás	 során,	a	 szállástípusok	és	 szolgáltatások	sokszínűsége	miatt	kitűnő	választás	családok,	párok	
számára egyaránt. szolgáltatás: éttermek, bárok, vízi sportok, klíma, wifi, napozóágy és napernyő bérlése, fitnesz és sport programok, gyermek animáció, 
mini diszkó, játszótér, szórakoztató estek. Elhelyezés: a kemping területén bungaló szobák, apartmanok, standard és prémium kategóriájú mobil home-ok 
 foglalhatók. Ellátás: a bungaló szobákban félpanzió, az apartmanokban és mobilházakban önellátás. Parkolás: a kemping parkolójában ingyenes. az ár 
nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	610	Ft/fő/éj,	egyszeri	bejelentkezési	díj	240	Ft/fő,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény: a bungaló szobákban 
egy	gyermek	12	éves	korig	pótágyon	2	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	egy	gyermek	12	éves	korig	1	felnőttel	főágyon	30%,	két	gyermek	12	éves	korig	
egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	felnőttek	főágyon	10%.	minimum tartózkodás: bungaló	szobákban	07.31-08.23.	között	5	éj,	06.26-07.31.	és	08.23-08.30.	
között	4	éj,	04.01-05.21.	és	09.13-10.31.	között	2	éj,	egyébként	3	éj;	az	apartmanokban	és	a	mobil	házakban	07.31-08.23.	között	7	éj,	06.26-07.31.	és	08.23-
08.30.	között	5	éj,	04.01-05.21.,	09.13-10.31.	között	2	éj,	egyébként	3	éj.	Egyéb: egyedi lemondási feltételek!

2 fős bungaló szobák:	 kétágyas	 pótágyazható	 szobák,	 a	 fürdőszobában	 tusoló	 és	WC,	 erkélyesek,	 parkra	 néznek,	 SAT-TV-vel	 és	 légkondicionálóval	 
felszereltek.

4 fős apartmanok: 32 nm-esek, kétágyas hálószobával rendelkeznek, a nappaliban kihúzható kanapé további két fő elhelyezésére, sAt-tv, a konyhában 
hűtő,	főzőlap,	a	fürdőszobában	WC	és	tusoló,	erkélyesek	és	parkra	néznek.	Az	apartmanok	klímával	felszereltek.			

4 fős standard mobil home:	23	nm-esek,	egy	franciaágyas	és	egy	kétágyas	hálószobával	rendelkeznek,	a	fürdőben	tusoló	és	WC,	a	konyhában	tűzhely,	
mosogató,	hűtőszekrény,	parkra	néző	terasszal,	klímával	felszereltek.

4 fős prémium mobil home:	32	nm-esek,	modern	berendezésűek,	a	nappaliban	konyhasarok	és	étkező,	két	hálószobával	rendelkeznek,	az	egyikben	
franciaágy a másikban két különálló ágy található. A prémium házak sAt-tv-vel felszereltek és kültéri grillező is található a házak előtt.
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sElcE 
HotEl slavEn***
Pavillions slavEn **            Hr0301
leírás: selce központjától nem messze, az aprókavicsos-köves strandtól 
50	méterre	helyezkedik	el	a	Hotel	Slaven	***	melléképületével	a	Pavillion	 
slaven-el. A főépület szobái 3 csillagos, a melléképületé 2 csillagos kate-
góriájúak. szolgáltatás:	recepció,	széf	a	recepciónál,	ingyenes	WIFI,	bár,	
a’la carte étterem, ingyenes parkolás. Elhelyezés: melléképületi 2 csil-
lagos, kétágyas tenger felőli szobákban, valamint főépületi 3 csillagos, 
északi oldalra, vagy tengerre néző szobákban. A hotelszobák légkondi-
cionáltak. Ellátás: félpanzió: büféreggeli és büfévacsora. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes. az ár nem tartalmazza: egyszeri bejelent-
kezési	díj	480	Ft/fő,	idegenforgalmi	adó	610	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény:	6	éves	korig	2	felnőttel	egy	szobában	pótágyon	
ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12-18	éves	kor	között	30%,	felnőttek	pótágyon	10%.	minimum tartózkodás: 07.18-08.22.	közötti	időszakban	
5	éj,	06.20-07.18.	és	08.22-09.12.	közötti	időszakban	3	éj,	egyéb	esetben	2	éj.	

sElcE 
HotEl katarina****           Hr0301
leírás: selce központjától 300 méterre található, közvetlenül a tenger 
partján. A nyári hónapokban „mini vonat” közlekedik selce és crikve-
nica	között,	amellyel	megtekinthető	a	gyönyörű	 riviéra.	szolgáltatás: 
24	 órás	 recepció,	 ingyenes	wifi,	 bár,	 étterem,	 széf	 a	 recepciónál,	 gye-
reksarok, parkolás, klíma, animáció, beltéri és kültéri medence, sPA 
(szauna,	jakuzzi,	törökfürdő).	Elhelyezés: légkondicionált standard két-
ágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, minibárral és hajszárítós 
fürdőszobával felszereltek. Ellátás: félpanzió. Parkolás: ingyenesen 
a hotel parkolójában, korlátozott számban. az ár nem tartalmazza: 
idegenforgalmi	 adó	 610	 Ft/fő/éj.	 Egyszeri	 bejelentkezési	 díj	 480	 Ft/fő	
(gyermekeknek	is).	kedvezmény:	első	gyermeknek	két	felnőttel	pótágyon	2-6	éves	kor	között	ingyenes,	második	gyermeknek	50%,	6-12	éves	kor	
között	50%,	12-18	éves	kor	között	30%.	Gyermek	egy	felnőttel	főágyon	6	éves	korig	40%,	6-12	éves	kor	között	30%.	Felnőttnek	pótágyon	10%.	
minimum tartózkodás:	2	éj,	kivéve	06.20-07.18.	és	08.22-09.12.	közötti	időszakban	3	éj,	07.18-08.22.	közötti	időszakban	5	éj.

Kvarner-öböl Kvarner-öböl

                                    fő/éj	 04.11-05.23.	 05.23-06.20.	 06.20-07.18.
	 09.26-10.09.	 09.12-09.26.	 08.22-09.12.	 07.18-08.22.

kétágyas	tenger	felőli	pavilonszobában	 11	200	Ft	 12	200	Ft	 15	900	Ft	 17	500	Ft
kétágyas	hotelszobában	 14	900	Ft	 16	900	Ft	 21	400	Ft	 23	400	Ft
kétágyas	tenger	felőli	hotelszobában	 15	600	Ft	 17	500	Ft	 23	900	Ft	 26	300	Ft

                            fő/éj	 04.01-05.21.	 05.21-06.11.	 	 06.26-07.31.
	 09.13-10.31.	 08.30-09.13.	 06.11-06.26.	 08.23-08.30.	 07.31-08.23.

kétágyas	bungaló	szobában	 10	700	Ft	 14	600	Ft	 16	900	Ft	 19	900	Ft	 23	400	Ft

           mobil	home/éj	 04.01-05.21.	 05.21-06.11.	 	 06.26-07.31.
	 09.13-10.31.	 08.30-09.13.	 06.11-06.26.	 08.23-08.30.	 07.31-08.23.

standard	mobil	home	 16	900	Ft	 24	800	Ft	 32	900	Ft	 48	200	Ft	 53	900	Ft
prémium	mobil	home	 19	500	Ft	 28	700	Ft	 37	900	Ft	 55	400	Ft	 62	300	Ft

                   apartman/éj	 04.01-05.21.	 05.21-06.11.	 	 06.26-07.31.
	 09.13-10.31.	 08.30-09.13.	 06.11-06.26.	 08.23-08.30.	 07.31-08.23.

4	fős	apartman	 16	900	Ft	 24	800	Ft	 32	900	Ft	 46	700	Ft	 51	500	Ft

Előfoglalási kedvezmény:  10%	(04.11-06.20.	és	09.12-10.10.	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.23-ig)

Előfoglalási kedvezmény:  15%	(foglalás	02.25.,	teljes	összeg	befizetése	03.10.)
sPEciális ajánlat:  10%	(04.13-04.17.,	06.14-06.19.,	08.23-08.30.	közötti	időszakban)

50 m 50 m

                               fő/éj	 02.02-04.11.	 04.11-05.23.	 05.23-06.20.	 06.20-07.18.
	 10.10-12.28.	 09.26-10.10.	 09.12-09.26.	 08.22-09.12.	 07.18-08.22.

kétágyas	standard	szobában	 16	500	Ft	 20	900	Ft	 24	800	Ft	 29	700	Ft	 32	900	Ft

sElcE  
HotEl sElcE***           Hr0301
leírás:	 a	hotel	 Selce	központjában	helyezkedik	el,	mindössze	50	méterre	
az aprókavicsos strandtól. szolgáltatás: recepció, ingyenes wifi, étterem, 
bár, parkolás, masszázs. Elhelyezés: 30 m2-es légkondicionált kétágyas park 
vagy tenger felőli szobákban, melyekben franciaágy, tv, telefon és külön 
fürdőszoba található. A tengerfelőli szobákhoz erkély is tartozik. Ellátás: 
félpanzió. Parkolás:	 a	 szálloda	 parkolójában,	 04.01-06.15.	 és	 09.16-10.31.	
között	5	€/jármű/éj,	 06.15-09.16.	 között	10	€/jármű/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adó:	 480	Ft/fő/éj,	mely	
irodánkban fizetendő. kedvezmény:	egy	gyermek	6	éves	korig	főágyon	egy	felnőttel	egy	szobában	50%,	6-12	éves	kor	között	30%,	egy	gyermek	6	éves	
korig	pótágyon	2	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12	éves	korig	nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	
50%.		minimum tartózkodás:	07.11-08.17.	közötti	tartózkodás	esetén	7	éj,	06.20-07.11.	és	08.17-09.07.	között	5	éj,	egyéb	esetben	3	éj.

	 04.01-04.10.	 04.10-04.15.
																																							fő/éj	 04.15-05.17.	 05.17-06.01.	 06.01-06.20.	 06.20-07.11.	 07.11-08.17.
	 10.04	-11.01.	 09.21-10.04.	 09.07-09.21.	 08.17-09.07.

kétágyas	park	felőli	szobában	 12	600	Ft	 14	900	Ft	 18	500	Ft	 20	900	Ft	 24	800	Ft
kétágyas	tenger	felőli	szobában	 16	400	Ft	 19	500	Ft	 22	200	Ft	 27	400	Ft	 33	200	Ft

600 m

Előfoglalási kedvezmény:  10% (04.11-06.20.	és	09.12-12.28.	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.23-ig)

Előfoglalási kedvezmény:  
15% (04.01-06.01.	és	09.21-10.31.	között	minimum	3	éjszaka	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)
10%	(04.01-06.01.	és	09.21-10.31.	között	minimum	3	éjszaka	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.29-ig)

6=7	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el,	kivéve	06.20-09.12.	közötti	időszakban)
A kedvezmények NEM összevonhatóak!

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

50 m

az akció esetében az alacsonyabb árú 
éjszaka az ingyenes.
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KrK-sziget KrK-sziget
aPrókavicsos és Homokos strandok!      
Krk,	Horvátország	és	az	Adriai-tenger	második	legnagyobb	szigete,	mely	a	szárazföldről	hídon	könnyen	megközelíthető;	hazánk-
hoz legközelebb eső mediterrán szigete. Nem csak közelségének, hanem gazdag turisztikai kínálatának köszönhetően is a magyar  
turisták egyik közkedvelt úti célja. Az észak-nyugati részen főleg aprókavicsos és kiépített strandok találhatóak, a környék 
legnépszerűbb	üdülőhelyei	omisalj és malinska. omisalj városában főként szállodák, míg Malinska környékén inkább apartmanok 
kínálnak szálláslehetőséget. krk-sziget észak-keleti részén, a varázslatos Šilo, a végtelenül romantikus Klimno falucskában, valamint 
Njivicében egyaránt kínálunk szállásokat. A környék vonzerejét a napsütötte és természetesen megőrzött aprókavicsos és homo-
kos strandjainak és azúrkék, fürdőzésre csábító kellemes tengervizének köszönheti. A víz mindenhol kristálytiszta, lassan mélyülő, 
gyerekek számára is biztonságos. Az apartmanok közelében strandröplabda-pályák, búvárkodási lehetőség és kishajóval szervezett 
kirándulások is várják az ide látogatókat. A nyugodt, csendes nyaralásra vágyó utazók részére ajánljuk.

krk  
villa lovorka ***           Hr0301
leírás: a tengerpart közvetlen közelében helyezkedik el nyugodt fás 
környezetben,	a	Drazica	hoteltől	50	méterre.	szolgáltatások: recepció, bár, 
étterem, medence. Elhelyezés: kétágyas parkra néző standard szobákban, 
melyek	 légkondicionáltak,	 internettel,	 TV-vel,	 telefonnal	 és	 mini	 hűtővel	
felszereltek. Ellátás: félpanzió. Parkolás:	a	szálloda	parkolójában	4	€/nap,	
helyszínen fizetendő. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	610	Ft/
fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény:	12	éves	korig	pótágyon	2	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	pótágyon	2	felnőttel	egy	
szobában	20%,	egy	gyermek	főágyon	egy	felnőttel	egy	szobában	30%.	minimum tartózkodás: 07.11-08.22.	között	5	éj,	05.16-09.19.	között	3	éj.

omiŠalj  
HotEl adriatic**+ és HotEl marina** & Primorka**
Hr0301
leírás:	a	3	egyszerű	szállodából	álló	komplexum	csupán	50	méterre	fekszik	
a	 tengertől	 a	 sziget	 észak-nyugati	 csücskében.	 Omišalj	 ősi,	 festői	 városa	
felfedezésre	váró	gyöngyszem,	85	méter	magasságban	található,	ahonnan	 
csodálatos kilátás nyílik a kvarner-öbölre. A szárazföldről könnyen meg-
közelíthető,	a	szigetre	átívelő	hídtól	mindössze	6	kilométerre	fekszik.	A	há-
rom szálloda mindegyikétől 2 perces sétával elérhető a tengerparti sétány. 
Omišalj	központjától	500	méterre	található	a	főépület	a	Hotel	Adriatic**+,	
illetve melléképületei a depandance Marina** & Primorka**. Ellátás: félpan-
zió, büfé rendszerben. Parkolás: ingyenes. az ár nem tartalmazza: idegen-
forgalmi	adó	480	Ft/fő/éj.	kedvezmény: 2	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	14	éves	korig	pótágyon	30%,	felnőttek	pótágyon	10%.	Idegenfor-
galmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Két	14	év	alatti	gyermek	kétágyas	szobában	20%.	felár: egyágyas	felár	30%,	ebéd	 
2	400	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás: 5	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő,	20%.	
Hotel adriatic**+ szolgáltatás: étterem, bár, diszkó, recepció, pénzváltó, széf, ingyenes wifi a társalgóban, ajándékbolt, teniszpálya, számos sportolási 
lehetőség,	hajókirándulások	szervezése,	búvárkodás,	vízi	sportok.	Strandon	játszótér	(szállodától	100	méterre).	Elhelyezés: szerényen berendezett, rész-
ben pótágyazható, telefonos, tv-s, fürdőszobás, kétágyas szobákban, melyekhez általában balkon tartozik. 
depandance marina** & Primorka** szolgáltatás: recepció, tv, lift. Elhelyezés:	egyszerűen	berendezett,	részben	pótágyazható,	balkonos	fürdőszobás,	
kétágyas szobákban.   

 fő/éj	 04.01-04.25.	 04.25-05.16.	 	 	 	 06.13-07.11.
	 	 09.26-10.31.	 09.19-09.26.	 05.16-06.06.	 09.05-09.19.	 06.06-06.13.	 08.22-09.05.	 07.11-08.22.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 14	600	Ft	 16	900	Ft	 22	400	Ft	 23	300	Ft	 25	800	Ft	 26	700	Ft	 	29	800	Ft

 fő/éj	 04.18-06.13.	 06.13-06.27.	 06.27-07.11.	 07.11-07.25.
	 	 09.05-10.10.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.		 08.15-08.22.	 07.25-08.15.

Hotel	Marina,	Primorka	kétágyas	szobában	 		9	300	Ft	 10	600	Ft	 11	900	Ft	 13	700	Ft	 15	500	Ft
Hotel	Adriatic	kétágyas	szobában	 10	600	Ft	 11	900	Ft	 13	700	Ft	 15	500	Ft	 17	300	Ft

50 m

krk  
valamar koralj HotEl***           Hr0301
leírás:	Krk	város	központja,	a	gyönyörű	promenádon	keresztül,	10	perces	
sétával	 megközelíthető,	 a	 strand	 50	 méter	 távolságra	 van.	 szolgáltatás: 
recepció, széf térítés ellenében, étterem, bár, wifi, klíma, állatbarát hotel, 
fitneszterem, medence. Elhelyezés: kétágyas classic és tengerre néző clas-
sic szobában, melyek légkondicionáltak, tv-vel, ingyenes wifivel, telefonnal, 
minibárral és külön fürdőszobával felszereltek. Ellátás: félpanzió. Parkolás: 
a szálloda parkolójában, térítés ellenében. az ár tartalmazza: idegenfor-
galmi adó. kedvezmények: egy gyermek 2 éves korig szülőkkel egy ágyon 
ingyenes,	 egy	 gyermek	 2-12	 éves	 kor	 között	 egy	 felnőttel	 egy	 szobában	
főágyon	30%.	felár: kisállat:	20	€/éj,	helyszínen	fizetendő.	minimum tartóz-
kodás: 07.24-08.16.	között	5	éj,	a	többi	időszakban	3	éj.

Punat  
HotEl omorika***          Hr0301
leírás:	mediterrán	növényekkel	borított,	gyönyörű	zöld	környezetben	he- 
lyezkedik	el,	mindössze	100	méterre	a	 tengerparttól.	A	szálloda	családba-
rát szobákkal is rendelkezik. szolgáltatás: kert, napozóterasz, minigolf, 
búvárkodás, túrázás, szörfözés, játszótér, horgászat, teniszpálya, ingyenes 
wifi	 a	 recepciónál,	mosoda,	 24	 órás	 recepció,	 klíma,	 széf,	 animáció.	Elhe-
lyezés: erkélyes vagy erkély nélküli, tengerre vagy parkra néző kétágyas 
szobákban,	valamint	2+2	ágyas	családi	szobákban,	melyek	TV-vel,	klímával,	
hajszárítóval,	hűtővel	felszereltek,	saját	fürdőszobával	rendelkeznek.	A	csa-
ládi	szobákban	egy	franciaágy	és	egy	emeletes	ágy	található,	maximum	4	
felnőtt részére foglalható. Ellátás:	reggeli,	felár	ellenében	kérhető	vacsora	3	000	Ft/fő/alkalom	vagy	vacsora	és	ebéd:	5	800	Ft/fő/alkalom.	az ár nem tar-
talmazza:	idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/éj,	12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%.	kedvezmény: 12	éves	korig	családi	szobában	3.	ágyon	in-
gyenes,	4.	ágyon	50%,	12-16	éves	kor	között	3.	és	4.	ágyon	30%,	felnőttnek	20%.	minimum tartózkodás: 06.06-09.12.	között	3	éj,	a	többi	időpontban	2	éj.

malinska  
HotEl malin****           Hr0301
leírás: a hoteltől pár perces sétával Malinska központja és a strand is 
elérhető. zágráb másfél órás autóútra van. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	
bár, pool bár, étterem, klíma, wifi, kültéri medence. Elhelyezés: 20 m2-es, 
kétágyas standard szobákban, melyek légkondicionáltak, wifivel, tv-vel, 
telefonnal,	minibárral,	széffel,	hajszárítós	fürdőszobával	és	francia	balkonnal	
felszereltek. Ellátás: reggeli,	félpanzió	kérhető:	3	400	Ft/alkalom.	Parkolás: 
a	 szálloda	 parkolójában	 5	 €/jármű/éj,	mely	 a	 helyszínen	 fizetendő.	az ár 
nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó:	01.11-03.01.	és	12.01-12.23.	között	
330	Ft/fő/éj,	 a	 többi	 időpontban	460	Ft/fő/éj,	mely	 irodánkban	fizetendő.	
kedvezmény: egy	gyermek	12	éves	korig	pótágyon	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	pótágyon	két	felnőttel	egy	szobában	50%,	
18	éves	korig	főágyon	egy	felnőttel	egy	szobában	30%.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartóz-
kodás:	06.20-08.29.	között	4	éj,	05.23-06.20.	és	08.29-09.19.	között	3	éj,	egyéb	esetben	2	éj.

	 	 	 04.14-04.25.	 04.25-05.03.
	 fő/éj	 04.10-04.14.	 05.03-05.21.	 05.24-05.29.	 05.21-05.24.	 06.11-06.19.	 06.19-07.03.	 07.03-07.24.	 07.24-08.16.
	 	 	 09.20-10.24.	 09.13-09.20.	 05.29-06.11.  08.30-09.13.	 08.16-08.30. 
kétágyas	classic	szobában	 13	800	Ft	 12	500	Ft	 17	800	Ft	 23	700	Ft	 25	500	Ft	 27	900	Ft	 33	200	Ft	 34	800	Ft
kétágyas	tenger	felőli	classic	szobában	 14	500	Ft	 13	200	Ft	 18	700	Ft	 24	900	Ft	 26	700	Ft	 29	400	Ft	 34	900	Ft	 36	700	Ft

 fő/éj	 04.04-04.25.	 04.25-05.16.	 05.16-06.06.	 06.06-07.04.
	 	 10.10-10.31.	 09.19-10.10.	 09.12-09.19.	 08.29-09.12.	 07.04-08.29.

kétágyas	szobában	 9	300	Ft	 11	900	Ft	 15	900	Ft	 21	200	Ft	 25	200	Ft
családi	szobában	 9	300	Ft	 12	400	Ft	 17	300	Ft	 22	500	Ft	 27	400	Ft

 fő/éj	 02.11-03.14.	 03.14-04.09.	 04.09-04.25.	 04.25-05.23.	 05.23-05.30.	 05.30-06.20.	 06.20-07.11.
	 	 11.07-12.23.	 10.10-11.07.	 09.26-10.10.	 09.19-09.26.	 09.12-09.19.	 08.29-09.12.	 08.22-08.29.	 07.11-08.22.

kétágyas standard szobában	 15	700	Ft	 16	600	Ft	 17	600	Ft	 19	500	Ft	 22	300	Ft	 24	700	Ft	 29	900	Ft	 33	300	Ft

3=4 (04.14-04.25.;	05.04-05.19.	és	10.07-10.27.	között	3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el)

7	vagy	több	éjszaka		tartózkodás	esetén		5% kedvezmény!az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

15%	(04.01-04.09;	04.13-04.29;	05.03-05.20;	05.24-05.29;	09.27-10.31,	minimum	3	éjszaka	tartózkodás	esetén)
10%	(06.02-06.10;	06.14-06.21.	,	minimum	3	éjszaka	tartózkodás	esetén)

100 m

Előfoglalási kedvezmény: 15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)	10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)	10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.27-ig)

200 m

50 m
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KrK-sziget KrK-sziget

10% (0201-07.25.	és	08.22-12.31.	közötti	időszakokban)

10% (02.01-07.25.	és	08.22-12.31.	közötti	időszakokban)

 apartman/hét	 02.01-06.06.	 06.06-07.04.	 07.04-07.25.
	 	 09.12-12.31.	 08.29-09.12.	 08.22-08.29.	 07.25-08.01.	 08.01-08.22.

A2	 	 		92	800	Ft	 114	500	Ft	 132	900	Ft	 145	400	Ft	 163	900	Ft
A3	 	 108	300	Ft	 129	900	Ft	 151	600	Ft	 166	900	Ft	 188	700	Ft
A3+1	 	 123	800	Ft	 145	400	Ft	 170	200	Ft	 188	700	Ft	 213	500	Ft
A4	 	 139	200	Ft	 160	900	Ft	 188	700	Ft	 210	400	Ft	 238	300	Ft
A5	 	 170	200	Ft	 191	800	Ft	 225	900	Ft	 253	700	Ft	 287	700	Ft
A6	 	 185	600	Ft	 207	300	Ft	 244	400	Ft	 275	400	Ft	 312	500	Ft
A7	 	 207	300	Ft	 225	900	Ft	 281	600	Ft	 321	800	Ft	 361	900	Ft

 apartman/hét	 03.07-06.13.	 06.13-06.27.	 06.27-07.18.
	 	 09.12-11.01.	 08.29-09.12.	 08.22-08.29.	 07.18-08.22.

2	fő	esetén		 129	900	Ft	 145	400	Ft	 176	400	Ft	 216	600	Ft
3	fő	esetén		 145	400	Ft	 163	900	Ft	 198	200	Ft	 247	500	Ft
4	fő	esetén		 159	800	Ft	 182	500	Ft	 225	900	Ft	 278	500	Ft

ivanka aPartman
Hr0302
leírás:	a	városközponttól	200	méterre,	az	aprókavicsos	strandtól	500	méterre	
helyezkedik el az apartmanház. szolgáltatás: klíma, grillezési lehetőség a 
kertben, parkolás. Elhelyezés:	egy	2+2	fős	apartmanban,	melyben	két	(A3),	
három	(A3+1)	vagy	négy	fő	(A4)	fér	el	kényelmesen.	Egy	franciaágyas	hálószo-
ba, nappali kihúzhatós fotelággyal, külön fürdőszoba, nappali, étkezővel és 
konyhával	 és	 egy	8	m2-es	 terasz	 tartozik	hozzá.	A	4+2	 fős	 apartmanban	5	
(A5)	 és	 6	 fő	 (A6)	 fér	 el	 kényelmesen.	 Két	 franciaágyas	 hálószoba,	 nappali	
kihúzhatós fotelággyal, konyhával és étkezővel, zuhanyzós fürdőszoba és 
erkély tartozik hozzá.

sErbEcic aPartman
Hr0302
leírás:	 a	 strandtól	 350	méterre,	Malinska	 központjától	 pedig	 700	méterre	
helyezkedik el. Az apartmanház közelében étterem és kisbolt is található. 
szolgáltatás: klíma, grillezési lehetőség a kertben, parkolás. Elhelyezés: 
két	2+2	fős	apartmanban,	melyekbre	07.04-08.29.	között	két	fő	esetén	az	A3,	
három	fő	esetén	az	A3+1	vagy	négy	fő	esetén	az	A4	részvételi	díj	vonatkozik.	
A	többi	időszakban	2-4	fő	esetén	az	A4-es	ár	a	mérvadó.	Az	apartmanokban	
egy	hálószoba,	 konyhasarok	étkezővel	és	nappalival	 (kihúzhatós	 fotelágy),	
fürdőszoba	 és	 erkély	 található.	 Két	 4+2	 fős	 apartmanban,	 melyekben	 két	
hálószoba, egy konyhasarok, nappali étkezővel, konyhasarokkal, zuhanyzós 
fürdőszoba	és	egy	15m2-es terasz van.

duda ivan aPartman
Hr0302
leírás: az apartman Malinska központjában található, az aprókavicsos 
strandtól	150	méterre.	Elhelyezés:	2+2	fő	számára	alkalmas	légkondicionált	
apartmanban, melyben egy hálószoba, egy fürdőszoba, felszerelt konyha és 
étkezővel egy légtérben elhelyezkedő nappali található. A nappaliban egy 
kihúzhatós fotelágy van. A lakrész internettel és tv-vel is felszerelt. Ellátás: 
önellátás. Parkolás: a ház előtt ingyenesen. az ár tartalmazza: internet, 
klíma,	 végső	 takarítás	díja,	 idegenforgalmi	 adó,	 ágynemű.	az ár nem tar-
talmazza:	 egyszeri	 regisztrációs	 díj	 3,5	 €/fő,	 mely	 a	 helyszínen	 fizetendő.	
minimum tartózkodás:	 7	 éj	 (07.04-08.22.	 közötti	 időszakban,	 szombati	
érkezéssel),	a	többi	időpontban	4	éj.

malinska és környékE magánaPartmanok
leírás: az apartmanok krk szigetén találhatóak, azon belül is a sziget nyugati részén elhelyezkedő Malinskán. Malinska, nyugodt, zöld környezetéről 
ismert	kis	kikötőváros,	csupán	13	km-re	Krk	várostól.	Elhelyezés: családiasan berendezett magánapartmanokban, melyek jól felszerelt konyhával, nap-
palival, külön fürdőszobával és többségük erkéllyel vagy terasszal rendelkezik. Ellátás: önellátás. Parkolás: a házak előtt, ingyenesen. az ár nem tar-
talmazza:	egyszeri	regisztrációs	díj,	melyet	érkezéskor	kell	fizetni:	3,5	€/fő.	felár: egyes apartmanokban engedélyezett a kisállat elszállásolása is előre 
jelzés	esetén,	melynek	felára:	7	€/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás:	7	éj	(07.04-08.22.	közötti	időszakban,	szombati	érkezéssel),	a	
többi	időpontban	4	éj.

350 m

150 m

               apartman/hét	 02.01-06.06.	 06.06-07.04.	 	 07.18-07.25.
	 09.05-12.31.	 08.29-09.05.	 07.04-07.18.	 08.22-08.29.	 07.25-08.22.

B2	2	fős	stúdió	 		92	800	Ft	 108	300	Ft	 120	700	Ft	 132	900	Ft	 154	700	Ft
A2	2	fős	1	hálószobás	 105	200	Ft	 120	700	Ft	 129	900	Ft	 148	500	Ft	 170	200	Ft
B4	4	fős	1	hálószobás	 126	900	Ft	 154	700	Ft	 169	900	Ft	 185	600	Ft	 213	500	Ft
A4	4	fős	2	hálószobás	 139	200	Ft	 169	900	Ft	 179	500	Ft	 204	200	Ft	 241	300	Ft
B6	6	fős	2	hálószobás	 166	900	Ft	 194	900	Ft	 216	600	Ft	 247	500	Ft	 281	600	Ft
A6	6	fős	3	hálószobás	 191	800	Ft	 216	600	Ft	 244	400	Ft	 269	200	Ft	 315	600	Ft
B8	8	fős	3	hálószobás	 219	700	Ft	 256	800	Ft	 281	600	Ft	 318	700	Ft	 355	800	Ft
A8	8	fős	4	hálószobás	 241	300	Ft	 275	400	Ft	 299	900	Ft	 334	200	Ft	 368	200	Ft

vEra aPartman
Hr0302
leírás:	az	aprókavicsos	strandtól	és	az	élelmiszerbolttól	180	méterre	fek-
szik az apartmanház. A kertben lehetőség van sütögetésre. szolgáltatás: 
internet, klíma, barbecue, parkolás. Elhelyezés: A2, 2 fős apartmanban, 
melyben egy franciaágyas hálószoba, nappalikonyhával és étkezővel, fel-
szerelt fürdőszoba és fedett terasz található.

villa dunato anka
Hr0302
leírás:	a	tengertől	80	méterre,	a	kavicsos	strandtól	200	méterre	helyez-
kedik el. A közelben vásárlási lehetőség, étterem és gyógyszertár is talál-
ható. szolgáltatás: internet, klíma, grillezési lehetőség. Elhelyezés: 2 fős 
„b” típusú, második emeleti apartmanokban, melyekben egy franciágyas 
hálószoba, külön zuhanyzós fürdőszoba, nappali, jól felszerelt konyha és 
terasz található. Az étkező, nappali és a konyha egy légtérben került kia-
lakításra. két apartman terasza a tengerre néz, egy a kertre.

sonata aPartman
Hr0302
leírás:	az	apartmanház	250	méterre	helyezkedik	el	a	homokos	strandtól	
és	350	méterre	Silo	központjától.	szolgáltatás: internet, klíma, parkolási 
lehetőség. Elhelyezés: légkondicionált, földszinti A2, 2 fős apartman-
ban, melyben egy franciágyas hálószoba, külön zuhanyzós fürdőszoba, 
kihúzhatós fotelággyal rendelkező nappali, jól felszerelt konyha és terasz 
található. Az étkező, nappali és a konyha egy légtérben került kialakításra.  

nadEnic aPartman
Hr0302
leírás:	az	apartman	250	méterre	található	a	strandtól.	A	lakrész	tengerre	
néző és állatbarát. szolgáltatás:	 klíma,	 WIFI,	 parkolás.	 Elhelyezés: 
4+1	 fős	„A”	 típusú	 apartmanban,	melyhez	 két	 franciaágyas	 hálószoba,	
egy nappalikihúzhatós fotelággyal, felszerelt konyha és zuhanyzós 
fürdőszoba	tartozik.	A	tengerre	néző	terasz	12	m2-es. A lakrész légkondi-
cionált,	ingyenes	Wifi-vel	és	műholdas	TV-vel	felszerelt.	

silo és környékE magánaPartmanok
leírás: az apartmanok krk-sziget észak-keleti részén, a festői Šilo, a végtelenül romantikus klimno falucskákban, valamint Njivicében és környékén 
találhatóak. Elhelyezés: családiasan berendezett magánházak apartmanjaiban. Minden apartmanban nappali felszerelt konyhasarokkal és étkezővel, 
zuhanyzós	vagy	kádas	fürdőszoba,	WC	található,	terasz	vagy	balkon	tartozik	hozzájuk,	általában	TV	rendelkezésre	áll.	A	„B”	típusú	apartmanoknál	2	fő	
részére	a	szállás	a	nappaliban	kinyitható/kihúzható	kanapén	biztosított.	Pótágyazásra	csak	„A”	típusú	apartmanokban	van	lehetőség,	többnyire	a	nap-
paliban. Ellátás: önellátás. Parkolás: a házak előtt, ingyenesen. az ár tartalmazza:	idegenforgalmi	adó,	ágynemű,	végső	takarítás	díja,	klíma.	kedvez-
mény:	egy	gyermek	3	éves	korig	ingyenes.	Egy	gyermek	3-5	éves	korig	a	szülők	ágyában	12	400	Ft/hét.	felár: háziállat	előzetes	bejelentéssel	7	€/éj,	
mely a helyszínen fizetendő. minimum tartózkodás: 7	éj.	Helyszínen fizetendő:	egyszeri	regisztrációs	díj	3	€/fő.

irodánkban foglaló utasok 10% kedvezményt kapnak a siloi partneriroda által szervezett hajókirándulások áraiból!

180 m

80 m

350 m

350 m



loPar        
san marino ÜdÜlŐközPont           Hr0301
leírás:	Rab	várostól	kb.	14	kilométerre	 fekszik,	közvetlenül	a	homokos	tengerparton.	Az	üdülő	területén	5	szálloda	közül	választhatunk,	Lopar	
Sunny	Hotel***,Hotel	Sahara***,	Hotel	Rab***,	Hotel	Veli	Mel***,	melyek	a	homokos	strandtól	50-300	méter	távolságra	helyezkednek	el	gyönyörű	
parkosított	környezetben.	Sokszínű	szolgáltatásaival,	a	tengerpart	közelsége	és	a	lassan	mélyülő	homokos	strandja	miatt	az	egyik	legkedveltebb	
üdülő a kvarner-öbölben. szolgáltatás: bárok, éttermek, üzletek, diszkó, football, kosárlabda, strandröplabda, tenisz, asztalitenisz, minigolf, vízi 
sportok és sporteszközkölcsönzés, gyermek programok. Elhelyezés: kétágyas, parkra vagy tengerre néző, erkélyes vagy erkély nélküli szobákban, 
valamint háromágyas szobákban. Ellátás: félpanzió. Parkolás: ingyenes a szállás területén, korlátozott számban. az ár tartalmazza: idegenforgal-
mi adó. kedvezmény:	szülők	ágyán	2	éves	korig	ingyenes.	Háromágyas	szobában	egy	12	év	alatti	gyermeknek	ingyenes	két	felnőttel	egy	szobában,	
3	felnőtt	esetén	a	3.	felnőtt	30%.	minimum tartózkodás: 3	éjszaka,	rövidebb	tartózkodás	esetén	a	felár	30%.	
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raB-sziget raB-sziget

fő/éj	kétágyas	szobában	 05.15-05.21.	 05.21-05.29.	 	 06.11-06.26.	 06.26-07.10.
	 09.27-10.05.	 09.06-09.27.	 05.29-06.11.	 08.30-09.06.	 08.23-08.30.	 07.10-07.31.	 07.31-08.23.

Lopar	Sunny	Hotel		 14	900	Ft	 17	700	Ft	 18	800	Ft	 23	900	Ft	 28	500	Ft	 31	200	Ft	 32	800	Ft

	fő/éj	háromágyas	szobában	 05.29-06.11.	 06.11-06.26.	 06.26-07.10.
	 	 	 08.30-09.06.	 08.23-08.30.	 07.10-07.31.	 07.31-08.23.	 09.06-09.30.

Hotel	Sahara/Rab		 16	900	Ft	 19	400	Ft	 22	200	Ft	 26	900	Ft	 29	800	Ft	 31	900	Ft
Hotel	Veli	Mel			 18	800	Ft	 19	900	Ft	 24	900	Ft	 29	400	Ft	 33	400	Ft	 34	800	Ft

A	mediterrán	éghajlatú,	homokos	strandokban	bővelkedő	sziget	Horvátország	északi	részén,	a	tőle	északnyugatra	lévő	Krk-sziget	
és a tőle délkeletre fekvő Pag-sziget között helyezkedik el. A szárazfölddel rendszeresen közlekedő kompjárat köti össze. rab 
városa	a	sziget	központja,	amely	a	Fumia-öböl	partján	található,	gyönyörű	óvárosáról	híres,	míg	a	várostól	csupán	12	km-re	fekvő	 
lopar, finomhomokos strandja miatt közkedvelt üdülőhely. Suha Punta	a	Frkanj-félsziget	távolabbi	részén	fekszik,	ahol	a	nyugodt	
környezet csak esténként pezsdül fel a turisták nyüzsgése miatt.

100 m

suHa Punta        
HotEl Eva**          Hr0301
leírás: a hotel 200 méterre a parttól, fenyőerdővel borított öbölben helyez-
kedik el, a környéken vezetnek a kalifront-félsziget legszebb séta és túraút-
vonalai, melyek kényelmesen, gyalogosan vagy biciklivel is bejárhatók. 
szolgáltatások: recepció, étterem, kávézó, sportolási lehetőségek a kö-
zelben	(teniszpályák,	asztalitenisz,	strandröplabda,	minigolf,	kerékpárköl-
csönzés,	vizisportok),	 lift,	 társalgó	TV-vel.	 Internetsarok,	wifi,	 széf	 (térítés	
ellenében).	Elhelyezés: háromágyas superior tengerre vagy parkra néző 
szobákban, melyek tv-vel, saját fürdőszobával, erkéllyel és telefonnal felszereltek. Ellátás:	félpanzió	(büféreggeli	és	vacsora,	vacsoránál	bor-	sör-	és	
üdítőfogyasztással).	Parkolás: ingyenesen a szállás területén. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, regisztrációs díj. kedvezmény: szülők ágyán  
2	éves	korig	 ingyenes.	Háromágyas	szobában	egy	12	év	alatti	gyermeknek	 ingyenes	két	 felnőttel	egy	szobában,	3	 felnőtt	esetén	a	3.	 felnőtt	30%.	 
felár:	gyermekágy	4,5	€/éj.	minimum tartózkodás: 3 éj. 

200 m

 fő/éj	 05.29-06.11.	 06.11-06.27.
	 	 08.30-09.13.	 08.23-08.30.	 06.27-07.18.	 07.18-07.31.	 07.31-08.23.

háromágyas	parkra	néző	szobában	 13	900	Ft	 15	900	Ft	 18	300	Ft	 	19	800	Ft	 21	500	Ft
háromágyas	tengerre	néző	szobában	 14	600	Ft	 16	600	Ft	 18	900	Ft	 21	500	Ft	 22	400	Ft

Palit   
strEHovac aPartman
leírás:	 Palit	 központjától	 700	méterre,	 a	 kavicsos	 strandtól	pedig	500	méterre	helyezkedik	el.	Elhelyezés:	 egy	60	m2-es,	 4	 fős	 apartmanban,	 
melyben	két	hálószoba,	konyha,	étkezővel	és	nappalival,	káddal	felszerelt	fürdőszoba	és	terasz	van.	Egy	70	m2-es	4	+	2	fős	apartmanban,	melyhez	
két hálószoba, nappali kihúzható fotelággyal, étkezővel és konyhával, zuhanyzós fürdőszoba és erkély tartozik. Egyéb: lekérésre kisállat vihető.

Palit   
villa bEg dusan
leírás:	Palit	kavicsos	strandjától	400	méterre	helyezkedik	el,	a	közelben	vásárlási	lehetőséggel.	Elhelyezés:	2	és	4+1	fős	apartmanokban.	2 fős 
apartman:	 földszinti	25	nm	-es,	egy	hálószobás	apartman,	konyhasarok	étkezővel,	zuhanyzós	fürdőszobával	és	terasszal	 rendelkezik.	4+1 fős 
apartman:	első	emeleti,	65	nm-es	két	hálószobás	apartman,	pótágy	a	nappaliban,	konyhasarok	étkezővel,	fürdőszobával	és	terasszal	rendelkezik.

magánaPartmanok          Hr0302
leírás: az apartmanházak a sziget déli részén találhatóak, a sziget fővárosának környékén, barbat, és banjol településeken, a kristálytiszta tenger-
parttól	50-600	méter	távolságra.	A	homokos,	illetve	aprókavicsos	strandok	ideálisak	egy	pihentető	nyaraláshoz.	A	víz	lassan	mélyülő,	így	a	kis-
gyermekes családok részére remek választás. Elhelyezés:	családiasan	berendezett,	felszerelt	konyhasarokkal,	fürdőszobával	ellátott	egy	légterű	
stúdióban	vagy	egy	és	két	hálószobás	apartmanban,	amelyekhez	kerti	bútorral	felszerelt	terasz	vagy	erkély	tartozik.	Ágynemű	biztosított.	Ellátás: 
önellátás. Parkolás: ingyenesen a házak előtt, vagy az udvaron. az ár tartalmazza: szállás, áram-, víz-, gázhasználat, idegenforgalmi adó. az ár 
nem tartalmazza:	egyszeri	bejelentkezési	díj	1,5	€/fő.	kedvezmény: 4	éves	korig	szülőkkel	egyágyon	7	800	Ft/fő/hét.	felár: légkondicionálás kb. 
5	€/nap,	háziállat	előzetes	bejelentéssel	bizonyos	házakba	vihető	5,5	€/éj.	minimum tartózkodás: 3	éj,	az	ettől	rövidebb	tartózkodás	felára	30%,	
07.04-08.29.	közötti	tartózkodás	esetén	csak	szombati	váltás	lehetséges.	

             apartman/hét	 03.01-06.06.	 	 06.20-07.04.	 07.04-07.18.
	 08.29-12.31.	 06.06-06.20.	 08.22-08.29.	 08.15-08.22.	 07.18-08.15.

2	fős	stúdió	 		74	900	Ft	 		81	900	Ft	 102	200	Ft	 132	300	Ft	 163	400	Ft
2	fős	apartman	 		84	900	Ft	 		95	300	Ft	 115	700	Ft	 146	300	Ft	 183	800	Ft
4	fős	apartman	 119	200	Ft	 142	900	Ft	 163	400	Ft	 197	400	Ft	 248	500	Ft
6	fős	apartman	 142	900	Ft	 163	400	Ft	 199	800	Ft	 244	900	Ft	 299	500	Ft
8	fős	apartman	 187	200	Ft	 221	200	Ft	 261	900	Ft	 306	300	Ft	 353	900	Ft
pótágy/fő	(4	éves	kortól)	 	 	 14	300	Ft

500 m

150 m

dalmácia
Dalmácia,	Pag-sziget	és	a	Horvátország	déli	részén	található	Dubrovnik	között	helyezke-
dik el, mely az ország egyik leglátogatottabb helye kellemes kisvárosainak és történelmi 
nagyvárosainak köszönhetően. dalmácia északi részén található az egyik legismertebb 
város Zadar,	melynek	római	kori	óvárosa	gyönyörű.	A	környéken	számos	nemzeti	park,	
természeti kincs fellelhető. Šibenik, az Adria gyöngyszemeként emlegetett város a 
környék egyik legszebb székesegyházát tudhatja magáénak. innen délre taláható Trogir, 
a	dalmát	partvidék	ékköve,	benne	számos	csodálatos	műemlékkel.	A	várossal	szemben	
Čiovo-sziget terül el, mely egy hídon keresztül könnyen megközelíthető. A partmentén 
haladva délre eljutunk az omiš-i homokos riviérára, mely a cetina-folyó kanyonjában fek-
szik. ettől délebbre található a makarskai riviéra, melyet kisebb-nagyobb öblök tagol-
nak, kristálytiszta smaragdzöld vízével és fehér strandjaival csalogatja az ideérkezőket. 



zadar
HotEl kolovarE****           Hr0401
leírás:	a	szálloda	előtt	húzódik	a	Kolovare	sétány,	400	méterre	az	óvárostól,	
kilátással a zadari csatornára és a környező szigetekre. szolgáltatás: recep-
ció, étterem, bár, ingyenes wifi, parkolás, kültéri medence, masszázs, sporto-
lási lehetőségek: tenisz, röplabda, minigolf. Elhelyezés: kétágyas standard 
és tenger felőli standard szobákban, melyek légkondicionáltak, tv-vel, mini-
bárral,	külön	fürdőszobával	és	széffel	felszereltek.	Ellátás: félpanzió. Parko-
lás: előre rendelés esetén a hotel parkolójában, felár ellenében. az ár nem 
tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	460	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	
kedvezmény:	 12	 éves	 korig	 nem	 kell	 idegenforgalmi	 adót	 fizetni,	 12-18	
éves	kor	között	50%.	3	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyon	ingyenes.	3-12	éves	kor	között	1	felnőttel	egy	szobában,	külön	ágyon	30%.	felár:	parkolás:	5	€/
autó/nap.	minimum tartózkodás:	05.02-10.17.	közötti	időszakban	4	éj,	a	többi	időpontban	3	éj.

PEtrČanE
HotEl Pinija****           Hr0401
leírás:	 Petrčane	 egy	 mediterrán	 kis	 falu,	 Zadar	 közelében.	 A	 hotel	
fenyőerdővel és a kristálytiszta tengerrel van körülvéve. A legközelebbi 
strandtól 300 méterre helyezkedik el. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, 
spa, ingyenes wifi, kültéri és beltéri medence, sportolási lehetőségek: tenisz, 
röplabda, minigolf, parkolás. Elhelyezés: pótágyazható, légkondicionált 
kétágyas classic szobában, mely tv-vel, külön fürdőszobával, telefonnal és 
széffel	felszerelt.	Ellátás: félpanzió. Parkolás: a hotel előtt ingyenesen. az 
ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adó:	 460	 Ft/fő/éj.	kedvezmény: 12	
éves	korig	nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	
Babaágy	 előre	 rendelés	 esetén	 2	 éves	 korig	 ingyenes.	 6	 éves	 korig	 pótá-
gyon	2	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	3-12	éves	kor	között	1	felnőttel	egy	
szobában	főágyon	30%,	12	éves	kortól	pótágyon	20%.	felár: spa	belépő:	7	
€/fő/3	óra,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás:	3	éj	(06.13-
08.29.	között),	a	többi	időpontban	2	éj.

HorvátorszáGHorvátorszáG

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!56 57

dalmácia dalmácia

 fő/éj	 02.01-04.11.	 04.11-05.02.	 05.02-06.06.	 06.06-07.11.
	 	 10.30-12.31.	 10.17-10.30.	 09.25-10.17.	 08.29-09.25.	 07.11-08.29.

kétágyas	standard	szobában	 16 900	Ft	 19 800	Ft	 23 700	Ft	 29 500	Ft	 36 800	Ft
kétágyas tenger felőli standard szobában	 18 400	Ft	 21 800	Ft	 25 200	Ft	 29 900	Ft	 38 300	Ft

 fő/éj	 03.21-04.27.	 04.27-05.30.	 05.30-06.13.	 06.13-07.11.
	 	 10.03-12.28.	 09.12-10.03.	 08.29-09.12.	 08.15-08.29.	 07.11-08.15.

kétágyas	classic	szobában	 19 800	Ft	 26 600	Ft	 28 900	Ft	 31 900	Ft	 38 300	Ft

Előfoglalási kedvezmény: 10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.30.)

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek. A kedvezmények NEM összevonhatóak!

zadar
zaton Holiday rEsort****          Hr0405
leírás:	 a	 közkedvelt	üdülő	Zadar	városközpontjától	 kb.	15	kilométerre,	hatalmas	 területen	 fekszik,	homokos	és	betonozott	 strandja	van,	 ahol	 lassan	
mélyül a víz, így kiváló választás kisgyerekes családok számára. Az üdülő területén sportolási és kikapcsolódási lehetőségek tárháza várja a gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt. A régió egyik legfelkapottabb üdülője. szolgáltatások: szupermarket, pékség, zöldség-gyümölcs bolt, ajándékboltok, butikok, 
ékszerüzletek, fodrászat, masszázs, internetsarok, valutaváltás, AtM, kirándulások szervezése, buszjárat zadarba, a strandon napernyő és napozóágy bér-
lés, vízi sportok és sporteszköz kölcsönzés, snack bár és beach bár, medence, úszómedence, élménymedence, gyermekmedence, bár a medencéknél, 
rengeteg sportolási lehetőség: tenisz, búvárkodás, lovaglás, szörfözés, röplabda, strandröplabda, football, minigolf, asztalitenisz, kerékpárkölcsönzés, 
biliárd, darts, túrázási lehetőség, gyermek és felnőtt animáció. Elhelyezés: 3*-os	2	fős	stúdiókban,	4-5	fős	apartmanokban,	4*-os	comfort,	prémium	és	
superior mobil home-okban. Ellátás: önellátás, felár ellenében félpanzió kérhető. Parkolás: az üdülő parkolójában ingyenesen. az ár tartalmazza: apart-
manok	esetén:	szállás,	víz-,	gáz-,	áram-,	ágynemű-,	törölköző-,	medence	használat,	idegenforgalmi	adó.	Mobil	home-ok	esetén:	szállás,	víz-,	gáz-,	áram-,	
ágynemű-,	törölköző-,	medence	használat.	az ár nem tartalmazza:	végső	takarítás	40	€/lakóegység,	mobil	home-ok	esetén	egyszeri	regisztrációs	díj	
1	€/fő/éj.	kedvezmény:	5	éves	korig	illetve	5-12	éves	kor	között	04.25-05.30.	és	09.12-10.02.	között	a	félpanziós	ellátás	ingyenes.	felár: félpanziós felár 
5-12	kor	között	05.30-09.12.	között	3 600	Ft/fő/alkalom,	12	éves	kor	felett	05.30-09.12.	között	7 100	Ft/fő/alkalom,	egyéb	időpontban	6 200	Ft/fő/alkalom.	
Kisállat,	mely	előre	rendelendő	14	€/éj.	minimum tartózkodás:	apartmanok	esetén	05.30-09.12.	között	5	éj,	egyébként	3	éj;	mobil	home-ok	esetén	06.06-
09.05.	között	7	éj,	egyébként	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.

150 m

apartmanok:	 minden	 stúdió	 és	 apartman	 klímával,	 széffel,	 SAT-TV-vel,	 telefonnal,	 wifivel,	
hajszárítóval, bútorozott erkéllyel vagy terasszal rendelkezik, a fürdőszobákban zuhanykabin, 
WC	és	mosdókagyló,	a	konyhákban	főzőlap,	hűtőszekrény	és	filteres	kávéfőző	található.	A	2 
fős stúdiók	 egy	 légterűek,	 20	 nm-esek.	 A	4 fős apartmanok	 29	 nm-esek,	 egy	 hálószobá-
sak, a hálóban franciaágy található, a konyha, a nappali és az étkező egy légtérben található, 
ahol két fő részére kihúzható kanapé áll rendelkezésre. Az 5 fős apartmanok	35	nm-esek,	két	
hálószobával rendelkeznek, az egyik hálóban franciaágy, a másikban két különálló ágy talál-
ható, a konyha, a nappali és az étkező egy helyiségben van, ahol egy fő részére kihúzható kan-
apé áll rendelkezésre. 

mobilházak:	minden	mobilház	klímával,	SAT-TV-vel	felszerelt,	bútorozott	terasszal	rendelkezik,	konyháikban	tűzhely,	mikrohullámú	sütő,	filteres	
kávéfőző,	hűtőszekrény	áll	rendelkezésre,	két	fürdőszobásak,	a	fürdőszobákban	zuhanykabin,	WC	és	mosdókagyló	található.	

 apartman/éj	 04.25-05.30.	 05.30-06.20.
	 	 09.12-10.02.	 08.29-09.05.	 06.20-06.27.	 06.27-07.11.	 07.11-08.22.	 08.22-08.29.	 09.05-09.12.

2	fős	stúdió	 17 200	Ft	 26 900	Ft	 34 200	Ft	 39 900	Ft	 55 200	Ft	 41 800	Ft	 18 500	Ft
4	fős	apartman	 21 400	Ft	 36 900	Ft	 49	400	Ft	 54 200	Ft	 69	300	Ft	 58 400	Ft	 25 200	Ft
5	fős	apartman	 28 900	Ft	 49	900	Ft	 63 700	Ft	 72	700	Ft	 94 500	Ft	 74 900	Ft	 34 200	Ft

comfort mobliház:	32	nm-es,	4+2	fő	részére,	két	hálószobával	rendelkezik,	a	konyha,	a	nappali	és	az	étkező	egy	légtérben	található,	ahol	2	főre	
kihúzható kanapé áll rendelkezésre. superior mobil-home: 34	nm-es,	5+2	fő	részére,	két	hálószobás,	az	egyikben	franciaágy,	a	másikban	két	kü-
lönálló ágy melyek felett keresztben egy egyszemélyes ágy található, a konyha, a nappali és az étkező egy légtérben található, ahol két fő részére 
kihúzható kanapé áll rendelkezésre. Premium mobil-home:	34	nm-es,	6+1	fő	részére,	három	hálószobás,	2	db	különálló	ágyas	háló	és	egy	fran-
ciaágyas	háló,	a	konyha,	a	nappali	és	az	étkező	egy	légtérben	található,	ahol	1	fő	részére	kihúzható	kanapé	áll	rendelkezésre.

mobil	home/éj	 04.25-05.23.	 05.23-05.30.	 	 06.06-06.13.	 	 	 	 07.04-07.11.
	 09.12-10.03.	 09.05-09.12.	 05.30-06.06.	 08.29-09.05.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.	 06.27-07.04.	 08.22-08.29.	 07.11-08.22.

Comfort	 24 200	Ft	 36 200	Ft	 45 600	Ft	 48	900	Ft	 43 700	Ft	 54 600	Ft	 62 700	Ft	 73	600	Ft	 84 600	Ft
Superior	 27 600	Ft	 39 400	Ft	 51 300	Ft	 54 600	Ft	 48 900	Ft	 61 300	Ft	 69 300	Ft	 82 700	Ft	 94 900	Ft
Premium	 29 800	Ft	 44 200	Ft	 55 600	Ft	 59	400	Ft	 53 700	Ft	 66 900	Ft	 76	900	Ft	 89	800	Ft	 99	200	Ft

50 m

300 m

6=7 (6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)	12=14	(12	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (05.30-06.06.	közötti	időszakban	apartmanok	esetében	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (04.27-06.06.	és	09.05-09.19.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
5=7	(03.21-04.27.	és	09.19-12.18.	közötti	időszakban	5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)



PEtrČanE
sunny sidE aPartmanok           Hr0402
leírás:	 az	 apartmankomplexum	 közvetlenül	 Petrčane	 strandjára	 néz.	 A	
városközpont	 15	 perces	 sétára	 van,	 a	 közelben	 kisbolt	 és	 gyógyszertár	 is	
található. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	bár,	ingyenes	wifi,	parko-
lás, fitneszcenter, szauna, kültéri medence. Elhelyezés: modern bútorokkal 
berendezett	apartmanokban,	melyek	jól	felszerelt	konyhával	(tűzhely,	hűtő,	
kávéfőző)	ellátottak.	a típusú 2+2 fős apartmanban,	mely	45	m2 nagyságú 
és	 földszinti	 elhelyezkedésű,	 egy	 hálószobával,	 zuhanyzós	 fürdőszobával,	
terasszal és a nappaliban található kihúzhatós fotelággyal felszerelt. A kony-
ha, étkező és nappali egy légtérben található. b típusú 2+2 fős apartman-
ban,	mely	45	m2 nagyságú és az első emeleten található, egy franciaágyas 
hálószobával, egy kanapéágyas szobával, zuhanyzós fürdőszobával, terasz-
szal és a nappaliban található kihúzhatós fotelággyal felszerelt. A konyha, étkező és nappali egy légtérben található. c típusú 2+2 fős apartmanban, 
mely	55	m2 nagyságú és az első emeleten található, egy franciaágyas hálószobával, egy kanapéágyas szobával, zuhanyzós fürdőszobával, terasszal és a 
nappaliban található kihúzhatós fotelággyal felszerelt. A konyha, étkező és nappali egy légtérben található. d típusú 2+3 fős apartmanban,	mely	65	m2 
nagyságú, földszinti vagy első emeleti, egy franciaágyas hálószobával, egy kanapéágyas szobával, zuhanyzós fürdőszobával, terasszal és a nappaliban ta-
lálható kihúzhatós fotelággyal felszerelt. A konyha, étkező és nappali egy légtérben található. E típusú 2+3 fős apartmanban,	mely	70	m2 nagyságú, első 
emeleti, egy franciaágyas hálószobával, egy kanapéágyas szobával, zuhanyzós fürdőszobával, terasszal és a nappaliban található kihúzhatós fotelággyal 
felszerelt.	A	konyha,	étkező	és	nappali	egy	légtérben	található.		Az	összes	apartmanban	jól	felszerelt	konyha	található,	tűzhellyel,	hűtővel	és	kávéfőzővel.	 
A lakrészek modern bútorokkal berendezettek. Ellátás: önellátás,	 térítés	 ellenében	 reggeli:	 3  400	 Ft/fő/alkalom	 és	 félpanzió:	 6  400	 Ft/fő/alkalom	 is	
kérhető. Parkolás:	egy	járműnek	ingyenesen.	az ár tartalmazza:	ágynemű	(hetente	cserélik),	törölköző,	klíma,	végső	takarítás.	az ár nem tartalmazza: 
idegenforgalmi	adó:	610	Ft/fő/éj.	kedvezmény:	babaágy	3	éves	korig	ingyenes,	5	éves	korig	a	reggeli	és	a	félpanzió	ingyenes,	5-12	éves	kor	között	a	 
reggeli	és	a	félpanzió	06.06-09.05.	között	50%,	a	többi	időpontban	ingyenes.	minimum tartózkodás: 07.04-08.22.	között	3	éj,	06.06-07.04.	és	08.22-09.05.	
közötti időszakban 2 éj.

svEti filiP i jakov
croatia aPartmanok***           Hr0402
leírás:	az	apartmanok	50-100	méteres	távolságban	helyezkednek	el	a	ka-
vicsos	strandtól,	a	szállásoktól	kb.	15	perces	sétára	 található	a	Hotel	Alba,	
ahol előre rendelés esetén igényelhető félpanziós ellátás. Elhelyezés: 
egyszerűen	berendezett	apartmanokban.	b3: 3 fős légkondicionált apart-
manban,	mely	kb.	27,5	m2, egy hálószobával, zuhanyzós fürdőszobával, nap-
palival	 (kihúzható	 fotelágy	1	 fő	 részére),	 konyhasarokkal	és	5,6	m2-es bal-
konnal rendelkezik. c4:	4	fős	légkondicionált	apartmanban,	mely	kb.	39m2, 
egy	hálószobával,	zuhanyzós	fürdőszobával,	nappalival	(kihúzható	fotelágy	
2	fő	részére),	konyhasarokkal	és	6,6	m2-es balkonnal rendelkezik. d5:	5	fős	
légkondicionált	apartmanban,	mely	kb.	35	m2, két hálószobával, zuhanyzós 
fürdőszobával,	nappalival	(kihúzható	fotelágy	1	fő	részére),	konyhasarokkal	
és	6,6	m2-es balkonnal rendelkezik. Ellátás: önellátás	vagy	 reggeli	és/vagy	vacsora	 igényelhető,	melyet	a	Hotel	Alba	éttermében	 lehet	elfogyasztani.	
Parkolás: ingyenesen az apartmanok mellett. az ár tartalmazza:	klíma,	víz-,gáz-,	áramhasználat,	ágynemű,	törölköző,	végső	takarítás.	az ár nem tar-
talmazza:	idegenforgalmi	adó	610	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmények:	félpanziós	ellátás	esetén	3-7	éves	kor	közötti	gyermeknek	50%.	
felár:	büféreggeli:	2 600	Ft/fő/alkalom,	büfévacsora	3 700	Ft/fő/alkalom,	gyermekágy:	04.23-06.27.	és	09.05-10.03.	közötti	 időszakban	900	Ft/fő/éj,	a	
többi	időpontban	1 500	Ft/fő/éj.	Háziállat	előre	rendelés	esetén:	8	€/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás:	3	éj	(06.13-09.05.	közötti	
időszakban	csak	szerdai	vagy	szombati	érkezéssel).	A	többi	időszakban	az	érkezés	és	a	távozás	lehetséges	a	hét	minden	napján.	Egyéb: egyedi lemondási 
feltételek.

trogir
HotEl svEti kriz****           
Hr0401
leírás:	a	hotel	2,5	km-re	található	Trogirtól,	mediterrán	növényekkel	körül-
véve, Ćiovo sziget északkeleti oldalán. szolgáltatás: recepció, étterem, kül-
téri	 és	 beltéri	medence,	 teniszpálya,	 parkolás,	 ingyenes	WIFI.	Elhelyezés: 
kétágyas szobákban, melyek légkondicionáltak, tv-vel, minibárral és ingye-
nes	WIFI-vel	felszereltek	és	saját	fürdőszobával	rendelkeznek.	A	szobák	egy	
része a tengerre néz, másik része pedig a parkra. Ellátás: reggeli. Parkolás: 
ingyenesen a szálloda parkolójában. az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adó:	480	Ft/fő/éj.	kedvezmény:	 idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	
nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	12	éves	kor	alatt	az	ebéd	vagy	
vacsora	felára	3 900	Ft/fő/alkalom.	felár:	ebéd	vagy	vacsora	felára:	5 300	Ft/
fő/alkalom.

svEti filiP jakov
HotEl alba ***           Hr0401
leírás:	 az	 aprókavicsos	 lassan	 mélyülő	 strandtól	 150	 méterre	 fekszik,	 a	
település központjától pedig 300 méterre. A kikötőből naponta indulnak 
vízitaxik	a	szomszédos	BRAC-szigetre,	ahol	a	műemlékek	mellett	homokos	
tengerpart is található. szolgáltatások: recepció, légkondicionált étterem, 
kávézó,	bár,	üzlet,	 Internetsarok,	 ingyenes	WIFI,	 lift,	 animáció,	parkoló.	El-
helyezés: kétágyas, pótágyazható tengerre és parkra néző szobákban, me- 
lyekhez	fürdőszoba,	telefon,	TV,	ingyenes	WIFI,	széf	és	erkély	tartozik.	Tengerre	
néző családi szobákban, melyek 2 felnőtt és 2 gyermek elszállásolására al-
kalmasak. egy kétágyas szoba, nappali étkezővel és kihúzhatós fotelágy-
gyal, külön fürdőszoba, teakonyha és erkély tartozik hozzájuk. Ellátás: fél- 
panzió, büfé rendszerben. Parkolás: ingyenesen a szálloda területén. az ár 
nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	610	Ft/fő/éj.	kedvezmények:	7	éves	korig	pótágyon	ingyenes,	7-12	éves	kor	között	04.10-06.27.	és	09.12-10.03.	
időszakokban	pótágyon	ingyenes,	a	többi	időpontban	50%.	12	éves	korig	főágyon	30%,	felnőtt	pótágyon	10%.	Családi	szobában	12	éves	korig	két	felnőtt	
mellett	két	gyerek	kihúzhatós	fotelágyon	04.10-06.27.	és	09.12-10.03.	között	70%,	a	többi	időpontban	50%.	minimum tartózkodás: 3	éj	(06.06-09.12.	
közötti	időszakban	csak	szerdai	vagy	szombati	érkezéssel).	A	többi	időszakban	az	érkezés	és	a	távozás	lehetséges	a	hét	minden	napján.	Egyéb: egyedi 
lemondási feltételek.

HorvátorszáGHorvátorszáG

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!58 59

dalmácia dalmácia

 apartman/éj	 04.25-05.16.	 05.16-06.06.	 06.06-07.04.
	 	 	 09.05-10.03.	 08.22-09.05.	 07.04-08.22.

A	típusú	apartman	 31 200	Ft	 38 900	Ft	 58 800	Ft	 83 600	Ft
B	típusú	apartman	 37 400	Ft	 46 700	Ft	 67 900	Ft	 95 800	Ft
C	típusú	apartman	 43 300	Ft	 54 500	Ft	 75 800	Ft	 103 600	Ft
D	típusú	apartman	 49 200	Ft	 62 700	Ft	 82 600	Ft	 118 600	Ft
E	típusú	apartman	 59 300	Ft	 69 900	Ft	 89 900	Ft	 125 400	Ft

 apartman/éj	 04.23-06.13.	 06.13-06.27.	 06.27-07.04.	 07.04-07.25.
	 	 09.12-10.03.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.25-08.22.

B3	apartman	 11 700	Ft	 15 600	Ft	 22 900	Ft	 32 200	Ft	 36 900	Ft
C4	apartman	 12 200	Ft	 16 200	Ft	 24 300	Ft	 32 900	Ft	 38 500	Ft
D5	apartman	 14 600	Ft	  19	800	Ft	 29 200	Ft	 39 900	Ft	 45 200	Ft

 fő/éj	 02.01-06.01.	 06.01-07.01.
	 	 	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.

kétágyas szobában	 14 200	Ft	 17 700	Ft	 19 500	Ft

 fő/éj	 04.10-06.13.	 06.13-06.27.	 06.27-07.04.	 07.04-07.25.
	 	 09.19-10.03.	 09.12-09.19.	 08.29-09.12.	 08.22-08.29.	 07.25-08.22.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 10 700	Ft	 13 200	Ft	 15 600	Ft	 19 900	Ft	 20 900	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 11 700	Ft	 14 200	Ft	 16 600	Ft	 20 900	Ft	 21 900	Ft
tengerre	néző	családi	szobában	 12 200	Ft	 14 600	Ft	 16 900	Ft	 21 400	Ft	 22 400	Ft

Előfoglalási kedvezmény: 10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.26-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.26-ig)

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

6=7, 12=14 (04.25-06.13.	és	09.05-10.03.	közötti	időszakban	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

5=7 (04.10-05.23.	és	09.12-10.03.	közötti	időszakban	5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(05.23-06.13.	és	09.05-09.12.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

5=7 (04.10-05.23.	és	09.12-10.03.	közötti	időszakban	5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(05.23-06.13.	és	09.05-09.12.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

150 m

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

trogir és környéke – Horvátország velencéje

Trogir,	Splittől	27	km-re,	északra	 fekszik.	A	 római	kori	város	egy	
kis szigetre épült az öbölben, rengeteg ókori és középkori em-
lékkel, hangulatos mediterrán óvárossal. A várossal szemben a 
Čiovo-sziget terül el, amely egy hídon keresztül közelíthető meg. 
A nyaralóhelyek strandjain, a kristálytiszta vízben több méterre 
is lelátni, tökéletesen alkalmas búvárkodásra, a kijelölt helyeken 
pedig a jet-skizést is kipróbálhatjuk.

50 m



Ćiovo
villa cvita           Hr0402
leírás:	az	aprókavicsos	tengerparttól	120	méterre	helyezkedik	el.	A	ház	150	
méteres körzetében bolt és étterem is található. szolgáltatás: grillezési 
lehetőség, parkolás. Elhelyezés:	 földszinten	és	az	első	emeleten	lévő	4	fős	
40	m2-es apartmanokban, melyekben két hálószoba és fürdőszoba van. első 
emeleti	35	m2-es	2+2	fős	apartmanokban,	melyekben	egy	hálószoba,	nap-
pali két pótággyal, konyha és fürdőszoba található. Az összes apartmanhoz 
erkély is tartozik. Ellátás: önellátás. Parkolás: a ház előtt ingyenesen. az ár 
nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó:	1,5	€/fő/éj	,	klíma:	5	€/éj,	mely	a	hely-
színen fizetendő. minimum tartózkodás: 7	éj.

duĆE
villa vukoviĆ davor           Hr0402
leírás: közvetlenül a homokos tengerpart mentén fekszik. szolgáltatás: 
műholdas	TV,	légkondicionálás	felár	ellenében.	Elhelyezés:	2+1	fős,	4	fős	és	
6	fős	apartmanban.	2+1 fős apartman:	29	m2, egy franciaággyal felszerelt 
hálószoba,	a	nappali	(kihúzható	fotelágy)	és	a	jól	felszerelt	konyha	egy	légtér-
ben található, zuhanyzós fürdőszoba, tengerre néző erkély. 4 fős apartman: 
45	m2, 2 db kétágyas szoba, jól felszerelt konyha nappalival egy légtérben,  
zuhanyzós fürdőszoba, tengerre néző erkély. 6 fős apartman: 70	m2, 2 db két- 
ágyas szoba, nappali kihúzható fotelággyal, jól felszerelt külön nyíló konyha, 
2 db fürdőszoba, tengerre néző erkély. Ellátás: önellátás. Parkolás: az apart-
man mellett ingyenesen. az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó:	1,5	
€/fő,	klíma	5	€/éj,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	kedvezmények: 12	éves	
korig	nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	mini-
mum tartózkodás:	7	éj.

duĆE
lioviĆ aPartman           Hr0402
leírás: a hegyekkel körbevett apartmanház a homokos strandtól 200 mé-
terre,	 Omis	 központjától	 pedig	 1,5	 km-re	 helyezkedik	 el.	 A	 szálláson	 két	
emeleten	 lehet	 apartmanokat	bérelni,	melyekből	gyönyörű	kilátás	nyílik	 a	
tengerre. szolgáltatás: légkondicionálás, parkolási lehetőség. Elhelyezés:  
két- és háromágyas apartmanokban. A kétágyas apartmanokban egy háló-
szoba, konyha, zuhanyzós fürdőszoba és balkon található. A háromágyas 
apartmanokban egy hálószoba van franciaággyal és egy kihúzható fotelágy-
gyal, konyha, zuhanyzós fürdőszoba és erkély. Ellátás: önellátás. Parkolás: 
az apartman területén ingyenesen. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi 
adó:	1,5	€/fő,	klíma	5	€/éj,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	kedvezmények: 
12	 éves	 korig	nem	kell	 idegenforgalmi	 adót	 fizetni,	 12-18	 éves	 kor	 között	
50%.	minimum tartózkodás:	7	éj.

Ćiovo
villa zaja            Hr0402
leírás: az apartmanház Mavastica öbölben helyezkedik el, 200 méterre az 
aprókavicsos	 tengerparttól.	Okrug	Gornij	 központja	 800	méterre	 található	
a villától, ahol gyógyszertár, élelmiszerbolt, pékség, posta és AtM is ren-
delkezésre áll. szolgáltatás: wifi, kültéri medence, sütögetési lehetőség a 
kertben. Elhelyezés: 2+1 fős stúdió a földszinten található, melyben egy 
franciaágy, egy kihúzható fotelágy, nappali és konyha található egy légtér-
ben. külön zuhanyzós fürdőszoba tartozik hozzá és egy kisebb terasz. A 4 fős 
apartmanban két kétágyas szoba található, az egyik hálószoba függönnyel 
van elválasztva a jól felszerelt konyhától. ezen felül zuhanyzós fürdőszoba és 
terasz is tartozik az apartmanhoz. A 4+1 fős apartmanban két darab két-
ágyas hálószoba, nappali kihúzható fotelággyal és ugyanabban a légtérben 
elhelyezkedő konyha és étkező is található. Az apartmanhoz továbbá egy zu-
hanyzós fürdőszoba és terasz is tartozik. Az összes apartman tengerre néző. 
Ellátás: önellátás. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó: felár: klíma: 
kb.	5	€/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás: 7	éj.

duĆE
tomislav aPartman           Hr0402
leírás:	 az	 apartman	 –	 mely	 200	méterre	 található	 a	 homokos	 parttól	 –	 új	
építésű,	korszerű	bútorokkal	felszerelt.	Két	épületből	áll	melyekben	összesen	
5	db	2+2	fős	apartman	található.	szolgáltatás: ingyenes wifi és parkolás. Elhe-
lyezés: 2+2 fős apartmanokban, melyekben egy szoba franciaággyal, nap-
pali kihúzhatós fotelággyal, zuhanyzós fürdőszoba, tengerre néző erkély és 
konyha található, mely a nappalival egy légtérben van. Ellátás: önellátás. Par-
kolás:	vendégenként	egy	jármű	ingyenesen	parkolhat	az	apartman	területén.	
az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adó:	 1,5	 €/fő,	 klíma	5	€/éj,	melyek	
a helyszínen fizetendőek. kedvezmények:	12	éves	korig	nem	kell	idegenfor-
galmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás:	7	éj.

nEmira
nEmira Panzió***           Hr0404
leírás:	a	panzió	Omis	központjától	3	km-re,	a	kavicsos	tengerparttól	pedig	150	
méterre található, nyugodt, zöld környezetben. szolgáltatás: étterem, kávé 
bár,	pénzváltó,	ingyenes	WIFI.	Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek pótá- 
gyazhatóak, saját fürdőszobával és tengerre néző erkéllyel felszereltek. Ellátás: 
reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a panzió közelében ingyenesen. az ár nem 
tartalmazza: idegenforgalmi	 adó:	 1,5	 €/fő/éj,	 mely	 a	 helyszínen	 fizetendő.	
kedvezmények: 4	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyon	ingyenes,	4-12	kor	között	
pótágyon	20%,	felnőtt	pótágyon	10%.	12	éves	korig	nem	kell	idegenforgalmi	
adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás:	7	éj.

lokva rogoznica
dubrovka aPartman           Hr0402
leírás:	 az	 apartman	 Lokva	 Rogoznica	 központjától	 600	méterre	 húzódik.	 A	
legközelebbi	 strand	 150	méterre	 található	 a	 szállástól.	szolgáltatás: kültéri 
medence, parkolás, grillezési lehetőség. Elhelyezés: 2+1 fős stúdiókban, me-
lyek kb. 30 m2 nagyok, egy nappali étkezővel és konyhával, külön fürdőszoba 
és erkély tartozik hozzájuk. 2+2 fős apartmanokban, melyek kb. 33 m2 nagy-
ságúak, egy hálószoba, konyha nappalival és étkezővel, külön fürdőszoba és 
erkély tartozik hozzá. Ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen az apartman 
előtt. az ár tartalmazza: klíma, wifi, idegenforgalmi adó. minimum tartóz-
kodás: 06.30-09.01.	között	5	éj,	a	többi	időszakban	3	éj.
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omisi riviéra

A	Splittől	25	km-re,	Makarskától	30	km-re	található	Omiš	a	Cetina-
folyó,	Horvátország	talán	legszebb	folyójának	kanyonjában	fekszik.	
Az	omiši	riviéra	25	km	hosszan	terül	el,	nagy,	homokos	strandokkal	
és szép, barátságos településekkel. Az egyik legismertebb strand 
Duće	 településén	 található,	mely	 4	 km	hosszú,	homokos	 tenger-
parttal várja az üdülni vágyókat.

120 m

 apartman/hét	 02.01-06.06.	 06.06-06.27.
	 	 	 08.22-09.05.	 06.27-08.22.

2+2	fős	apartman	 170 300	Ft	  198	800	Ft	 232 200	Ft
4	fős	apartman	 185 700	Ft	 216 600	Ft	 247 600	Ft

 apartman/hét	 06.01-06.06.	 06.06-06.20.
	 	 09.12-09.26.	 08.29-09.12.	 06.20-08.29.

2+1	fős	apartman	 139 300	Ft	 139 300	Ft	 209 400	Ft
4	fős	apartman	 169 200	Ft	 185 700	Ft	 266 200	Ft
6	fős	apartman	 228 900	Ft	 262 900	Ft	 371 300	Ft

 apartman/hét	 06.01-06.27.	 06.27-07.04.
	 	 08.29-09.26.	 08.22-08.29.	 07.04-08.22.

2	fős	apartman	 129	900	Ft	 159	900	Ft	 173 300	Ft
2+1	fős	apartman	 169	300	Ft	 188 800	Ft	 219 700	Ft
3	fős	apartman	 160	900	Ft	 185 700	Ft	 209 400	Ft

 apartman/hét	 05.01-06.20.	 06.20-07.04.
	 	 	 08.22-10.01.	 07.04-08.22.

2+1	fős	stúdió	 154 700	Ft	 185 700	Ft	 228 900	Ft
4	fős	apartman	 191 800	Ft	 247 600	Ft	 296 900	Ft
4+1	fős	apartman	 247 600	Ft	 293 900	Ft	 340 400	Ft

200 m

200 m

150 m

150 m

 apartman/éj	 02.01-06.13.	 06.13-06.27.	 06.27-07.18.
	 	 	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.18-08.22.

2		fős	apartman	 24 400	Ft	 26 600	Ft	 29 800	Ft	 35 400	Ft
Pótágy	 	 		3 600	Ft	 		3 600	Ft	 		4 900		Ft	 		5 300	Ft

 fő/éj	 02.01-06.13.	 06.13-06.27.	 06.27-07.11.
	 	 09.12-09.19.	 09.05-09.12.	 08.22-09.05.	 07.11-08.22.

kétágyas	szobában	reggelivel	 		8 500	Ft	 		9 300	Ft	 		9 800	Ft	 11 200	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 11 900	Ft	 12 400	Ft	 12 800	Ft	 14 600	Ft

 apartman/éj	 04.29-06.16.	 06.16-06.30.
	 	 09.15-10.06.	 09.01-09.15.	 06.30-07.12.	 07.12-08.25.	 08.25-09.01.	 10.06-11.03.

2+1	fős	stúdió	 16 300	Ft	 18 400	Ft	 23 300	Ft	 26 900	Ft	 23 300	Ft	 14 700	Ft
2+2	fős	apartman	 21 500	Ft	 25 200	Ft	 35 800	Ft	 42 900	Ft	 39 400	Ft	 17 900	Ft

200 m



gradac
HotEl laguna**           Hr0401
leírás:	 a	 szállás	 Gradac-ban	 egy	 régi	 halászfaluban	 található,	 az	 aprókavi- 
csos	tengerparttól	50	méterre.	A	hotel	egy	főépületből	és	két	melléképületből	
áll,	amelyekben	komfort	kétágyas	szobák	találhatóak.	Az	„A”	melléképület	50	
méterre,	a	„B”	melléképület	100	méterre	található	a	főépülettől.	szolgáltatás: 
24	órás	recepció,	étterem,	wifi,	kávézó,	széf	a	recepciónál,	lift	a	főépületben,	
teniszpálya, bérelhető napozóágyak a strandon. Elhelyezés: főépület: pót-
ágyazható tenger felőli kétágyas szobák és családi szobák, melyek tv-vel, 
telefonnal, ingyenes wifivel, fürdőkádas vagy zuhanyzós fürdőszobával és 
erkéllyel felszereltek. A szobák egyrésze légkondicionált. A családi szobákban 
két darab kétágyas szoba található. „a” épület: részben pótágyazható két-
ágyas tenger felőli szobák, külön fürdőszoba, ingyenes wifi és erkély tartozik hozzájuk. „b” épület: tenger felőli részben pótágyazható és részben erkéllyel 
rendelkező szobákban, melyekben külön fürdőszoba, tv és ingyenes wifi van. Ellátás: félpanzió. Parkolás:	5	€/autó/nap.	az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adó:	480	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény: 12	éves	korig	a	pótágy	ingyenes,	12	éves	kor	felett	10%.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	kor	
alatt	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás: 3 éj.

makarska
HotEl biokovka ***           Hr0401
leírás: a hotel közvetlenül az aprókavicsos strand mellett húzódik, mediterrán 
növényzettel körülvéve. A szállodában az egészségturizmus fontos szerepet 
tölt be, különböző masszázsokat, fizioterápiát és hidroterápiát is igény- 
be lehet venni. szolgáltatások: recepció, étterem, kávézó, bár, pénzváltó, 
edzőterem, szauna, medence, masszázs, játszótér, ingyenes wifi. Elhelyezés: 
kétágyas hegyre és tengerre néző balkonos szobákban, melyek légkondi-
cionáltak,	 ingyenes	WIFI-vel,	TV-vel	 és	 hajszárítóval	 felszereltek.	 A	 tengerre	
néző szobák pótágyazhatóak. Ellátás: félpanzió, teljes panzió felár ellenében 
kérhető. Parkolás: a szálloda parkolójában térítés ellenében. az ár nem  
tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	610	Ft/fő/éj.	felár:	teljes	panzió:	2 800	Ft/fő/alkalom,	gyermekágy:	2 600	Ft/éj	(05.23-09.26.	között).	kedvezmény: egy 
gyermek	7	éves	korig	pótágyon	vagy	szülőkkel	egy	ágyon	ingyenes,	7-14	éves	kor	között	pótágyon	50%,	7-14	éves	kor	között	főágyon	20%,	felnőtt	pótágyon	
10%.	minimum tartózkodás: 3 éj.

gradac
HotEl labinEca***           Hr0401
leírás:	a	hotel	közvetlenül	a	tengerparton	található,	a	makarskai	riviéra	déli	részén.	Gradac	központja	250	méter	
távolságra van, mely félúton van split és dubrovnik között. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	bár,	kávézó,	
kültéri és beltéri medence, mini club, animáció, játszótér, gyermekmegőrzés felár ellenében, internetsarok, mosás, 
röplabda, aerobic, minigolf. Elhelyezés: kétágyas tenger felőli komfort és standard családi szobákban, melyek 
légkondicionáltak, tv-vel, telefonnal, minibárral, külön fürdőszobával, hajszárítóval, ingyenes wifivel és erkéllyel 
felszereltek. A standard családi szoba két összenyitott komfort szobából tevődik össze. Ellátás: all inclusive, büfé 
stílusban. Parkolás:	Felár:	egyágyas	felár	40%.	az ár tartalmazza: napozóágy és napernyő a medencénél. az ár 
nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	480	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény: 12	éves	korig	a	
pótágy	ingyenes,	12	éves	kor	felett	10%.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	kor	alatt	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	
között	50%.	minimum tartózkodás:	06.13-09.12.	között	4	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.

orEbic
HotEl orsan***            Hr0401
leírás:	 Pelješac-félszigeten	 található,	 az	 aprókavicsos	 tenger	 partján.	 Orebic	 központja	 15	 perces	 sétával	
elérhető. szolgáltatás: recepció, pool bár, étterem, kültéri medence, teniszpálya, játszótér, biciklikölcsönzés, ani-
máció, élőzene, ingyenes wifi, ingyenes parkolás. Elhelyezés: kétágyas parkra néző és kétágyas erkélyes tengerre 
néző szobákban, melyek légkondicionáltak, ingyenes wifivel, tv-vel, telefonnal és zuhanyzós fürdőszobával fel-
szereltek. Ellátás:	all	inclusive	light	(büféreggeli,	ebéd	és	vacsora	italokkal)	Parkolás: ingyenesen a szálloda par-
kolójában. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	480	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény: 
7	éves	korig	a	pótágy	ingyenes,	7-14	éves	kor	között	50%,	14	éves	kor	felett	20%.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	kor	
alatt	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás:	07.04-08.15.	között	4	éj,	06.06-07.04.	és	
08.15-09.05.	között	3	éj,	a	többi	időpontban	2	éj.

biograd
HotEl HyggE***            Hr0401
leírás:	a	szálloda	neve	dán	szóból	eredeztethető,	melynek	jelentése	egyszerűség,	meghittség.	A	hotelhez	legkö-
zelebb lévő strand, a bosana, 300 méterre található a szálláshelytől. szolgáltatás: recepció, klíma, wifi, étterem, 
reptéri transzfer. Elhelyezés: pótágyazható standard kétágyas szobákban, melyek wifi-vel, légkondicionálóval és 
műholdas	TV-vel	felszereltek.	Ellátás: félpanzió, felár ellenében előre rendelés esetén ebéd kérhető. Parkolás: a 
szálloda parkolójában térítés ellenében. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	480	Ft/fő/éj,	12	éves	korig	
nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	kedvezmény:	pótágyon	egy	gyermeknek	4	éves	
korig	ingyenes,	4-7	éves	kor	között	50%,	7-12	éves	kor	között	30%,	12	éves	kor	felett	20%.	felár: ebéd:	2 700	Ft/
fő/alkalom.	minimum tartózkodás:	4	éj.

mlini
HotEl astarEa***           Hr0401
leírás:	a	szálloda	a	Dubrovnik	riviérán	helyezkedik	el	50	méterre	az	aprókavicsos	tengerparttól.	szolgáltatás: 
recepció, lift, bár, étterem, klíma, bel- és kültéri medence, szauna, masszázs, parkolás. Elhelyezés: 21	m2-es két-
ágyas parkra néző, erkélyes szobában, mely légkondicionált, telefonnal, tv-vel, internettel és külön fürdőszobával 
felszerelt. Ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen, szabad helyek függvényében. az ár 
nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	480	Ft/fő/éj.	kedvezmény: 12	éves	korig	nem	kell	idegenforgalmi	adót	
fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Egy	gyermek	2	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyon	ingyenes,	egy	gyermek	2-12	
éves	 kor	 között	 pótágyon	 50%.	minimum tartózkodás:	 07.10-08.30.	 közötti	 időszakban	 7	 éj,	 06.26-07.10.	 és	
08.30-09.20.	közötti	időszakban	5	éj,	05.29-06.26.	és	09.20-10.04.	között	4	éj,	egyéb	esetben	3	éj.
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Makarskai riviéra
A Makarskai riviérát az Adriai tengerpart mentén húzódó 2000 m 
magas  biokovo hegység veszi körül. makarska, Pisak, Brela, Baska 
Voda, és Tucepi ismert helységek, melyek több kilométer hosszú 
kavicsos strandjairól és csodálatos mediterrán növényzetéről híre-
sek. kikötőjében szinte egymásba érnek a szebbnél-szebb jachtok. 
Makarska strandjai közül a városi strand a legismertebb, mely a 
szent Péter félsziget északi partjáról indul és kb. másfél kilométer 
hosszan tart az északi irányba. A fehéren virító kavicságyat, üde 
zöldellő,	mediterrán	fenyvesek	kísérik,	majd	a	partszakaszt	a	Franje	
tuđmana sétány zárja le, ahol az éttermi- és szállodasor kezdődik. 
A városban rengeteg dalmát étel- és borkülönlegességeket kínáló 
étterem és borospince található, a fiatalokat pedig a hajnalig nyitva 
tartó zenés szórakozóhelyek várják.

50 m

 fő/éj	 05.22-05.30.	 05.30-06.13.	 06.13-06.27.
	 	 09.19-10.01.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05.	 06.27-08.22.

kétágyas	komfort	szobában	 10 200	Ft	 14 600	Ft	 18 200	Ft	 22 600	Ft
kétágyas légkondicionált komfort szobában	 11 200	Ft	 15 900	Ft	 19 500	Ft	 23 900	Ft
családi	szobában	 	 14 200	Ft	 18 600	Ft	 22 200	Ft	 28 700	Ft
légkondicionált	családi	szobában	 15 500	Ft	 19	800	Ft	 24 800	Ft	 29 800	Ft
„A”	épületi	kétágyas	szobában		 		9 300	Ft	 12 400	Ft	 15 200	Ft	 19 500	Ft
„B”	épületi	kétágyas	szobában	 –	 		9	800	Ft	 13 300	Ft	 16 800	Ft

 fő/éj	 04.26-05.30.	 05.30-06.20.	 06.20-07.11.
	 	 09.26-12.31.	 09.05-09.26.	 08.15-09.05.	 07.11-08.15.

kétágyas	standard	szobában	 16 800	Ft	 18 200	Ft	 19 900	Ft	 22 200	Ft

 fő/éj	 02.01-05.16.	 05.16-06.06.	 06.06-06.20.	 06.20-07.04.
	 	 	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.15-08.29.	 07.04-08.15.

kétágyas parkra néző erkélyes szobában	 16 400	Ft	 19 500	Ft	 22 500	Ft	 25 600	Ft	 28 300	Ft
kétágyas tengerre néző erkélyes szobában	 17 700	Ft	 19 800	Ft	 25 200	Ft	 28 300	Ft	 31 400	Ft

 fő/éj	 04.18-04.25.	 	 05.23-06.13.	 06.13-07.04.	 07.04-07.18.
	 	 09.26-11.01.	 04.25-05.23.	 09.12-09.26.	 08.29-09.12.	 08.15-08.29.	 07.18-08.15.

kétágyas	tenger	felőli	komfort	szobában	 15 200	Ft	 17 700	Ft	 21 200	Ft	 27 800	Ft	 32 300	Ft	 33 200	Ft
standard	tenger	felőli	családi	szobában	 17 700	Ft	 19 500	Ft	 22 500	Ft	 33 200	Ft	 36 700	ft	 37 600	Ft

 fő/éj	 04.01-05.08.	 05.08-05.29.	 05.29-06.26.	 06.26-07.10.	 07.10-07.24.
	 	 10.18-10.31.	 10.04-10.18.	 09.20-10.04.	 08.30-09.20.	 08.16-08.30.	 07.24-08.16.

kétágyas	szobában	 17 900	Ft	  19	800	Ft	 26 900	Ft	 29 300	Ft	 30 800	Ft	 32 500	Ft

 fő/éj	 02.01-04.25.	 04.25-05.23.	 05.23-06.13.	 06.13-07.11.
	 	 10.17-12.01.	 09.26-10.17.	 09.12-09.26.	 08.28-09.12.	 07.11-08.28.

kétágyas	hegyre	néző	szobában	 10 900	Ft	 12 900	Ft	 16 900	Ft	 22 500	Ft	 26 500	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 11 900	Ft	 13 900	Ft	 18 400	Ft	 24 500	Ft	 29 500	Ft

Előfoglalási kedvezmény: 10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.26-ig)

Előfoglalási kedvezmény: 10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27ig)

Előfoglalási kedvezmény: 15%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.27-ig)	10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.30-ig)

300 m

300 m

800 m
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Pag-sziget Pag-sziget 
Pag-sziget az egyik legnagyobb adriai sziget, mely zadar kö-
zelében	található.	A	térséget	délről	–	Zadar	felől	–	a	340	méter	
hosszú Pag hídon keresztül lehet megközelíteni illetve a zigljen 
Prizna kompjárattal. A napsütötte hófehér kopár hegyek és sík-
ságok képét sokszor üde, zöld olaj- és fügefaligetek váltják fel.  
A kis kikötő, a parti házak, a délszaki növényzet hamisítatlan 
adriai	hangulatot	áraszt.	A	sziget	gyönyörű	és	változatos	strand-
jai, gazdag kulturális öröksége, valamint Pag festői óvárosa ga-
rantálja a tökéletes kikapcsolódást. 

magánaPartmanok          Hr0402
leírás:	az	apartmanok	az	összesen	27	kilométer	hosszú,	homokos	és	apró	kavicsos	strandokkal	rendelkező	sziget	 legszebb	üdülőhelyein,	Pag	
településen és környékén találhatóak, közel a tengerparthoz. Elhelyezés: családiasan berendezett magánházak apartmanjaiban. Minden apart-
man fürdőszobás, felszerelt konyhasarokkal vagy önálló étkezős konyhával rendelkezik, terasz vagy balkon tartozik hozzájuk kerti bútorokkal. 
Ágyneművel	ellátottak,	többnyire	TV	biztosított.	Pótágyként	általában	a	nappaliban	található	kinyitható	kanapé	szolgál.	Ellátás: önellátás. Par-
kolás: a házak előtt vagy azok udvarán, ingyenesen. kedvezmény: egy	gyermek	4	éves	korig	a	szülők	ágyában	12	400	Ft/hét.	az ár tartalmazza: 
szállás,	áram-,	víz-,	gáz-	és	ágynemű	használatot	és	az	idegenforgalmi	adót.	az ár nem tartalmazza: egyszeri	regisztrációs	díj	3	€/fő,	mely	a	hely-
színen fizetendő. felár: kisállat	előzetes	bejelentéssel	6	€/éj,	légkondicionált	apartman	rendelése	esetén	7	€/éj,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	
minimum tartózkodás:	7	éj	szombati	érkezéssel.

apartman/hét	 05.01-06.06.	 06.06-06.20.	 06.20-07.04.	 07.04-07.18.	 07.18-08.01.
	 09.19-09.30.	 09.12-09.19.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 08.01-08.22.

2	fős	 		64	900	Ft	 		77	400	Ft	 		92	900	Ft	 111	400	Ft	 136	300	Ft	 157	800	Ft
3	fős	 		77	400	Ft	 		92	800	Ft	 114	500	Ft	 136	300	Ft	 160	900	Ft	 182	500	Ft
4	fős	 		89	800	Ft	 114	500	Ft	 139	300	Ft	 163	900	Ft	 194	900	Ft	 225	900	Ft
5	fős	 102	300	Ft	 129	900	Ft	 157	800	Ft	 188	700	Ft	 219	700	Ft	 250	600	Ft

	 apartman/hét	 05.30-06.14.,	09.14-09.30.	 06.14-07.05.,	08.23-09.14.	 07.05-08.23.
2+1	fős	stúdió	 	 		98	900	Ft	 111	400	Ft	 144	600	Ft
2+2	fős	apartman	 123	800	Ft	 160	900	Ft	 223	500	Ft
4+2	fős	apartman	 160	900	Ft	 197	900	Ft	 249	800	Ft
pótágy/hét	 	 		24	800	Ft	 																																																																																							31	600	Ft

Előfoglalási kedvezmény: 10%	(05.01-07.31.	és	08.22-09.30.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)
      5%	(08.01-08.21.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

Pag  
doris aPartman
leírás:	150	méterre	helyezkedik	el	az	aprókavicsos	strandtól.	Étterem	
és élelmiszerbolt az apartman 200 méteres körzetében található. El-
helyezés: egy	földszinti	és	egy	első	emeleti	120	m2-es tengerre néző 
6-9	 fős	 apartmanban,	 mely	 négy	 hálószobával,	 két	 fürdőszobával,	
konyával egy légtérben levő nappalival tv-vel és internettel felszerelt. 

Pag  
sanja aPartman
leírás:	 az	 apartman	350	méterre	húzódik	az	aprókavicsos	 strandtól,	
Pag	központja	1400	méterre	található.	Elhelyezés: 45 m2-es, 3-4 fős 
földszinti, légkondicionált apartmanban, melyben egy hálószoba, 
konyha	 villanytűzhellyel,	 hűtő	 fagyasztóval,	 konyha	 nappalival,	 zu-
hanyzós fürdőszoba és erkély található. 60 m2-es, 4-5 fős első emeleti, 
légkondicionált apartmanban, melyben két hálószoba, konyha villany- 
tűzhellyel,	hűtő	fagyasztóval,	konyha	nappalival,	zuhanyzós	fürdőszo-
ba és erkély található. 75 m2-es, 4-5 fős első emeleti, légkondicionált 
apartmanban,	melyben	két	hálószoba,	konyha	gáztűzhellyel,	hűtő	fa-
gyasztóval, konyha nappalival, zuhanyzós fürdőszoba és erkély található. 

Pag  
sara aPartman
leírás: a legközelebbi kavicsos strand 200 méterre található az apart-
manháztól. Elhelyezés:	egyszerűen	berendezett	32 m2-es, 2-3 fős apart-
manban, melyben egy kétágyas szoba, egy fürdőszoba, konyhával egy 
légtérben lévő nappali és egy kisebb terasz található. 45 m2-es, 4 fős apart-
manban, melyben két kétágyas szoba, egy fürdőszoba, konyhával egy lég-
térben lévő nappali és egy kisebb terasz található. két darab 55 m2-es,  
4-5 fős apartmanban, melyekben két kétágyas szoba, egy fürdőszoba, 
konyhával egy légtérben lévő nappali és egy kisebb terasz található. Az 
apartmanok légkondicionáltak és tv-vel felszereltek.

150 m

350 m

200 m

braČ-sutivan   
bElla vista  apartmanház          Hr0402
leírás:	az	üdülőhely	központjától	600	méterre,	a	tengerparttól	200	méterre	található	a	Bella-Vista	apartmanház.	Fekvése	kiváló,	erkélyeiről	csodálatos	
kilátás nyílik a tengerre. Elhelyezés:	a	légkondicionált	apartmanházban	2+1	fős	stúdiók,	2+2	fős,	valamint	4	+	2	fős	apartmanok	foglalhatók.	A	kony-
hák	jól	felszereltek,	beépített	főzőlappal,	mikrohullámú	sütővel,	nagyméretű	hűtőszekrénnyel,	kávéfőzővel	rendelkeznek.	Minden	apartman	erkélyéről	
rálátni a tengerre.  A tetőtérben lévő stúdió, illetve apartman nem rendelkezik erkéllyel és belmagassága is kisebb. Az udvaron grillezésre, szabadtéri 
főzésre	is	van	lehetőség.	A	lakásokban	8	magyar	nyelvű	tévécsatorna	fogható.	Az	apartmanház	mellett	saját	parkolási	lehetőség	van.	2-3 fős: stúdió, 
háló-nappali-konyhasarok egy légtérben. 3-4 fős:	 1	hálószobás	apartman,	nappaliban	kihúzható	kanapé	2	 fő	 részére	és	 konyhasarok,	 zuhanyzós	
fürdőszoba. 4-6 fős: 2 hálószobás apartman, nappaliban kihúzható kanapé 2 fő részére és konyhasarok, zuhanyzós fürdőszoba. Ellátás: önellátás. 
Parkolás: az apartmanház mellett. az ár tartalmazza: szállás, víz-, gáz- és áramfogyasztás, klíma. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	510	Ft/
fő/nap,	végső	takarítás	díja	15	€/tartózkodás.	minimum tartózkodás: 7	éj.	Egyéb: egyedi lemondási feltételek. 

150 m

Pag-szigEt    
strasko camPing          Hr0405
leírás:	Pag-sziget	középső	részén,	Novalja	városától	1	kilométerre	található,	mediterrán	növényekkel	borított,	fás,	ligetes	környezetben.	A	kemping	
57	hektáron	terül	el,	fenyők	és	olívafák	adnak	hűs	árnyékot	a	nyári	szezonban,	kavicsos	strandja	2	kilométer	hosszan	húzódik.	Nagy	és	kényelmes	
területével rengeteg kikapcsolódási és szórakozási lehetőségnek enged teret, ideális választás mindenki számára, aki szeretné aktívan eltölteni 
nyaralását. A kemping területén nudista strand is található. szolgáltatás: sport és rekreációs központ, animációs programok felnőttek és gyerme-
kek részére, esti szórakoztató programok, minigolf, strandröplabda, tenisz, kerékpárkölcsönzés, asztalitenisz, biliárd, vízi sporteszközkölcsönzés, 
masszázs, fitneszterem, étterem, kávézó, ajándéküzlet, széf a recepción, internetsarok. Elhelyezés:	Adria,	Mediteran	és	Premium	típusú,	4	fős	mo-
bilházakban. Ellátás: önellátás. Parkolás: házanként egy autó parkolása ingyenes. az ár tartalmazza:	szállás,	áram-,	víz-,	gáz-,	klíma-,	ágynemű-	és	
törölköző használat, parkolás, végső takarítás. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	450	Ft/fő/éj,	egyszeri	regisztrációs	adó	1	€/fő/tartóz-
kodás. kedvezmény:	egy	vagy	két	gyermek	12	éves	korig	pótágyon	ingyenes.	felár:	kisállat	05.30-09.05.	között	15	€/éj,	a	többi	időpontban	10	€/
éj, előre rendelendő, helyszínen kell fizetni. minimum tartózkodás:	05.30-09.12.	között	7	éj,	egyébként	3	éj.	

Premium mobil home: :	32	nm-esek,	a	tengertől	150-200	méterre	helyezkednek	el,	két	hálószobásak	és	két	fürdőszobásak,	a	konyha,	a	nappali	és	
az	étkező	egy	légtérben	található,	a	konyhában	tűzhely,	hűtőszekrény,	filteres	kávéfőző	áll	rendelkezésre,	klímával,	SAT-TV-vel	felszerelt,	bútorozott	
terasszal rendelkezik,  parkolási lehetőség közvetlen a mobilház mellett.

adria mobil home: felszereltségében és méretében megegyezik a Premium mobil home-mal, a tengerhez közelebb, a második sorban  
helyezkednek el.

mediteran mobil home:	34	nm-esek,	klímásak,	két	hálószobával	és	két	zuhanykabinos	 fürdőszobával	 rendelkeznek,	a	konyha,	a	nappali	és	az	
étkező	egy	 tágas	helyiségben	 található,	a	konyhában	 tűzhely,	hűtőszekrény	és	filteres	kávéfőző	áll	 rendelkezésre,	SAT-TV-vel,	privát	wifivel	 fel-
szereltek, parkolási lehetőség közvetlen a ház mellett.

50 m

mobil	home/éj	 04.19-05.16.	 05.16-05.30.	 05.30-06.27.	 	 07.11-07.18.
	 09.12-10.11.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 06.27-07.11.	 08.22-08.29.	 07.18-08.22.

Premium	 19	800	Ft	 27	800	Ft	 42	300	Ft	 57	700	Ft	 67	900	Ft	 69200	Ft
Adria	 23	800	Ft	 31	900	Ft	 46	600	Ft	 63	600	Ft	 79	200	Ft	 84	200	Ft
Mediteran	 27	800	Ft	 35	900	Ft	 49	900	Ft	 67	900	Ft	 79	800	Ft	 86	400	Ft
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Plitvicei-tavak Plitvicei-tavak

PlitviČka jEzEra  
HotEl PlitvicE           Hr0501
leírás: a hotel a Plitvice Nemzeti Park bejáratától pár perces sétára he-
lyezkedik el. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, széf a recepciónál, 
pénzváltó. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek ingyenes wifivel, 
telefonnal, tv-vel és minibárral felszereltek. Ellátás: reggeli. Parkolás: 
ingyenesen a hotel parkolójában. az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adó:	460	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvezmény: egy 
gyermek	2-7	éves	kor	között	pótágyon	50%,	7-12	éves	kor	között	30%,	
12	éves	kor	felett	20%.	minimum tartózkodás: 3 éj.

PlitviČka jEzEra  
korana kEmPing           Hr0505
leírás:	a	kemping	a	Korana	folyó	mentén	húzódik,	35	hektáron.	szol-
gáltatás: a’la carte étterem, kisbolt, kávézó, sütögetési lehetőség. A  
Plitvicei-tavak	Nemzeti	Parktól	8	km-re	helyezkedik	el.	Elhelyezés: két-
ágyas bungalókban, melyekben egy asztal, szék és egy szekrény talál-
ható. A kemping területén számos közös mosdó helyiség vehető igény- 
be. Ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenesen. az ár nem tartalmazza: 
idegenforgalmi	adó:	330	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	kedvez-
mény:	 7	éves	korig	 főágyon	egy	 felnőttel	 egy	bungalóban	50%,	7-12	
éves	kor	között	főágyon	egy	felnőttel	30%.	12	éves	korig	nem	kell	ide-
genforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	

PlitviČka jEzEra   
HotEl bEllEvuE**           Hr0501
leírás: a szállás a Plitvicei-tavak Nemzeti Park bejáratától mindössze  
2 kilométerre található csendes, egyedi természetes környezetben. 
szolgáltatás:	 24	órás	 recepció,	poggyászmegőrzés,	pénzváltó,	 szoba-
szerviz, ingyenes wifi. Elhelyezés:	 egyszerűen	 berendezett,	 TV-vel,	
telefonnal felszerelt fürdőszobás, kétágyas szobákban. Ellátás: reggeli. 
Félpanzió	kérhető,	4	600	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: ingyenes a szálloda 
parkolójában. kedvezmény: 2 éves korig szülőkkel egy ágyban ingye-
nes,	2-7	éves	kor	között	pótágyon	50	%,7-12	éves	kor	között	30	%,	12	
éves	kor	 felett	10%.	az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	610	
Ft/fő/éj,	12	éves	kor	alatt	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%.	Egyéb: a 
hotel	Bellevue	vendégei	részére	az	ebéd	és	vacsora	a	szomszédos	Hotel	
Plitvice éttermében kerül felszolgálásra. 

PlitviČka jEzEra   
HotEl grabovac ***          Hr0501
leírás:	a	szállás	a	Plitvicei-tavak	Nemzeti	Park	északi	részénél,	a	központi	zónától	12	kilométerre	található	csendes,	nyugodt,	zöld	környezetben.	szolgálta-
tás:	a’la	carte	étterem,	kávézó,	24	órás	recepció,	játszótér,	ingyenes	wifi.	Elhelyezés:	egyszerűen	berendezett	SAT	TV-vel,	telefonnal	felszerelt,	fürdőszobás,	
légkondicionált kétágyas szobában. Ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes a szálloda területén. kedvezmény: 2 éves korig szülőkkel egy ágyban ingyenes, 
7	éves	korig	pótágyon	50%,	egy	gyermek	7–12	éves	kor	között	pótágyon	30%,	felnőtt	pótágyon	10%.	felár: vacsora	3	900	Ft/fő/alkalom.	az ár nem tar-
talmazza: idegenforgalmi	adó	460	Ft/fő/éj.	

 fő/éj	 03.01-05.01.	 05.01-07.01.
	 	 	 09.01-11.01.	 07.01-09.01.

kétágyas	szobában	 17	300	Ft	 21	700	Ft	 23	900	Ft

 fő/	éj	 01.01-05.01.	 05.01-07.01.
	 	 11.01-12.31.	 09.01-11.01.	 07.01-09.01.

kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 17	600	Ft	 18	600	Ft

 fő/éj	 04.01-07.01.
	 	 09.01-10.31.	 07.01-09.01.

bungaló	 	 9	500	Ft	 11	800	Ft

 fő/éj	 03.01-05.01.	 05.01-07.01.
	 	 	 09.01-11.01.	 07.01-09.01.

kétágyas	szobában	 13	700	Ft	 17	300	Ft	 18	200	Ft

Horvátország	hét	Nemzeti	Parkja	közül	a	legjelentősebb	a	Plitvicei-tavak	vidéke,	melyet	az	UNESCO	már	1979-ben	a	világörökség	
részévé nyilvánított. A Nemzeti Park több mint 200 km2-en terül el, a leglátványosabb részek azonban maguk a tavak. két legna-
gyobb tava a Kozjak és a Prosce,	ezek	1000-1500	m2 - es vízfelületétől a legapróbb tavacskáig minden méret megtalálható.

Plitvicei-tavak nemzeti Park – a csodálatos tavak világa

irinovac   
HotEl Plitvicka sEdra***/****           Hr0501
leírás:	a	rusztikus	hangulatú	szálloda	körülbelül	6	kilométerre	a	park	bejáratától,	lenyűgöző	természeti	környezetben	helyezkedik	el,	500	méterre	a	
D1	autóúttól.	Étterme	házias	ételeket	és	az	olasz	konyha	remekeit	kínálja.	szolgáltatás:	étterem,	télikert,	terasz,	bár,	24	órás	recepció.	Elhelyezés: 
3*	vagy	4*	kategóriájú,	légkondicionált,	két-	vagy	háromágyas,	fürdőszobás,	ingyenes	wifi-vel,	széffel,	TV-vel	rendelkező	szobákban.	Ellátás: reg-
geli,	felár	ellenében	félpanzió	kérhető:	5	900	Ft/fő/éj.	Parkolás: ingyenes a szálloda parkolójában. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó, 
610	Ft/fő/éj.	kedvezmény: egy	gyermek	2	éves	korig	ingyenes,	egy	gyermeknek	7	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyban	2	400	Ft/fő/éj.	Egy	gyermek	18	
éves	korig	pótágyon,	kétágyas	szobában	30%.	Egyéb: egyedi lemondási feltételek!

 fő/éj	 04.01-07.01.
	 	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.	 10.01-10.31.

3*-os	kétágyas	szobában	 15	400	Ft	 17	900	Ft	 15	300	Ft
3*-os	háromágyas	szobában	 11	500	Ft	 13	200	Ft	 9	800	Ft
4*-os	kétágyas	szobában	 21	300	Ft	 23	300	Ft	 19	200	Ft
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diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség és Konzuli hivatal: 00-559	Varsó,	ul.Fryderika	Chopina	
2,
Telefon:	+48	(22)	537	5660;	ügyeleti	mobiltelefon:	+48	(602)	572	116,
fax:	+48	(22)	621	8561.

Segélyhívó számok: Mentők:	999,	Rendőrség:	997,	Tűzoltóság:	998.

Társklub: Polski	Zwiazek	Motorowy	(PZM),
segélyhívó	szám	a	Magyar	Autóklub	tagjai	részére:	+48	(22)	532	8433.

Ünnepnapok: Január	1.	(Újév),	január	6.	(Vízkereszt),	Húsvéthétfő,	
május	1.	(Munka	ünnepe),	május	3.	(Alkotmány	ünnepe),	
Pünkösdhétfő,	Úrnapja,	augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),	
november	1.	(Mindenszentek),	november	11.	(Függetlenség	ünnepe),	
december	25-26.	(Karácsony).

lengyelország több csodát rejt magában, mint azt gondolnánk. A nyüzsgő polgárvárosok mellett az erdők és tavak között megbújó 
kis	falvakban	is	rengeteg	lehetőséget	találhatunk	elképzeléseink	megvalósítására.	Krakkó	a	Wawel-dombbal	és	főterével	a	Rynek	
Glówny-val,	Zakopane	varázslatos	hangulatú	atmoszférája,	Wieliczka	híres	sóbányája	és	a	főváros,	Varsó	parkjaival	és	az	európai	
építészet szinte minden stílusában megtalálható épületeivel varázsolja el a turistákat.

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Autópályadíj

Az	autópálya-hálózat	több	szakasza	díjköteles	(A1	autóp.:	http://www.autostradaa1.pl	A2:	http://www.autostrada-a2.pl		A4:	http://www.autostrada-a4.pl),	 
a	maximum	3,5	t	össztömegű	járműveknek	a	helyszínen	kell	fizetniük	a	díjat.	Információ:	http://www.viatoll.pl/en/heavy-vehicles/viatoll-system

*2x1	sávos	autóúton	100	km/h,	2x2	sávos	autóúton	120	km/h
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LenGYeLorsz áGKrakkó

                      fő/éj	 02.01-04.01.
	 11.01-12.01.	 04.01-11.01.

kétágyas	szobában	 11	900	Ft	 13	300	Ft

																										fő/éj	 02.01-12.20.
kétágyas	szobában	 16	500	Ft

																											fő/éj	 02.01-12.20.
kétágyas	szobában	 	18	800	Ft

krakkó    
Wm HotEl systEm sP. z o.o.***
Pl0201 
leírás: a modern szálloda, mely ötvözi a hagyományos stílust is, 
krakkó Prądnik biały városrészében helyezkedik el. A városközpont, 
a	Galeria	Krakowska	bevásárlóközpont	és	a	krakkói	Glowny	vasútál-
lomás	kb.	4	km-re	található.	szolgáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	
bár,	terasz,	ingyenes	wifi.	Wellness	részleg:	fedett	medence,	szauna,	
fitneszterem. Elhelyezés: kényelmesen berendezett szobákban, me-
lyek	TV-vel,	telefonnal,	széffel,	vízforralóval,	valamint	hajszárítóval	el-
látott fürdőszobával rendelkeznek.
Ellátás: reggeli. Parkolás: a	 szálloda	 előtt	 térítés	 ellenében	 kb.	 10	
PLN/nap,	 a	 szálloda	 mélygarázsában	 kb.	 30	 PLN/nap.	 Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/éj.

krakkó    
HotEl jan***           Pl0201 
leírás:	a	szállodának	egy	600	éves	villa	ad	otthont	Krakkó	óvárosának	
kellős	közepén,	a	főtértől	100	méterre,	a	Wawel	királyi	palota	kb.	500	
méterre,	a	történelmi	zsidónegyed	pedig	kb.	1	km-re	található.	szol-
gáltatás:	24	órás	recepció,	reggelizőterem,	ingyenes	wifi.	Elhelyezés: 
légkondicionált	standard	kétágyas	szobákban,	melyek	Tv-vel,	széffel,	
elektromos vízforralóval és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt.  
Ellátás: reggeli. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kb. 2 
PLN/fő/éj.	 minimum tartózkodás: 2 éj. Egyéb: az árak foglaltság 
függvényében változhatnak.  

krakkó    
HotEl Polonia***           Pl0201
leírás:	 a	 történelmi	 Hotel	 Polonia	 épülete	 Krakkó	 óvárosában,	 a	
főtértől	csupán	650	méterre	található,	míg	a	város	főpályaudvara,	a	
Kraków	Główny	mindössze	5	perces	sétával	elérhető.	szolgáltatás: 
recepció, étterem, lift, konferenciaterem, wifi. Elhelyezés: kényel-
mesen berendezett kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, 
elektromos vízforralóval és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. 
Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda közelében lévő nyilvános par-
kolóban térítés ellenében. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó	kb.	2	PLN/fő/éj.	minimum tartózkodás: 2 éj.

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 100/120*	 140

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.



zakoPanE     
tErEsa Panzió           Pl0304
leírás:	a	panzió	a	Gubalówka	lábánál	helyezkedik	el,	Zakopane	Haren- 
da	 nevezetű	 zöld	 városrészében.	 A	 kb.	 4	 km-re	 fekvő	 városközpont	
autóval	 nem	egészen	 10	perc	 alatt,	 könnyedén	megközelíthető.	szol- 
gáltatás: recepció, lobby, étterem, bár discoval, játékterem ping-pong 
asztallal és biliárdasztallal, tv szoba, játszótér, programszervezési 
szolgáltatások, wifi. Elhelyezés: hangulatosan berendezett kétágyas, 
fürdőszobával rendelkező szobákban. Ellátás: reggeli. Parkolás: a 
panzió saját parkolójában ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	 adó	 2	 PLN/fő/éj.	Egyéb: az árak foglaltság függvényében 
változhatnak.

zakoPanE     
jastrzĘbia turnia Panzió           Pl0304
leírás:	a	panzió	a	népszerű	Krupówki	utcától,	valamint	a	Gubałówka	
felvonótól	 mindössze	 kb.	 1	 km-re	 található.	 szolgáltatás: recep-
ció, étterem, biliárdasztal, ping-pong asztal, játszószoba, társalgó, 
grillező, tágas kert, terasz, játszótér, ingyenes wifi, kisebb wellness 
részleg: szauna, jacuzzi. Elhelyezés: kényelmesen berendezett kétá-
gyas szobákban, melyek tv-vel és saját fürdőszobával felszereltek. El-
látás: reggeli. Parkolás: a panzió zárt parkolójában ingyenes. Hely-
színen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2	PLN/fő/éj.	kiemelt időszak: 
04.09-04.13.,	04.30-05.03.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	el.	
Egyéb: az árak foglaltság függvényében változhatnak.

zakoPanE     
orla vEndégHáz           Pl0304
leírás:	a	Willa	Orla	egy	1901-ben	épült	tradicionális	vendégházban	
várja	vendégeit.	A	népszerű	Krupówki	utca	üzletei,	bárjai	és	éttermei	
mindössze	15	perces	sétával	elérhetők.	A	vendégházat	faliszőnyegek	
és	 helyi	 művészek	 festményei	 díszítik.	 szolgáltatás: recepció, 
reggelizőterem, társalgó, biliárdasztal, ping pong asztal, gyermek-
sarok, ingyenes wifi. Elhelyezés:	 egyszerűen	berendezett	 kétágyas	
szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és saját fürdőszobával fel-
szereltek. Ellátás: reggeli. Parkolás: a vendégház előtt ingyenesen. 
Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	 kb.	 2	 PLN/fő/éj.	 mini-
mum tartózkodás: 2 éj. 

LenGYeLorsz áG LenGYeLorsz áGzakopane
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																																							fő/éj		 02.01-12.20.
két-	és	háromágyas	szobában	 7	500	Ft
két-	és	háromágyas	szobában	konyhasarokkal	 8	400	Ft

                                    fő/éj	 02.29-04.30.,	05.03-06.20.	 02.01-02.29.,	04.30-05.03.
	 09.10-12.20.	 06.20-09.10.	 12.20-12.27.

két-	és	háromágyas	szobában	 8	800	Ft	 9	800	Ft	 13	300	Ft

fő/éj

kétágyas szobában

fő/éj
kétágyas szobában

fő/éj

kétágyas szobában

03.01-04.10.,	04.13-04.30.,	05.03-06.10.
06.13-06.26.,	10.01-11.06.,	11.11-12.23.

10	600	Ft

04.01-05.01.,	07.01-09.01.,	10.01-12.20.
14	800	Ft

03.01-04.09.,	04.13-04.30.
05.03-07.01.,	09.01-12.21.

11	900	Ft

04.10-04.13.,	04.30-05.03.,	06.10-06.13.
06.26-10.01.,	11.06-11.11.,	12.23-12.28.

13	300	Ft

05.01-07.01.,	09.01-10.01.
16	600	Ft

02.01-03.01.,	07.01-09.01.
12.21-12.27.
14	600	Ft

                  fő/éj	 02.01-04.01.
	 11.01-12.27.	 04.01-11.01.

kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 14	900	Ft

																										fő/éj	 02.01-12.20.
kétágyas	szobában	 	19	800	Ft

fő/éj	 02.01-12.20.
kétágyas	szobában	 13	700	Ft

WiEliczka    
HotEl solny***           Pl0401 
leírás:	 a	 barátságos	 szálloda	Wieliczka	 központjához	 közel,	 a	 só-
bányától	kb.	1	km,	Krakkó	belvárosától	pedig	kb.	10	km	távolságra	
helyezkedik el. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	étterem,	bár,	biliárd-
terem, szauna, masszázs szolgáltatás, ingyenes wifi. Elhelyezés: két-
ágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és saját fürdőszobával 
rendelkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes a szálloda par-
kolójában. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/	
éj. Egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

WrocŁaW    
HotEl Polonia***           Pl0401 
leírás: a szálloda a város központjában helyezkedik el a főpályaudvar 
és	a	piactér	között.	Wroclawot,	„Európa	virágának”	is	nevezik	egyedi	
hangulatának köszönhetően, hiszen a város hangulatos parkokkal és 
utcákkal, utánozhatatlan építészettel, valamint számtalan vendég- 
látóhellyel büszkélkedik. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 lobby,	 ét-
terem, bár, lift, ingyenes wifi. Elhelyezés: kényelmesen berendezett 
szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és fürdőszobával rendelkeznek.
Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda közelében lévő nyilvános par-
kolóban. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/	éj.

toruŃ    
HotEl solaris***           Pl0401
leírás: a szálloda az óváros szívében fekszik, mely az uNesco vi-
lágörökség	 része,	valamint	a	híres	gótikus	épületeinek	gyűrűjében,	
közvetlenül	a	Szűz	Mária-templom	mellett	helyezkedik	el.	A	belvárosi	
piac	70	méterre,	a	történelmi	városháza	pedig	mindössze	100	méterre	
található a szállodától. szolgáltatás: recepció, étterem, lift, ingye- 
nes wifi. Elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, 
melyek tv-vel, minibárral és saját fürdőszobával felszereltek. Ellátás: 
reggeli. kedvezmény: egy gyermek 2 éves korig babaágyban ingye-
nes,	2-8	éves	kor	között	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes.	Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	 adó	 kb.	 2	 PLN/fő/	 éj.	minimum tartóz-
kodás: 2 éj. Egyéb: az árak foglaltság függvényében változhatnak.

PoznaŃ   
HotEl ksiĘcia józEfa***           Pl0401 
leírás: az elegáns szálloda csendes környezetben helyezkedik el, a 
város	központjától	kb.	8	perces	autóútra	található.	A	vásárvárosnak	
is nevezett Poznań, lengyelország egyik legrégebbi városa, ahol ér-
demes elsétálni a színes polgári házak között a macskaköves utcákon 
a régi városházához és a piactérhez. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	
társalgó, étterem, bár, kert, ingyenes wifi. Elhelyezés: kényelmesen 
berendezett szobákban, melyek tv-vel és fürdőszobával ren-
delkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda saját parkolójában 
ingyenes. Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/	
éj.
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zakoPanE    
bacHlEdóWka vEndégHáz           Pl0304
leírás: a családias hangulatú villaépület zakopane festői negye-
dében található, kb. 3 km-re a város központjától. A vendégházból a 
tátra hegyvonulatainak látványa tárul a vendégek elé és a környező 
túraútvonalak is könnyen elérhetőek. szolgáltatás: kandallóval el-
látott társalgó, jól felszerelt közös konyha, kert, gyermekjátszó, ingy-
enes wifi. Elhelyezés: hangulatos szobákban, melyek fürdőszobával 
és	 TV-vel	 ellátottak,	 némelyikhez	 kis	 hűtővel,	 vízforralóval	 és	
főzőlappal ellátott konyhasarok is tartozik. Ellátás: önellátás. Parko-
lás: a vendégház előtti parkolóban ingyenes. Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/éj.	minimum tartózkodás: 2 éj.



bugibba 
toPaz HotEl ***         ma0201
leírás: st.Paul’s öböl csendes részén, Málta nemzetközi ócenáriumának 
szomszédságában	 terül	 el,	 Bugibba	 főterétől	 700	méterre.	 A	 kavicsos	
strand	800	méterre	helyezkedik	el	a	szállástól.	szolgáltatások: recepció, 
masszázs,	 autókölcsönzés,	 csomagszoba,	 ingyenes	 WIFI.	 Elhelyezés:  
18	m2-es,	 légkondicionált	 standard	kétágyas	szobákban	 (két	különálló	
ágy),	melyek	 saját	 zuhanykabinos	 fürdőszobával,	 széffel	 és	TV-vel	 fel-
szereltek. Ellátás: önellátás. felár:	reggeli	2	100	Ft/fő/alkalom	és	félpan-
zió	5	100	Ft/	fő/alkalom.	az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	0,50	€/fő/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	kedvezmény: gyermekeknek	12	
éves	korig	a	szállás	árából	50%,	12	éves	kor	felett	pótágyon	a	szállás	árából	30	%.	minimum tartózkodás: 3 éj.

MáLta
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diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség: Máltán nincs magyar nagykövetség. A magyar állam-
polgárok diplomáciai képviseletét a római nagykövetség látja el.

Konzuli Hivatal: Tiszteletbeli	főkonzulátus:		Flat	54,	Regent	House,	
Bisazza	Street,	Sliema,	SLM	16,	Telefon:	+356	(21)	320	963,	
Fax:	+356	(21)	320	962.

Segélyhívó számok: Rendőrség:	212	240	017,	
Mentők,	Tűzoltóság:	112.	

Ünnepnapok:	Január	1.	(Újév),	február	10.	(Szent	Pál	hajótörése),	
március	19.	(Szent	József	napja),	március	31.	(Szabadság	napja),		
Húsvéthétfő,	május	1.	(Munka	napja),	június	7.	(Sette	Giugno-Nemzeti	
Ünnep),	június	29.	(Szent	Péter	és	Szent	Pál	napja),	augusztus	15.	
(Mária	mennybemenetele),	szeptember	8.	(A	győzelem	napja),		
szeptember	21.	(Függetlenség	napja),		december	8.	(Mária	foganta-
tása),	december	13.	(A	Köztársaság	napja),	december	25.	(Karácsony).

Málta	Európa	és	Afrika	között	a	mediterrán	térségben	a	Földközi-tenger	középső	részén,	Szicíliától	mindössze	93	kilométerre,	délre	
található.	Gazdag	történelmi	múltjának	köszönheti,	hogy	ma	talán	a	világon	nincs	még	egy	olyan	hely	ahol	ilyen	kis	területen	ennyi	
történelmi	kulturális	és	egyéb	építészeti	alkotás	maradt	épen	az	utókorra.	A	kis	szigetország	egyre	népszerűbb	a	turisták	körében	
gyönyörű	és	változatos	tengerpartjának,	kis	öbleinek,	barlangjainak	és	hangulatos	kikötőinek	köszönhetően.	Három	legnagyobb	
szigete	Málta,	Gozo	és	Camino	amelyeket	rendszeres	kompjárat	köt	össze.	

Az öböl Málta egyik legkedveltebb turista paradicsoma. Az öböl nevét onnan eredeztetik, hogy hajdanán szent Pál ezen a szigeten 
szenvedett hajótörést. bugibba, az öböl legkedveltebb települése számos szórakozási lehetőséget kínál az odalátogatóknak. lehet 
búvárkodni, vízisíelni, csónakázni is, ha pedig kirándulni szeretnénk, akkor érdemes megnézni Xemxijában a sír- és templomromo-
kat vagy a szent jános katedrálist a fővárosban, de az öblöt körülvevő erődök sem maradhatnak ki a látnivalók közül.

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Máltán a baloldali közlekedés szabályai az érvényesek.

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.
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kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!

nE induljon El biztosítások nélkÜl!

MáLta

budaPEst – málta közvEtlEn rEPÜlŐjárattal!

Hetente háromszor, 
kedd, csütörtök, szombat

ajánlatokért kérjük, keresse fel irodáinkat!

 lakott területen belül országúton autópályán

maximum	km/h	 50	 80	 –

bugibba 
PrimEra HotEl ***          ma0201
leírás: a hotel st. Paul’s öbölben, bugibba nyüzsgő központjában található a homokos tengerparttól mindössze 200 méterre. A szálloda pár perces 
sétára fekszik a promenádtól, ahol mindenki kedvére válogathat a szórakozási lehetőségek közül, mint például pubok, üzletek, éttermek felfe-
dezése. szolgáltatások:	24	órás	recepció,	lobby,	étterem,	széf,	medence	a	tetőn.	Elhelyezés: 2 fős tengerre illetve belső udvarra néző balkonos 
szobákban, melyek, légkondicionáltak, tv-vel és tea- vagy kávéfőzővel felszereltek, saját fürdőszobával rendelkeznek. térítés ellenében igénybe 
vehető a minibár és a szobákban lévő széf is. Ellátás: önellátás. felár: reggeli:	2	100	Ft/fő/alkalom	és	félpanzió:	4	100	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: 
a szálloda parkolójában. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	0,50	€/fő/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	kedvezmény:	2	és	12	éves	kor	
között	50%,	12	éves	kor	felett	25%.	minimum tartózkodás: 3 éj.

                 fő/éj	 03.01-04.01.	 04.01-05.01.	 05.01-07.01.	 07.01-08.01.
	 	 	 10.01-10.31.	 09.01-10.01.	 08.01-09.01.

kétágyas	szobában	 9	900	Ft	 10	500	Ft	 13	600	Ft	 14	900	Ft	 18	900	Ft

                           fő/éj	 04.01-04.30.	 04.30-05.08.	 05.08-06.01.	 06.01-07.01.
	 	 	 	 10.01-10.31.	 07.01-09.01.	 09.01-10.01.

standard	kétágyas	szobában	 11	500	Ft	 18	200	Ft	 12	400	Ft	 14	200	Ft	 18	600	Ft	 16	800	Ft

Előfoglalási kedvezmény: 5% (foglalás	03.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.08-ig)

200 m

st. Paul’s öböl



MáLta
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bugibba 
sorEda HotEl****           ma0201
leírás:	 a	 szálloda	Qawrában,	a	népszerű	St.Pauls	Bay	és	Bugibba	között,	Málta	egyik	 legnépszerűbb	homokos	strandjától	néhány	km-re	 talál-
ható.	Elhelyezkedésének	köszönhetően	a	hotel	nagyszerű	kiindulópontja	 lehet	a	sziget	 felfedezésének	és	a	kompkikötő	közelsége	miatt	Gozo	
és comino szigetei is könnyen elérhetőek. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	bár,	két	kültéri	medence,	fűtött	beltéri	medence,	jól	felszerelt	
edzőterem,	szauna,	jakuzzi,	masszázs,	ingyenes	WIFI,	könyvtár.	Elhelyezés: kétágyas, klasszikusan berendezett, erkélyes, légkondicionált standard 
szobákban, amelyekben fürdőszoba hajszárítóval, telefon, tv, kávé és teafőzési lehetőség tartozik. Ellátás: félpanzió. Parkolás: ingyenes parkolási 
lehetőség. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	0,50	€/fő/éj	18	év	felett.	kedvezmény:	4	éves	korig	ingyenes,	első	gyermek	4-13	éves	kor	
között	75%,	második	gyermek	4-13	éves	kor	között	50%	pótágyon,	3.	felnőtt	35%.	minimum tartózkodás:	4	éj.

bugibba 
sunfloWEr HotEl***           ma0201
leírás:	a	hotel	a	tengertől	10	perces,	Bugibba	főterétől	pedig	15	perces	
sétára található, a salina nemzeti parktól nem messze. szolgáltatások: 
recepció,	étterem,	bár,	kültéri	és	beltéri	medence,	ingyenes	WIFI.	Elhe-
lyezés: rusztikus hangulatú kétágyas szobákban, melyekhez erkély,  
külön fürdőszoba és tv tartozik. Ellátás: reggeli. az ár nem tartalmaz-
za:	idegenforgalmi	adó:	0,50	€/fő/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	ked-
vezmény: gyermekeknek	12	éves	korig	a	szállás	árából	50%,	12	éves	kor	
felett	pótágyon	a	szállás	árából	30	%.	minimum tartózkodás: 3 éj.

QaWra 
dolmEn HotEl****           ma0201
leírás: a szálloda bugibba központja és Málta Nemzeti ócenáriuma között félúton helyezkedik el. A strand 30 méterre fekszik. szolgáltatás: 
24	órás	 recepció,	 étterem,	bár,	parkolás,	 ingyenes	wifi,	 klíma,	wellness	 szolgáltatások	 (masszázs,	pezsgőfürdő,	 szauna,	medence).	Elhelyezés: 
légkondicionált, pótágyazható, kétágyas szobákban, melyekben tv, telefon, kávé és teafőző, minibár és külön fürdőszoba is található. Ellá-
tás:	 reggeli,	 felár	 ellenében	 félpanzió	 kérhető:	 6	 400	 Ft/fő/éj.	 Parkolás: a helyszínen térítés ellenében lehetséges. az ár nem tartalmazza:  
idegenforgalmi	adó:	0,50	€/fő/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	kedvezmény:	3.	felnőtt	pótágyon	25%,	egy	gyermek	12	éves	korig	két	felnőttel	egy	
szobában	pótágyon	50%.	minimum tartózkodás:	5	éj.
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                  fő/éj	 05.01-06.01.
	 10.01-10.31.	 06.01-07.01.	 07.01-08.29.	 08.29-10.01.

kétágyas	szobában	 16	800	Ft	 18	200	Ft	 23	400	Ft	 19	900	Ft

                     fő/éj	 04.01-05.01.	 05.01-06.01.
	 	 10.01-10.30.	 06.01-07.01.	 07.01-09.01.	 09.01-10.01.

erkélyes, kétágyas szobában	 8	900	Ft	 11	900	Ft	 13	300	Ft	 18	200	Ft	 14	600	Ft

     fő/éj	 04.01-04.07.
	 04.12-04.30.	 04.07-04.12.	 04.30-06.01.	 06.01-07.01.	 07.01-07.17.	 07.17-08.27.	 08.27-10.01.	 10.01-10.21.	 10.21-10.31.

kétágyas 
szobában 16	400	Ft	 18	600	Ft	 21	300	Ft	 23	400	Ft	 26	900	Ft	 32	700	Ft	 30	500	Ft	 22	100	Ft	 19	900	Ft

Előfoglalási kedvezmény: 10% (foglalás	03.23-ig	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)	

600 m

st. Paul’s öböl

30 m
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diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség és Konzuli hivatal: 81000	Podgorica,	Kralja	Nikole	104,	
Telefon:	+382	(20)	602	880,	602-910,	ügyeleti	telefon:	+382	(67)	234	745, 
fax:	+382	(20)	625-243.

Segélyhívó számok (mobiltelefonról): 
Rendőrség:	122,	Tűzoltóság:	123,	Mentők:	124	

Társklub:	Auto-Moto	Savez	Crne	Gore	(AMSCG);	
segélyhívó	szám:	19807.

Ünnepnapok:	Január	1-3.	(Újév),	január	6-9.	(Ortodox	Karácsony),	
április	17.	(Ortodox	Húsvéthétfő),	május	1-2.	(Májusnap	ünnepe),	
május	21-22.	(Függetlenség	napja),	július	13-14.	(Köztársaság	napja).

Homokos,	kavicsos	vagy	sziklás	tengerpart,	gyönyörű	öblök,	esetleg	hegyvidékek	vagy	erdők?	Ez	a	kis	ország	mindezen	természeti	
szépségekben	bővelkedik.	Fedezze	fel	ezt	a	csodát,	ahol	a	vendégszerető	helyiek	Önt	is	várják!

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Autópályadíj:
Nincsenek	az	országban	autópályák.	Díjköteles	a	Podgoricát	az	Adriai	tenger	partjával	összekötő	4	km-es	Sozina-alagút,	a	díj:	2,50	€.

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

76 77

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!

nE induljon El biztosítások nélkÜl!

MonteneGroBudva

                        fő/éj	 02.03-05.01.	 	 06.01.-07.01.	 07.01-07.15.
	 10.01-12.28.	 05.01-06.01.	 09.10-10.01.	 08.20-09.10.	 07.15-08.20.

kétágyas	szobában	 11	900	Ft	 16	600	Ft	 23	500	Ft	 27	700	Ft	 29	900	Ft

budva  
HotEl butua rEsidEncE ****           cg0201
leírás:	 a	 szálloda	 az	 aprókavicsos	 strandtól	mindössze	 30	méterre,	 a	 vitorláskikötőtől	 pedig	 kb.	 60	méterre	 található,	 közel	 a	 város	 leghosz- 
szabb strandjához a slovenska plaza strandhoz, ahonnan csodálatos kilátás nyílik budva óvárosára. A strand mentén húzódó sétányon boltok és 
kávézók sokasága várja a látogatókat. szolgáltatás:	recepció,	étterem,	parkoló,	széf,	ingyenes	WIFI,	lift.	Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek 
légkondicionáltak,	ingyenes	WIFI-vel,	TV-vel,	erkéllyel	felszereltek	és	saját	fürdőszoba	tartozik	hozzájuk.	Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda zárt 
parkolójában	kb.	15	€/nap,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	680	Ft/fő/éj.	kedvezmény:	12	éves	korig	nem	
kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás:	07.15-08.20.	között	5	éj,	07.01-07.15.	és	08.20-09.10.	között	3	éj.	

30 m

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 80	 100	 –

budva Montenegró legnagyobb tenger-
parti települése, a turizmus pezsgő köz-
pontja és az egyik legrégibb város a mint-
egy	2500	éves	történelmével.	Tengerpartja	
mindössze	21	kilométer	hosszú,	mégis	a	tu-
risták egyik legkedveltebb helyének számít. 
17	kisebb-nagyobb,	gyönyörű,	 világos	ho-
mokú, lassan mélyülő strandjai fürdésre, 
vízi sportokra kiválóan alkalmasak, ezen-
kívül szórakoztató és kulturális központok 
sokasága jellemző e helyre. Az évi 2300 
napsütéses órának is köszönhető, hogy az 
Adria legszebb üdülőhelyeihez tartozik.

budva  
HotEl slovEnska PlaŽa***+           cg0201
leírás:	a	mediterrán	hangulatú	szálloda	Budva	központjától	10	percnyi	sétára,	a	homokos-kavicsos	strandtól	csupán	50	méterre	található.	szol-
gáltatás: medence, gyerekmedence csúszdával, éttermek, kávézó, mini-klub, este gyerekprogram, tv-szoba, széf a recepción, ajándékbolt, in-
gyenes wifi, térítés ellenében mini-golf, fitnesz, szauna, masszázs. Elhelyezés: egy pótággyal pótágyazható, fürdőszobás szobákban, valamint  
2+1	fős,	 felújított	négycsillagos	szobákban.	Mindkét	típus	 légkondicionált,	erkélyes,	hűtővel,	TV-vel,	hajszárítóval,	 térítés	ellenében	wifi	csatla-
kozási lehetőséggel felszereltek. Ellátás:	félpanzió	(büféreggeli	és	vacsora),	vagy	all	inclusive.	Parkolás: a	szálloda	zárt	parkolójában	kb.	6	€/nap.	
az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	690	Ft/fő/éj,	12	éves	kor	alatt	 ingyenes,	12–18	éves	kor	között	50%.	kedvezmény: egy gyermek  
2	éves	korig	a	szülők	ágyában	ellátás	nélkül	ingyenes,	egy	gyermek	2-7	éves	kor	között	két	felnőttel	pótágyon	50%,	7-12	éves	kor	között	30%,	 
12	éves	kor	felett	10%.	minimum tartózkodás:	4	éj.	

 fő/éj	 04.01-06.01.	 06.01-07.01.
	 	 10.01-11.01.	 09.01-10.01.	 07.01.-09.01.

kétágyas	szobában	félpanzióval	 14	400	Ft	 19	500	Ft	 24	200	Ft
kétágyas	szobában	all	inclusive	ellátással	 18	600	Ft	 24	600	Ft	 29	200	Ft
kétágyas	4	csillagos	szobában	félpanzióval	 17	200	Ft	 22	300	Ft	 28	800	Ft
kétágyas	4	csillagos	szobában	all	inclusive	ellátással	 21	300	Ft	 27	400	Ft	 35	300	Ft

50 m
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ulcinj  
alEksandar aPartman           cg0202
leírás: a legközelebbi strand 200 méterre helyezkedik el az apartman-
háztól, a közelben kisbolt, étterem és gyógyszertár is található. szolgál-
tatás: internet, klíma, parkolás. Elhelyezés:	 egyszerűen	 berendezett,	
20 m2-es, légkondicionált, két fős stúdióban, melyben egy franciaágy, 
konyhasarok	hűtővel	és	főzőlappal	és	zuhanyzós	fürdőszoba	található.	
Egyszerűen	 berendezett,	 30	 m2-es, légkondicionált, négy fős apart-
manban, melyben egy hálószoba, konyhasarok mikróval, főzőlappal és 
tűzhellyel	 és	 zuhanyzóval	 felszerelt	 fürdőszoba	 található.	 Ellátás: ön- 
ellátás. Parkolás: az apartmanház udvarán. az ár tartalmazza: idegen-
forgalmi adó. minimum tartózkodás: 2 éj.

sutomorE  
oktoPus aPartman           cg0202
leírás: a legközelebbi strandtól 300 méterre helyezkedik el. szolgáltatás: internet, klíma, parkolás, kültéri medence. Elhelyezés:	kb.	42	m2-es, 
légkondicionált,	2+2	fős	apartmanban,	melyben	egy	hálószoba,	jól	felszerelt	konyha	nappalival	és	kihúzható	kanapéval	és	zuhanyzós	fürdőszoba	
található.	Kb.	45	m2-es,	 légkondicionált,	4+1	fős	apartmanban,	melyben	két	hálószoba,	 jól	 felszerelt	konyha,	nappalival,	kihúzható	fotelággyal,	
zuhanyzós fürdőszoba és egy kisebb terasz van. Ellátás: önellátás. Parkolás: a ház előtt ingyenesen. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó. 
minimum tartózkodás: 2 éj.
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 apartman/éj	 06.01-06.13.	 06.13-06.29.	 06.29-07.06.
	 	 	 08.30-09.16.	 08.17-08.30.	 07.06-08.17.

2+2	fős	apartman	 23	300	Ft	 26	900	Ft	 29	800	Ft	 35	800	Ft
4+1	fős	apartman	 26	900	Ft	 34	200	Ft	 37	600	Ft	 42	900	Ft

 stúdió/éj	 04.24-06.09.
	 	 08.10-09.24.	 06.09-08.10.

2	fő	esetén	 10	300	Ft	 15	400	Ft
3-4	fő	esetén	 15	400	Ft	 19	500	Ft

200 m

200 m

mEljinE  
HotEl acd WEllnEss & sPa ****           cg0201 
leírás:	a	hotel	a	Savina	erdő	közelében	helyezkedik	el	a	tengertől	100	mé-
terre.	Dubrovnik	repülőtere	35	km-re	található.	szolgáltatás: recepció, ét-
terem,	sky	bar,	kültéri	medence,	spa	központ	(szauna,	törökfürdő,	sószoba),	
edzőterem. Elhelyezés: kétágyas standard és komfort szobákban, melyek 
légkondicionáltak,	TV-vel,	minibárral,	széffel,	erkéllyel	és	külön	hajszáritóval	
rendelkező	fürdőszobával	felszereltek.	A	komfort	szoba	21	m2 nagyságú a 
standard	pedig	17	m2. Ellátás: reggeli, felár ellenében félpanzió is kérhető. 
Parkolás: ingyenes a szálloda parkolójában. az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	 adó,	mely	 irodánkban	fizetendő:	 510	 Ft/fő/éj.	kedvezmény: 
kétágyas	szobában	12	éves	korig	egy	felnőttel	50%,	kétágyas	szobában	3	
éves	korig	szülőkkel	egy	ágyon	ingyenes,	3-12	éves	kor	között	a	félpanzió	
ára	1	700	Ft/fő/alkalom,	3	éves	korig	a	félpanzió	ingyenes,	12	éves	korig	nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	felár: félpanziós 
felár:	3	400	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás:	07.01-09.16.	közötti	időszakban	3	éj.

 fő/éj	 02.01-03.01.	 	 04.01-05.01.	 	 06.01-07.01.
	 	 11.01-11.30.	 03.01-04.01.	 10.01-11.01.	 05.01-06.01.	 09.01-10.01.	 07.01-08.01.	 08.01-09.01.

kétágyas	standard	szobában	 			9	900	Ft	 10	800	Ft	 12	200	Ft	 14	500	Ft	 18	500	Ft	 19	800	Ft	 22	200	Ft
kétágyas	komfort	szobában	 11	300	Ft	 12	200	Ft	 13	500	Ft	 16	300	Ft	 19	800	Ft	 22	200	Ft	 24	400	Ft

100 m

Előfoglalási kedvezmény: 5% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.30.)

6=7, 12=14	(02.01-05.31.	és	10.01-11.30.	közötti	időszakban	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)
az akció esetében az utolsó éjszakák az ingyenesek. A kedvezmények nem összevonhatóak!
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diplomáciai elérhetőségek
Nagykövetség: 	10117	Berlin,	Unter	den	Linden	76.,	
Telefon:	+49	(30)	203	100,	ügyeleti	mobiltelefon:	+49	(172)	323	3930,	
fax:	+49	(30)	229-1314.

Konzuli hivatal: 	10117	Berlin,	Unter	den	Linden,	76		
(bejárat:	Wilhelmstrasse	61.	sz.	kapun),	Telefon:	+49	(30)	203	100,	

Központi ügyelet Budapesten:	+36	(80) 368 036	
(kizárólag	munkaidőn	kívül	(16:30	és	8:00	között)	sürgős	konzuli	
ügyekben:	baleset,	haláleset,	vagy	kiskorú	eltűnése	esetén	hívható).

Főkonzulátus:	81927	München,	Vollmannstrasse	2,	
Telefon:	+49	(89)	962	28000,	ügyeleti	telefon:	+49	(178)	548	6416	
(kizárólag	munkaidőn	túl,	illetve	baleset,	haláleset,	vagy	kiskorú	
eltűnése	esetén	hívható),	fax	:	+49	(89)	962	280	240.

Segélyhívó számok:	Rendőrség:	110	vagy	112,	mentők	és	tűzoltók:	112.

Társklub:	Allgemeiner	Deutscher	Automobil-Club		(ADAC)
Segélyhívószám:	0180	2	22	22	22,	mobiltelefonról:	22	22	22.

Ünnepnapok:	Január	1.	(Újév),	január	6.	(Vízkereszt	-	Baden	
Württemberg,	Szászország-Anhalt,	Bajorország),	Nagypéntek,	
Húsvéthétfő,	május	1.	(Munka	ünnepe),	Áldozó	csütörtök	–	Krisztus	
mennybemenetele,	Pünkösdhétfő,	Úrnapja	(Baden-Württemberg,	
Bajorország,	Hessen,		Észak-Rajna-Vesztfália,	Rajna-vidék,	Saar-föld),	
augusztus	15.	(Nagyboldogasszony	napja	–	Bajorország,	Saar-vidék),	
október	3.	(Egyesítés	napja),	október	31.	(Reformáció	ünnepe	
- brandenburg, Mecklenburg-Pomerania, szászország, szászország-
Anhalt,	Türingia),	november	1.	(Mindenszentek	-	Baden-Würtemberg,	
Bajorország,	Észak-Rajna-Vesztfália,	Rajna-vidék-Pfalz),	november	15.	
(Ima	és	vezeklés	napja,	csak	Szászországban),	december	25-26.	(Karácsony).

Németország	Európa	egyik	legsokszínűbb	országa,	melyet	többek	között	viharos	és	változatos	múltjának,	festői	tájainak,	gyönyörű	
falvainak,	lenyűgöző	várainak	és	nem	utolsósorban	ínyenc	gasztronómiájának	köszönhet.	Egy	németországi	látogatás	alkalmával,	
legyen szó családi utazásról, romantikus hétvégéről vagy társasági városnézésről minden korosztály megtalálja a számára legalkal-
masabb kikapcsolódási lehetőséget. 

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

Autópályadíj
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Az autópályák és autóutak használata személyautóval díjmentes.
Számos	 német	 város	 belső	 területein	 környezetvédelmi	 zónákat	 alakítottak	 ki,	 melyekbe	 csak	 megfelelő	 plakettel	 rendelkező	 gépjárművel	 
lehet behajtani. részletes információk: http://www.umweltbundesamt.de/umweltzonen. 
a magyar autóklub 22 vizsgapontján megvásárolható a plakett.

*kétszer	kétsávos	autóúton	csak	ajánlott	a	130	km/h

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

nÉMetorsz áG

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 100	 100/130*		 130

bErlin   
ibis city WEst**+           dE0101
leírás:	 a	 szálloda	 Berlin	Wilmersdorf	 kerületében,	 a	 belváros	 közelében	
található,	 a	 Fehrbelliner	 Platz	 metróállomástól	 kb.	 2	 perces	 sétára.	 A	
Kurfürstendamm	bevásárlóutca	kb.	10	perc	alatt	elérhető	metróval.	szol-
gáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	bár,	ingyenes	wifi	(szélessávú	wifi	felár	
ellenében).	 Elhelyezés: kényelmesen berendezett légkondicionált két-
ágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és fürdőszobájuk hajszárítóval 
rendelkezik. Ellátás: reggeli. Parkolás: nyilvános parkolási lehetőség a 
közelben. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény: 6	éves	 
korig	 a	 szülőkkel	 egy	 ágyban	 ingyenes,	 6	 éves	 kortól	 50%.	kiemelt idő-
szakok: 03.03-03.05.,	05.21-05.23,	06.16-06.18.,	09.03-09.08.,	09.21-09.27.,	10.12-10.14.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	el.	A	kiemelt	időszakokban	
eltérő lemondási feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban! minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő.

bErlin   
nH city WEst****           dE0101
leírás:	 a	 szálloda	 a	Wilmersdorf	 kerületében	 kb.	 150	 méterre	 helyezke-
dik	el	a	Berliner	Straße	metróállomástól,	ahonnan	pár	perc	alatt	elérhető	
a	 város	 számos	 világhírű	 látnivalója,	 köztük	 a	 Kurfürstendamm	 bevásár-
lóutca,	a	történelmi	Gedächtniskirche-templom	és	a	berlini	állatkert.	szol-
gáltatás:	24	órás	recepció,	reggelizőterem,	bár,	fitneszterem,	kert,	mosoda,	
kerékpárkölcsönzési lehetőség, lift, ingyenes wifi. Elhelyezés: ízlésesen 
berendezett légkondicionált kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefon-
nal, minibárral és fürdőszobájuk hajszárítóval rendelkezik. Ellátás: reggeli. 
Parkolás:	a	szálloda	parkolójában	14	€/autó/éj.	az ár tartalmazza: idegen-
forgalmi adót. kedvezmény: 3 éves korig szülőkkel egy ágyban ingyenes, 
3	 éves	 kortól	 50%.	kiemelt időszakok:	 03.03-03.05.,	 04.20-04.23.,	 05.12-
05.15.,	05.22-05.04.,	05.29-05.31.,	09.03-09.08.,	09.21-09.26.,	11.24-11.28.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	el.	A	kiemelt	időszakokban	eltérő	le-
mondási feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban! minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő.

bErlin   
HamPton by Hilton alEXandErPlatz***+
dE0101
leírás: a szálloda központi elhelyezkedésének köszönhetően kiváló kiindulópontja berlin felfedezé-
sének.	Az	Alexanderplatz	mindössze	kb.	5	perces	sétára	elérhető,	mely	a	város	egyik	legnevezetesebb	
tere és közlekedési csomópontja. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	reggeliző	terem,	bár,	fitneszközpont,	
konferenciaterem, ingyenes wifi. Elhelyezés: ízlésesen berendezett légkondicionált kétágyas szobák-
ban,	 melyek	 TV-vel,	 telefonnal,	 széffel	 és	 fürdőszobájuk	 hajszárítóval	 rendelkezik.	 Ellátás: reggeli.  
Parkolás:	 őrzött	 parkolóban	 26	 €/autó/éj.	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény:  
3 éves korig szülőkkel egy szobában ingyenes. kiemelt időszakok: 03.04-03.07.,	04.21-04.23.,	05.13-
05.16.,	05.22-05.24.,	09.03-09.12.,	09.22-09.26.,	10.13-10.15.,	11.24-11.28.	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	el.	A	kiemelt	időszakokban	eltérő	lemondási	felté-
telek érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban! minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő. 

bErlin   
ibis mEssE**+           dE0101
leírás: a szálloda a berlini kongresszusi- és vásárközpont mellett fek-
szik.	 Az	 S-Bahn	megálló	 és	 a	 Kaiserdamm	metróállomás	 kb.	 150	mé-
terre található, ahonnan az olimpiai stadionhoz és a zoologischer 
Garten	pályaudvarhoz	 is	 indulnak	közvetlen	 járatok.	szolgáltatás:	24	
órás recepció, reggeliző terem, bár, ingyenes wifi. Elhelyezés: kényel- 
mesen berendezett légkondicionált kétágyas szobákban, melyek 
fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal rendelkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás: nyilvános parkolási lehetőség a közelben. az ár tar-
talmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény:	6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	pótágyon	2	900	Ft/fő/éj,	12	
éves	kor	felett	9	900	Ft/fő/éj.	kiemelt időszakok:	03.03-03.06.,	05.25-05.29.,	09.03-09.08.	09.21-09.25.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	el.	
A kiemelt időszakokban eltérő lemondási feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban! minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartóz-
kodás esetén felár fizetendő. 

Berlin

	 	 02.10-04.21.
	 fő/éj	 07.03-08.31.	 04.21-07.03.

	 	 11.06-12.01.	 08.31-11.06.

kétágyas	szobában	 17	300	Ft	 23	900	Ft

	 fő/éj	 02.01-03.01.	 03.01-04.01.	 04.01-05.25.,	07.06-09.07.	 05.25-07.06.
	 	 	 	 10.30-12.01.	 09.07-10.30.
kétágyas	szobában	 18	300	Ft	 19	900	Ft	 21	900	Ft	 23	900	Ft

                   fő/éj	 02.10-12.01.	 02.10-12.01
 péntek-hétfő hétfő-péntek 
kétágyas	szobában	 12	200	Ft	 14	400	Ft

                   fő/éj	 02.10-12.01.	 02.10-12.01
 péntek-hétfő hétfő-péntek
kétágyas	szobában	 12	400	Ft	 14	600	Ft

5=6 (5	éjszaka	áráért	6	éjszakát	tölthet	el)	
–	a	kiemelt	időszakokra	nem	érvényes.
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keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!

frankfurt  a&o frankfurt gallusWartE           dE0401
leírás: a	 főpályaudvartól	kb.	1	km-re,	a	város	központjától	pedig	kb.	2	km-re	 található.	szolgáltatás:	 24	órás	 recepció,	bár,	 lobby,	ATM,	 játszósarok,	
vendég konyha, biliárd, csocsó asztal, kerékpárkölcsönzési lehetőség, mosógép. Elhelyezés:	kétágyas	(különálló	ágyas),	saját	fürdőszobával	rendelkező	
szobákban. Ellátás: büféreggeli. Parkolás:	a	hostel	parkolójában	15	€/autó/éj	(foglalás	szükséges).	az ár tartalmazza:	ágynemű	és	törölköző	használatot.	
felár:	ebédcsomag	2	000	Ft/fő/csomag.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj.	kiemelt időszak: a vásárok idején érvényes árak egyéni 
lekérésre érhetőek el.

stuttgart  a&o stuttgart city           dE0401
leírás:	a	főpályaudvartól	kb.	2	km-re	található	illetve	három	megállónyira	a	Milchhof	állomástól	(U12-es		Stadtbahnnal).	A	belváros	számos	nevezetes-
sége,	mint	pl.	a	Schlossplatz,	a	Staatstheater	vagy	a	történelmi	fogaskerekű	–	melyet	a	stuttgartiak	“Zacke”-nak	neveztek	–	csupán	egy	rövid	sétányira	
helyezkednek el. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	bár,	mosógép,	biliárd,	csocsó	asztal,	ATM,	játszósarok,	vendég	konyha,	lobby,	ingyenes	wifi.	Elhelyezés: 
kétágyas	 (különálló	 ágyas),	 saját	 fürdőszobával	 rendelkező	 szobákban.	Ellátás: büféreggeli. Parkolás: privát parkolási lehetőség a közelben felár el-
lenében. az ár tartalmazza:	ágynemű	és	törölköző	használatot.	felár: ebédcsomag	2	000	Ft/fő/csomag.	kiemelt időszak: a vásárok idején érvényes 
árak egyéni lekérésre érhetőek el.

Hamburg  a&o Hamburg HauPtbaHnHof           dE0401
leírás:	a	hostel	kb.	12	perces	sétára,	illetve	egyetlen	U-Bahn	megállónyira	található	a	főpályaudvartól,	valamint	kb.	1	km-re	a	népszerű	Mönckebergstraße	
bevásárlóutcától. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	bár,	ATM,	biliárd,	csocsó,	mosógép,	kerékpárkölcsönzési	lehetőség,	játszósarok,	ingyenes	wifi.	Elhely-
ezés:	kétágyas	(különálló	ágyas),	saját	fürdőszobával	rendelkező	szobákban.	Ellátás: büféreggeli. Parkolás:	a	hostel	parkolójában	13	€/autó/éj.	az ár 
tartalmazza:	ágynemű	és	törölköző	használatot.	felár:	ebédcsomag	2	000	Ft/fő/csomag.	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	kb.	4,28	€/fő/éj.	
kiemelt időszak: a vásárok idején érvényes árak egyéni lekérésre érhetőek el.

mÜncHEn  a&o mÜncHEn HauPtbaHnHof           dE0401
leírás:	a	hostel	csupán	400	méterre	található	a	főpályaudvartól,	valamint	központi	fekvésének	köszönhetően	az	óváros	kényelmesen,	gyalogosan	elérhető.	
szolgáltatás:	24	órás	recepció,	bár,	 lobby,	ATM,	mosógép,	vendég	konyha,	 ingyenes	wifi.	Elhelyezés:	kétágyas	(különálló	ágyas),	saját	 fürdőszobával	
rendelkező szobákban. Ellátás: büféreggeli. Parkolás:	a	hostel	parkolójában	17	€/autó/éj	(foglalás	szükséges).	az ár tartalmazza:	ágynemű	és	törölköző	
használatot. felár:	ebédcsomag	2	000	Ft/fő/csomag.	kiemelt időszak: a vásárok idején érvényes árak egyéni lekérésre érhetőek el.

A hotel és hostel tökéletes kombinációja keveredik az A&o épületeiben. központi fekvésüknek és kedvező ár-érték arányuknak köszönhetően 
mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb szálláslehetőséget, legyen szó egyéni utazókról, családokról, hátizsákos utazókról, iskolai  
osztályokról. Megtalálhatóak még aachen, berlin, bréma, drezda, dortmund, düsseldorf, köln, lipcse, nürnberg, Weimar városaiban, ezen 
szállodák árairól és további információkról ügyfélszolgálati irodáinkban érdeklődhet.

némEtországi HostEl ajánlataink az a&o HotEl and HostEl-bEn

mÜncHEn   
H’otEllo f22***           dE0201
leírás:	a	szálloda	München	népszerű	Schwabing	negyedében	található	a	Hohenzollernplatz	metróál-
lomástól mindössze kb. 300 méterre, ahonnan könnyen elérhető München főpályaudvara és a város 
látnivalói. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	 reggelizőterem,	 lift,	 ingyenes	wifi.	Elhelyezés: ízlésesen 
berendezett kétágyas szobákban, melyek tv-vel és saját fürdőszobával felszereltek. Ellátás: reggeli. 
Parkolás: utcai vagy őrzött parkolási lehetőség díj ellenében. az ár tartalmazza: idegenforgalmi 
adót. kedvezmény: 2 éves korig szülőkkel egy ágyban ingyenes. kiemelt időszakok: 04.31-05.07.,	
06.16-.06.24.,	 07.01-07.03.,	 09.12-09.16.,	 09.19-10.07.,	 10.10-10.13.	 között	 az	 árak	 egyéni	 lekérésre	
érhetőek el. A kiemelt időszakokban eltérő lemondási feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön 
irodáinkban! minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő.

ringsHEim   
Holiday inn EXPrEss ringsHEim***
dE0401
leírás:	a	szálloda	csendes	helyen,	Németország	legnagyobb	területű	élményparkjától,	az	„Europa-
Park”-tól nem messze található, ahol többek között számos gyermekprogrammal várják a családokat, 
illetve a szórakozni vágyókat. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	reggelizőterem,	bár,	lift,	ingyenes	wifi.
elhelyezés: ízlésesen berendezett standard kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, elektro-
mos vízforralóval és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda par-
kolójában ingyenesen. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvezmény:	4	éves	korig	szülőkkel	
egy ágyban ingyenes. kiemelt időszakok: a kiemelt időpontokról és az 
azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. A kiemelt időszakokban 
eltérő lemondási feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban! 
minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő. 

sindElfingEn – mercedes-benz és Porsche múzeum   
Holiday inn EXPrEss sindElfingEn***           dE0401
leírás: a Mercedes-benz és a Porsche múzeum megérnek egy kirándulást. lóhere leveleit mintázó 
dizájn	épületben	kapott	helyet	a	Mercedes	múzeum,	ahol	több	mint	160	járművet	ismerhetünk	meg,	
melyek	közül	jónéhány	még	az	autózás	hőskorából	származik.	Az	első	Porsche	múzeum	1976-ban	
nyílt	meg,	a	jelenlegi	pedig	11	éve	várja	látogatóit	legendás	modelljeivel.	A	modern	szálloda	a	város	
központjában található, rövid autóútra stuttgarttól. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	reggelizőterem,	
ingyenes wifi. Elhelyezés: ízlésesen berendezett standard légkondicionált kétágyas szobákban, 
melyek tv-vel, elektromos vízforralóval és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. Ellátás: reggeli. 
Parkolás: a szálloda parkolójában díj ellenében. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. kedvez-
mény:	4	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes.	kiemelt időszakok:	02.06-02.11.,	02.18-02.20.,	
03.08-03.13.,	05.12-05.14.,	05.21-05.23.,	05.28.-05.31.,	06.20-06.24.,	07.13-07.15.,	09.08-09.12.,	10.14-
10.18.,	11.10-11.13.	között	az	árak	egyéni	 lekérésre	érhetőek	el.	A	kiemelt	
időszakokban eltérő lemondási feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön 
irodáinkban! minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás esetén  
felár fizetendő. Egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

raunHEim   
Holiday inn EXPrEss frankfurt airPort***
dE0401
leírás:	 a	 szálloda	 a	 frankfurti	 repülőtértől	 kb.	 9	 km-re,	 míg	 Frankfurt	
központjától kb. 20 perces autóútra fekszik, ahol felfedezhetjük a város 
nevezetességeit,	mint	például	a	Kaiserdom-ot	(Szent	Bertalan-dóm).	szol-
gáltatás:	24	órás	recepció,	lobby	bár,	reggelizőterem,	lift,	reptéri	transzfer	
lehetőség, ingyenes wifi. Elhelyezés: ízlésesen berendezett standard két-
ágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, elektromos vízforralóval és 
fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda 
parkolójában	15	€/autó/éj.	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. ked-
vezmény: 4	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes.	kiemelt időszakok: 
02.06-02.11.,	 02.18-02.20.,	 03.08-03.13.,	 05.12-05.14.,	 05.21-05.23.,	 06.20-
06.24.,	 09.08-09.12.,	 10.14-10.18.,	 11.10-11.13.	 között	 az	 árak	 egyéni	 le-
kérésre érhetőek el. A kiemelt időszakokban eltérő lemondási feltételek 
érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban! minimum tartózkodás: 3 éj, 
rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő. Egyéb: háziállat vihető, az ár 
egyéni lekérésre érhető el.
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                                               fő/éj				          kétágyas   
 szobában
január, február, november, december vasárnap-hétfő	 10	800	Ft
január, február, november, december hétfő-vasárnap	 13	500	Ft
március	–	október	vasárnap-hétfő	 12	900	Ft
március	–	október	hétfő-vasárnap	 16	400	Ft

                                              fő/éj				          kétágyas 
 szobában
január, február, november, december vasárnap-hétfő	 12	500	Ft
január, február, november, december hétfő-vasárnap	 15	700	Ft
március	–	október	vasárnap-hétfő 15	700	Ft	
március	–	október	hétfő-vasárnap	 19	600	Ft

                                             fő/éj			           kétágyas   
 szobában
január, február, november, december vasárnap-hétfő	 11	400	Ft
január, február, november, december hétfő-péntek	 14	300	Ft
január, február, november, december péntek-vasárnap	 15	800	Ft
március	–	október	vasárnap-hétfő	 14	700	Ft
március	–	október	hétfő-péntek	 18	400	Ft
március	–	október	péntek-vasárnap	 21	900	Ft

                                              fő/éj			           kétágyas 
 szobában
január, február, november, december vasárnap-hétfő	 12	800		Ft
január, február, november, december hétfő-vasárnap	 15	900	Ft
március	–	október	vasárnap-hétfő	 15	400	Ft
március	–	október	hétfő-vasárnap	 19	300	Ft

	 fő/éj	 02.01-12.31.
kétágyas	szobában	 19	700	Ft	
	 	 (98	€/szoba/éj)

	 	 02.01-04.01.
	 fő/éj	 07.01-09.01.	 04.01-07.01.

	 	 11.01-12.01.	 09.01-11.01.

kétágyas	szobában	 16	800	Ft	 18	800	Ft

 fő/éj	 02.01-04.01.
	 	 11.01-12.01.	 04.01-11.01.

kétágyas	szobában	 16	400	Ft	 19	800	Ft

 fő/éj	 02.01-04.01.
	 	 11.01-12.01.	 04.01-11.01.

kétágyas	szobában	 18	800	Ft	 21	200	Ft

München

6=7 (6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el.)



    apartman/hét	 04.25-05.27.	 	 	 06.27-08.01.
	 09.05-10.03.	 05.27-06.13.	 06.13-06.27.	 08.15-08.22.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

B5	 167	500	Ft	 258	900	Ft	 279	900	Ft	 377	500	Ft	 431	400	Ft	 320	500	Ft	 237	400	Ft
C8	 187	400	Ft	 288	900	Ft	 318	700	Ft	 459	700	Ft	 526	900	Ft	 390	700	Ft	 259	500	Ft

oLaszorsz áG

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!

lignano sabbiadoro
arca aPartmanHáz           it0202
leírás: az apartmanház a városközpontban helyezkedik el, mind-
össze 20 méterre a tengerparttól. szolgáltatás: apartmanonként 
egy	 parkolóhely,	 wifi	 (lekérésre,	 térítés	 ellenében).	 Elhelyezés:  
TV-vel,	 kávéfőzővel	 felszerelt	 modern,	 5	 fős	 apartmanokban.	 b5: 
nappali	konyhasarokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	1	háromágyas	
szoba, fürdőszoba, erkély, tengerre néző oldalirányú kilátással. 

lignano sabbiadoro 
sun bEacH aPartmanHáz           it0202
leírás: az elegáns épület közvetlenül a tengerparti sétányon helyez-
kedik el, lignano sabbiadoro központjában. szolgáltatás: lift, ingye-
nes	 wifi,	 apartmanonként	 egy	 parkolóhely	 garázsban	 (kivétel	 SUV	
és	minibusz)	 vagy	 kültéri	 parkolóban.	Elhelyezés: légkondicionált, 
tv-vel, kávéfőzővel, mosógéppel, mosogatógéppel, hajszárítóval, 
széffel,	mikróval,	 nagy	 hűtővel	 felszerelt,	modern	 5	 és	 8	 fős	 apart-
manokban. b5: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 
1	 háromágyas	 hálószoba,	 fürdőszoba,	 erkély	 (közvetlen	 vagy	 ol-
dalirányú	tengerre	néző	kilátással).	c8: első emeleti apartman, nagy 
nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 2 háromágyas 
hálószoba,	fürdőszoba,	erkély	(közvetlen	tengerre	néző	kilátással).

diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség: 	Róma:	00161	Roma,	Via	dei	Villini	12-16,	
Telefon:	+39	(6)	4423	0598,	fax:	+39	(6)	440	3270	
ügyeleti	mobil:	+39	(348)	800	8159.

Konzuli hivatal:	Róma:	00198	Roma,	Via	Messina	15,	
Telefon:	+39	(6)	4424	9939,	fax:	+39	(6)	4424	9908	
ügyeleti	mobil:	+39	(348)	800	8159.

Főkonzulátusi hivatal: Milánó:	20123	Milano,	Via	Fieno,	3.,	
Telefon:	+39	(2)	726	009,	fax:	+39	(2)	7209	5705	
ügyeleti	mobil:	+39	(339)	621	9517.

Segélyhívó számok:	Rendőrség:	113,	mentők:	118,	tűzoltók:	115

Társklub:	Automobile	Club	d’Italia	(ACI),	segélyhívó	(zöld)	szám:	803	
116,	mobilról:	800	116	800	Autópályán	híváskor	javasoljuk,	hogy	
mobil telefonját használja, a segélyhívó oszlopok igénybevételekor 
ugyanis nem lehet kérni, hogy társklubunk menjen ki.

Ünnepnapok:	Január	1.	(Újév),	január	6.	(Vízkereszt),	Húsvéthétfő,	
április	25.	(Felszabadulás	napja),	május	1.	(Munka	ünnepe),	június	2.	
(Köztársaság	napja),	augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),	
november	1.	(Mindenszentek),	december	8.	(Szeplőtelen	Fogantatás),	
december	25-26.	(Karácsony).

Napfény,	az	Örök	Város	–	Róma,	velencei	gondolázás,	napsütötte	toszkán	dombok,	itáliai	művészet,	olasz	konyha,	méltán	híres	olasz	
borok,	lüktető	nagyvárosok,	divat?	Bármelyikre	is	essen	a	választás,	egy	biztos,	Olaszország	rabul	ejti	az	utazót.

Az észak-adria a magyar utazók talán legkedveltebb olasz régiója, nemcsak a közelsége miatt, hanem mert nincs ideálisabb 
környezet a gyermekes családok számára, a több kilométer hosszan elnyúló homokos, lassan mélyülő tengerpartja miatt. itt talál-
ható számos, igen kedvelt üdülőhely, mint lignano, lido di jesolo és bibione. lignano sabbiadoro tengerpartján nem minden-
napi vízi sportokat próbálhatnak ki a kisebb-nagyobb gyerekek és a fiatal felnőtt korosztály tagjai, mint például a vízi siklóernyőzés, 
windszörfözés, vitorlázás, sárkányszörfözés. egész nyáron tanfolyamok és különórák várják azokat, akik élvezni szeretnék e különleges 
sportokat. ezen felül még számtalan sportolási, szórakozási és kirándulási lehetőséget is biztosít a térség, mivel az üdülőfalukból 
könnyen elérhetőek itália híres középkori városai is, mint, Padova, verona és az „Adria királynője”, velence. 

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

*a	3	sávos	autópályák	egyes	szakaszain	150	km/h	a	megengedett	maximális	sebesség	130	km/h	helyett,	
de csak akkor, ha az ezt jelző külön tábla is ki van helyezve!
3	éven	belül	szerzett	jogosítvánnyal	autóúton	90	km/h,	autópályán	100	km/h	a	maximális	sebesség.

Autópályadíj

84 85

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 110	 130*

     apartman/hét	 04.25-05.27.	 	 	 06.27-08.01.
	 09.05-10.03.	 05.27-06.13.	 06.13-06.27.	 08.15-08.22.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

B5	 		109	900	Ft	 158	800	Ft	 179	900	Ft	 231	200	Ft	 271	400	Ft	 196	700	Ft	 138	800	Ft

Számos	autópálya-szakasz,	valamint	néhány	alagút	használata	díjköteles:	Olaszországot	Franciaországgal	összekötő	Frejus-alagút	és	Mont-Blanc-
alagút,	Svájccal	kapcsolatot	teremtő	Nagy	Szent	Bernát-	és	Munt	La	Schera-alagút	(éjjel,	20.00-08.00.között	zárva	van).	Az	autópályák	többségén	a	
díjat	nemcsak	készpénzzel	illetve	hitelkártyával,	hanem	előre	váltott	kártyával,	ún.	VIACARD-dal	is	ki	lehet	egyenlíteni,	mely	25,	50	és	75	€	értékben	
vásárolható.	(VIACARD	a	szicíliai	autópályákon	nem	használható!)

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

oLaszorsz áGÉszak-adria

Lignano

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

20 m

20 m



oLaszorsz áGLignanoLignano
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lignano sabbiadoro
vErdE aPartmanHáz           it0202
leírás:	 a	 hét	 szintes,	 teljesen	 felújított,	 központi	 apartmanház	 kitűnő 
helyen	 található,	 csupán	 50	 méterre	 a	 tengerparttól.	 szolgáltatás: lift, 
apartmanonként	 egy	 parkolóhely	 (kivétel	 SUV	 és	 minibusz),	 ingyenes	
wifi. Elhelyezés:	 légkondicionálható	 (térítés	 ellenében),	 TV	 -vel,	 széffel,	
hajszárítóval,	kávéfőzővel,	mikróval,	nagy	hűtővel	felszerelt,	2,	3,	4	és	6	fős	
apartmanokban. a2: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 
fürdőszoba, erkély. b3: nappali konyhasarokkal, egyszemélyes díványágy-
gyal,	1	franciaágyas	hálószoba,	fürdőszoba,	erkély.	b4: nappali konyhasa-
rokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	1	franciaágyas	hálószoba,	fürdőszoba,	
erkély. c6: nappali	konyhasarokkal	és	kétszemélyes	díványággyal,	1	 fran-
ciaágyas	hálószoba,	1	kétágyas	szoba,	fürdőszoba,	erkély.

lignano PinEta
luisa aPartmanHáz           it0202
leírás: csendes, nyugodt környezetben, a tengerparttól 300 méterre he-
lyezkedik el az apartmanház. szolgáltatás: apartmanonként egy par-
kolóhely,	 wifi	 (lekérésre,	 térítés	 ellenében),	 mosoda.	 Elhelyezés: széffel,	 
TV-vel,	kávéfőzővel,	nagy	hűtővel	felszerelt,	4,	5	és	6	fős	apartmanokban.	 
vE4: földszinti apartman, nappali konyhasarokkal, egyszemélyes dívány- 
ággyal,	1	háromágyas	szoba,	fürdőszoba,	terasz.	vE4-1: első emeleti apart-
man,	nappali	konyhasarokkal,	1	négyágyas	szoba	(franciaággyal	és	emele- 
tes	ággyal),	fürdőszoba,	terasz.	vf5: első vagy második emeleti apartman,  
nappali	konyhasarokkal,	1	háromágyas	szoba,	1	kétágyas	szoba,	fürdőszoba,	
erkély. vf6: első vagy második emeleti apartman, nappali konyhasarokkal, 
2	háromágyas	szoba	(az	egyikben	3	db	egyszemélyes	ággyal,	a	másikban	 
1	franciaággyal	és	egy	egyszemélyes	ággyal),	fürdőszoba,	erkély.

lignano sabbiadoro 
HotEl rEgina***            it0201
leírás:	 központi	 elhelyezkedésű	 a	 33	 szobával	 rendelkező	 szálloda.	 A	
városközpont csupán egy rövid séta alkalmával könnyedén elérhető, ahol 
különféle éttermek, bárok, üzletek és szórakozási lehetőségek várják az 
ideérkező utazókat. A homokos tengerpart körülbelül 200 méter távol-
ságra található. A hotel saját étterme és pizzériája a „le Piramidi”. szol-
gáltatás: recepció, étterem, bár, terasz, kerékpárbérlési lehetőség, tv 
szoba, saját strand, ingyenes wifi. Elhelyezés: légkondicionált, standard  
kétágyas	 vagy	 komfort	 2+2	 ágyas	 szobákban,	melyek	TV-vel,	 telefonnal,	
széffel,	erkéllyel,	fürdőszobával,	hajszárítóval	felszereltek.	A	komfort	szobák	
franciaággyal és emeletes ággyal rendelkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás: 
a	 szálloda	 saját	parkolójában	 ingyenes	 (foglaltság	 függvényében).	az ár 
tartalmazza: strandszerviz	májustól	szeptemberig	(2	napágy,	1	napernyő).	
kedvezmény: 1.	 gyermek	 5	 éves	 korig	 a	 szülőkkel	 egy	 szobában	 pót-
ágyon	 ingyenes,	2.	gyermek	50%,	5-12	éves	kor	között	pótágyon	30%,	12	éves	kor	 felett	pótágyon	20%.	felár: rövidebb	 tartózkodás	esetén	az	ár	15%-a.	 
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. minimum tartózkodás:	08.07-08.22.	között	7	éj,	06.12-08.07.	és	08.22-08.30.	között	5	éj,	egyébként	3	éj.	Egyéb: 
lekérésre	kisméretű	háziállat	vihető	(5	€/éj).	

lignano riviEra
rubin aPartmanHáz           it0202
leírás: az apartmanház 200 méterre fekszik a tengerparttól, közel a 
boltokhoz. szolgáltatás:	medence	(06.01-09.10.	között	üzemel),	par-
kolóhely,	 lift,	 wifi	 (lekérésre,	 térítés	 ellenében).	 Elhelyezés: tv-vel, 
hajszárítóval,	kávéfőzővel	felszerelt,	3,	4	és	6	fős	apartmanokban.	Né- 
hány	 apartman	 légkondicionálható	 (térítés	 ellenében).	 g3: stúdió-
apartman,	nappali	konyhasarokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	1	egy- 
személyes fotelággyal, fürdőszoba, erkély. H4: nappali konyhasarokkal, 
kétszemélyes	 díványággyal,	 1	 franciaágyas	 hálószoba,	 fürdőszoba,	
erkély. i6:	nappali	konyhasarokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	1	fran-
ciaágyas	hálószoba,	1	kétágyas	szoba,	fürdőszoba,	erkély.

lignano riviEra
sHakEsPEarE aPartmanHáz           it0202
leírás: az apartmanház 300 méterre található a tengerparttól és a 
boltoktól. szolgáltatás:	 kert,	 medence	 (06.01-09.10.	 között	 üzemel),	
parkoló	(foglaltság	függvényében),	lift,	wifi	(lekérésre,	térítés	ellenében).	
Elhelyezés:	 légkondicionált,	TV-vel,	kávéfőzővel	 felszerelt,	3,	4	és	6	 fős	
apartmanokban. g3: modern stúdióapartman, nappali konyhasarokkal, 
1	kétszemélyes	díványággyal,	1	egyszemélyes	díványággyal,	fürdőszoba,	
erkély. H4: modern apartman, nappali konyhasarokkal, kétszemélyes 
díványággyal,	1	 franciaágyas	hálószoba,	 fürdőszoba,	erkély.	 i6: nappali 
konyhasarokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	1	franciaágyas	hálószoba,	1	
kétágyas szoba, fürdőszoba, erkély.

mindEn lignanoi aPartmanra érvényEs: 
az ár tartalmazza:	gáz-,	víz-,	villanyhasználatot,	ágyneműhuzatot.	Előre foglalandók: légkondicionálás	25	€/hét,	kiságy	2	éves	korig	20	€/
hét,	kisállat	35	€/hét,	wifi	20	€/hét.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	12	éves	kor	felett	0,70	€/fő/éj	(mely	készpénzzel	fizetendő),	
kaució	100	€/apartman,	26	év	alattiak	esetében	300	€/apartman,	Pünkösdkor	500	€/apartman,	végső	 takarítás,	 az	apartman	méretétől	
függően	44-50	€/apartman	(de	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	az	utasok	feladata).	minimum tartózkodás:	06.27-09.05.	között	
minimum	7	éj	szombati	turnusváltással,	04.25-06.27.	és	09.05-10.03.	között	4	éjszaka.	Rövidebb	tartózkodás	esetén	70	€/apartman	felár	
fizetendő	a	helyszínen.	Lignano	Sabbiadoro	részen	05.27-05.31.	közötti	érkezési	napokon	minimum	7	éj.

200 m

    apartman/hét	 04.25-05.27.	 	 	 06.27-08.01.
	 09.05-10.03.	 05.27-06.13.	 06.13-06.27.	 08.15-08.22.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

A2	 			71	200	Ft	 125	900	Ft	 141	900	Ft	 201	600	Ft	 256	400	Ft	 170	900	Ft	 109	900	Ft
B3	 			85	300	Ft	 145	900	Ft	 163	500	Ft	 228	500	Ft	 285	900	Ft	 193	900	Ft	 128	600	Ft
B4	 			94	600	Ft	 161	800	Ft	 181	900	Ft	 255	500	Ft	 320	500	Ft	 216	900	Ft	 140	900	Ft
C6	 	114	900	Ft	 193	900	Ft	 216	600	Ft	 303	700	Ft	 383	200	Ft	 257	900	Ft	 171	500	Ft

     apartman/hét	 04.25-05.27.	 	 	 06.27-08.01.
	 09.05-10.03.	 05.27-06.13.	 06.13-06.27.	 08.15-08.22.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

VE4/VE4-1	 	74	300	Ft	 116	200	Ft	 132	900	Ft	 174	600	Ft	 208	600	Ft	 153	400	Ft	 		99	500	Ft
VF5/VF6	 	93	700	Ft	 138	300	Ft	 151	600	Ft	 213	900	Ft	 284	600	Ft	 182	500	Ft	 124	600	Ft

                        fő/éj		 05.21-05.29.	 05.29-06.12.	 	 07.12-08.07.
	 09.06-09.13.	 08.30-09.06.	 06.12-07.12.	 08.22-08.30.	 08.07-08.22.

standard	szobában		 17	600	Ft	 22	400	Ft	 24	900	Ft	 27	200	Ft	 29	900	Ft
komfort	szobában		 17	900	Ft	 23	500	Ft	 26	300	Ft	 29	400	Ft	 30	900	Ft

     apartman/hét	 04.25-05.27.	 	 	 06.27-08.01.
	 09.05-10.03.	 05.27-06.13.	 06.13-06.27.	 08.15-08.22.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

G3	 			66	700	Ft	 		95	900	Ft	 108	700	Ft	 145	900	Ft	 185	700	Ft	 123	800	Ft	 		83	500	Ft
H4	 			87	500	Ft	 115	800	Ft	 130	800	Ft	 178	600	Ft	 224	900	Ft	 151	200	Ft	 99	800	Ft
I6	 	106	500	Ft	 152	500	Ft	 173	700	Ft	 238	200	Ft	 303	900	Ft	 202	400	Ft	 131	700	Ft

     apartman/hét	 04.25-05.27.	 	 	 06.27-08.01.
	 09.05-10.03.	 05.27-06.13.	 06.13-06.27.	 08.15-08.22.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

G3	 			72	500	Ft	 108	700	Ft	 120	900	Ft	 163	900	Ft	 203	300	Ft	 139	700	Ft	 		96	400	Ft
H4	 	102	900	Ft	 131	300	Ft	 146	300	Ft	 194	900	Ft	 238	700	Ft	 165	300	Ft	 115	800	Ft
I6	 	114	900	Ft	 179	900	Ft	 199	900	Ft	 261	900	Ft	 323	900	Ft	 222	800	Ft	 158	200	Ft

6=7 (05.21-06.12.	és	09.06-09.13.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el.)
az akció esetében az utolsó éjszaka az ingyenes.

300 m

300 m

200 m

50 m

    apartman/hét	 04.25-05.27.	 	 	 06.27-08.01.
	 09.05-10.03.	 05.27-06.13.	 06.13-06.27.	 08.15-08.22.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

2L7	 		160	400	Ft	 238	900	Ft	 265	200	Ft	 373	900	Ft	 418	900	Ft	 317	400	Ft	 212	900	Ft

lignano sabbiadoro
cristallo aPartmanHáz           it0202
leírás: az apartmankomplexum a tengerparti sétányon helyezkedik 
el, nem messze a városközponttól. szolgáltatás: pizzéria, minimar-
ket,	recepció,	kert,	felnőtt-	és	gyermekmedence	(06.01-09.15.	között	
üzemel),	 lift,	parkolóhely	 (foglaltság	 függvényében),	wifi	 (lekérésre,	
térítés	ellenében).	Elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, mosógéppel, 
kávéfőzővel	 felszerelt,	12.	emeleti,	7	 fős	apartmanokban.	2l7: nap-
pali	konyhasarokkal,	1	 franciaágyas	szoba,	1	emeletes	ágyas	szoba,	 
1	háromágyas	szoba	(egyszemélyes	ágy	és	emeletes	ágy),	fürdőszoba,	
1	mosdó	WC-vel,	2	erkély,	mely	közül	az	egyik	közvetlen	tengerparti	
kilátással rendelkezik. 
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lignano sabbiadoro   
camPing sabbiadoro           it0205

leírás:	a	kedvelt	üdülőfalu	Lignano	központjában	helyezkedik	el,	a	Parco	Junior	Vidámparktól	körülbelül	500	méterre.	Bár	a	kemping	nem	köz-
vetlenül a tengerparton fekszik, de saját partszakasszal rendelkezik, mely körülbelül 200 méterre található annak bejáratától. szolgáltatás: kültéri 
és fedett medence, privát strand, strandszerviz, étterem, bár, pizzéria, fagyizó, bolt, animáció, teniszpálya, futballpálya, kerékpárkölcsönzés, lova-
glási lehetőség, wifi. Elhelyezés:	6	különböző	típusú	légkondicionált	mobil	home-ban.	
H:	körülbelül	12	m2-es,	2+1	fő	részére	alkalmas	mobil	home.	Egy	légterű	nappali	két	ággyal,	konyhasarokkal,	étkezőasztallal,	3.	fő	részére	átala-
kítható	ággyal,	kis	fürdőszoba	zuhanyzóval,	mosdóval	és	WC-vel,	kis	előkerttel.	H plus:	körülbelül	18	m2-es,	2+2	fő	részére	alkalmas	mobil	home.	
Nappali	konyhasarokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	1	franciaágyas	háló,	fürdőszoba	zuhanyzóval,	mosdóval	és	WC-vel,	előkerttel.	m: körülbelül 
15	m2-es,	5	fő	részére	alkalmas	mobil	home.	Kis	nappali	konyhasarokkal,	1	franciaágyas	háló,	1	kis	háló	1	egyszemélyes	és	1	emeletes	ággyal,	kis	
fürdőszoba	zuhanyzóval,	mosdóval	és	WC-vel,	fedett	veranda.	l: körülbelül 23 m2-es,	4+2	fő	részére	alkalmas	mobil	home.	1	franciaágyas	háló,	 
1	háló	 2	 egyszemélyes	 ággyal,	 nappali	 konyhasarokkal,	 kétszemélyes	díványággyal,	 fürdőszoba	 zuhanyzóval,	mosdóval	 és	WC-vel,	 előkerttel.	 
f:	körülbelül	21	m2-es,	5+1	fő	részére	alkalmas	mobil	home.	1	franciaágyas	háló,	1	háló	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	3.	ággyal,	nap-
pali	konyhasarokkal,	6.	fő	részére	átalakítható	ággyal,	fürdőszoba	zuhanyzóval,	mosdóval	és	WC-vel,	előkerttel.	f plus:	körülbelül	24	m2-es,	5+1	fő	
részére	alkalmas	mobil	home.	1	franciaágyas	háló,	1	háló	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	3.	ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	6.	fő	részére	
átalakítható	ággyal,	fürdőszoba	zuhanyzóval,	mosdóval	és	WC-vel,	előkerttel.	
Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza:	 víz	 és	 villanyhasználat,	 ágyneműhasználat,	 légkondicionálás,	 strandszerviz,	mobil	 home-onként	 1	 par-
kolóhely. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	(kb.	0,70	€/fő/éj),	kaució	(kb.	50	€/mobile	home).	A	lakóegységeket	tisztán	kell	visszaadni,	
ellenkező	esetben	50	€	takarítási	díjat	kérnek	el.	minimum tartózkodás: 08.08-08.24.	között	7	éjszaka,	05.20-08.08.	és	08.24-09.07.	között	4	éjsza-
ka, ezen kívül 3 éjszaka. Egyéb: kisállat	vihető	kérésre	(07.04-08.29.	között	felár	ellenében).
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grado 
rEsidEncE Punta sPin           it0205
leírás:	a	kemping	Grado	városa	mellett,	nem	messze	a	Val	Cavanata	
természetvédelmi területtől, közvetlenül a tengerparton található. 
szolgáltatás: saját strand, gyermek- és felnőtt medence, úszómeden-
ce	 (úszósapka	kötelező),	 étterem,	bár,	 animáció,	 kerékpárkölcsönzés,	 
fitneszközpont,	minigolf-	és	teniszpálya,	wifi	zóna,	strandszerviz	(hely- 
színen	 bérelhető	 felár	 ellenében).	 Elhelyezés:	 4,	 5	 és	 6	 fős	 légkon- 
dicionált	vagy	ventilátorral	ellátott	bungalókban,	illetve	6	fős	légkondi-
cionált vagy ventilátorral ellátott maxi caravanokban. Ellátás: önellá-
tás. az ár tartalmazza:	víz-,	gáz-,	villanyhasználat,	ágynemű	használat,	
végső takarítás, lakóegységenként egy autó parkolása. Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	adó	18	éves	kortól	kb.	1	€/fő/éj,	kaució	kb.	
50	 €.	 minimum tartózkodás:	 07.20-08.24.	 között	 7	 éjszaka,	 05.28-
06.15.	 és	 07.06-07.20.	 között	 4	 éjszaka,	 ezen	 kívül	 3	 éjszaka.	Egyéb: 
kisállat	vihető	előzetes	lekérésre	05.22-09.07.	között	felár	ellenében.	

mini bungaló (2+2 fŐs): nap-
pali konyhasarokkal és kétszemé- 
lyes díványággyal, kétágyas háló-
szoba, tv, mosdóval, zuhanyzóval 
és	 WC-vel	 felszerelt	 fürdőszoba,	
terasz kerti bútorokkal. 

a bungaló (4+2 fŐs): kétszintes 
kis villa, a földszinten egy nappali 
konyhasarokkal és kétszemélyes 
díványággyal, az emeleten egy 
franciaágyas hálószoba erkéllyel, 
egy hálószoba emeletes ággyal, 
mosdóval,	 zuhanyzóval	 és	WC-vel	
felszerelt fürdőszoba, tv, terasz 
kerti bútorokkal.

b bungaló: (3+2 fŐs): nappali 
konyhasarokkal, tv, egy hálószoba 
franciaággyal és egy hálószoba 
franciaággyal és egy egyszemély-
es ággyal, mosdóval, zuhanyzóval 
és	 WC-vel	 felszerelt	 fürdőszoba,	
terasz kerti bútorokkal.

maXi caravan family (4+2 
fŐs): nappali	 konyhasarokkal,	 5.	
és	6.	 fő	 részére	átalakítható	kana-
péval, egy franciaágyas hálószoba 
és egy hálószoba két egyszemé- 
lyes ággyal, mosdóval, zuhanyzó-
val	és	WC-vel	felszerelt	fürdőszoba,	
terasz kerti bútorokkal.

c bungaló (3+3 fŐs): nappali 
konyhasarokkal, kétszemélyes dí- 
ványággyal, tv,  két kétágyas háló-
szoba, mosdóval, zuhanyzóval és 
WC-vel	 felszerelt	 fürdőszoba,	 te-
rasz kerti bútorokkal. 

maXi caravan luXury (4+2 
fŐs): egy franciaágyas hálószoba, 
két kétágyas szoba, konyhasarok, 
étkező,	 mosdóval	 és	 WC-vel	 fel-
szerelt fürdőszoba, fürdőszoba 
zuhanyzóval, veranda kerti búto-
rokkal.

                mobil	home/éj	 04.04-05.20.	 05.20-07.04.	 07.04-08.01.
	 09.07-10.04.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.01-08.24.

H	típusú,	2	fő	esetén	 20	300	Ft	 28	600	Ft	 38	900	Ft	 42	500	Ft
H	plus	típusú,	2	fő	esetén	 25	200	Ft	 36	900	Ft	 47	900	Ft	 53	700	Ft
M	típusú,	5	fő	esetén	 28	600	Ft	 42	800	Ft	 57	500	Ft	 66	900	Ft
L	típusú,	4	fő	esetén	 32	900	Ft	 47	700	Ft	 62	900	Ft	 73	300	Ft
F	típusú,	5	fő	esetén	 37	200	Ft	 49	200	Ft	 64	900	Ft	 72	500	Ft
F	plus	típusú,	5	fő	esetén	 41	900	Ft	 53	900	Ft	 70	600	Ft	 77	400	Ft

            További	személyek/éj	 04.04-05.20.	 05.20-07.04.	 07.04-08.08.
	 09.07-10.04.	 08.29-09.07.	 08.17-08.29.	 08.08-08.17.

Felnőtt	(13	éves	kortól)	 2	700	Ft	 3	900	Ft	 4	900	Ft	 5	100	Ft
Gyermek	(3-13	éves	kor	között)	 1	700	Ft	 2	200	Ft	 2	700	Ft	 2	900	Ft

6=7 04.04-07.04.	és	08.31-09.27.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
az akció esetében az utolsó éjszaka az ingyenes.

6=7 04.04-06.27.	és	09.01-10.04.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)	
az akció esetében az alacsonyabb árú éjszaka az ingyenes.

vagy
akciós HétköznaPok!
20% 04.04-07.10.	és	08.31-09.27.	között	5	vagy	4	éjszakás	tartózkodás	esetén	(vasárnaptól	vagy	hétfőtől	-	péntekig)
A kedvezmények nem összevonhatóak!

vagy
akciós HétköznaPok!
20% 04.04-06.19.	és	08.30-10.04.	között	5	vagy	4	éjszakás	tartózkodás	esetén	(vasárnaptól	-	péntekig)
A kedvezmények nem összevonhatóak!

                     lakóegység/éj	 04.04-05.22.	 05.22-07.04.	 07.04-08.01.
	 09.07-09.27.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.01-08.24.

MINI	BUNGALÓ,	2	fő	esetén	 21	600	Ft	 26	500	Ft	 31	900	Ft	 34	200	Ft
B	BUNGALÓ,	3	fő	esetén	 25	500	Ft	 31	400	Ft	 39	400	Ft	 47	700	Ft
C	BUNGALÓ,	3	fő	esetén	 28	600	Ft	 35	700	Ft	 41	900	Ft	 51	300	Ft
A	BUNGALÓ,	4	fő	esetén	 33	800	Ft	 39	400	Ft	 48	700	Ft	 58	900	Ft
MAXI	CARAVAN	FAMILY,	4	fő	esetén	 29	700	Ft	 35	900	Ft	 42	300	Ft	 51	500	Ft
MAXI	CARAVAN	LUXURY,	4	fő	esetén	 34	200	Ft	 39	800	Ft	 44	900	Ft	 56	400	Ft

               További	személyek/éj	 04.04-05.22.	 05.22-07.04.	 07.04-08.01.
	 09.07-09.27.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.01-08.24.

Felnőtt	(16	éves	kortól)	 2	700	Ft	 3	700	Ft	 4	600	Ft	 4	800	Ft
Gyermek	(12-16	éves	kor	között)	 2	000	Ft	 3	300	Ft	 4	100	Ft	 4	400	Ft
Gyermek	(3-12	éves	kor	között)	 ingyenes	 2	200	Ft	 2	800	Ft	 3	300	Ft

200 m
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cavallino-trEPorti
camPing ca’bErton           it0205

leírás:	a	kemping	kb.	100	méterre	fekszik	a	homokos	tengerparttól	Cavallino	Treportin,	Velencétől	és	Lido	di	Jesolo-tól	mindössze	pár	kilomé-
terre,	 Punta	 Sabbionitól	 15	 kilométerre.	A	 strandhoz	vezető	úton	12	üzlet	helyezkedik	 el,	 köztük	pizzéria,	 étterem,	 zöldséges,	 ruházati	butik,	
hentesbolt,	borozó.	A	300	méterre	található	buszmegállóból	egyszerűen	eljuthat	Jesolo,	Mestre	és	San	Donà	városaiba.	szolgáltatás: étterem, 
bár, szupermarket, animáció, saját partszakasz, játszótér, mosoda, miniclub, ingyenes wifi. Elhelyezés:	4	fős,	TV-vel	felszerelt	bungalókban,	5-6	fős	
légkondicionált, tv-vel felszerelt, két hálószobás maxi caravan-okban. Ellátás: önellátás. Parkolás:	lakóegységenként	1	autó	parkolása	ingyenes.	
Extra	autó	parkolása	05.30-09.06.	között	3	€/nap,	ezen	kívül	 ingyenes.	az ár tartalmazza:	víz-,	gáz-,	villanyhasználatot,	1	autó	parkolását.	az 
ár nem tartalmazza:	végső	takarítást,	mely	irodánkban	kötelezően	fizetendő	10	200	Ft/lakóegység/tartózkodás.	Ágyneműhuzatot,	törölközőt,	
konyharuhát	vinni	kell,	vagy	a	helyszínen	bérelhető:	 törölközőkészlet	3	€/váltás,	ágyneműhuzat	3	€/váltás.	kedvezmény:	10%	kedvezmény	a	
strandszervizből. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	0,40	€/fő/éj.	Egyéb:	egy	kis-vagy	közepes	méretű	háziállat	vihető,	előzetes	be-
jelentéssel	05.30-09.06.	között	5	€/éj,	ezen	kívül	ingyenes.	minimum tartózkodás:	06.27-08.30.	között	minimum	7	éj,	05.30-06.27.	és	08.30-09.27.	
között	minimum	3	éj,	ezen	kívül	1	éj.	

cavallino – ca’savio   
camPing ca’savio           it0205

leírás:	a	Cavallino	félsziget	csendesebb	övezetében	található	kemping	közvetlenül	a	homokos	tengerparton	fekszik,	Velencétől	mindössze	45	
percnyi hajóútra. ideális hely azok számára, akik kedvelik a szabad levegőt, ugyanakkor egy minden igényt kielégítő, összkomfortos lakóegység-
ben szeretnétek megszállni. szolgáltatás: szupermarket, étterem, pizzéria, bár, úszómedencék, saját strand, gyerekjátszótér, animáció, mosógé-
pek	és	vasaló	(térítés	ellenében),	kerékpár	és	autóbérlés,	wifi	zóna	(térítés	ellenében).	Elhelyezés:	4-6	fős	mobil	home-okban.	Ellátás: önellátás. 
Parkolás:	 1	 autó	parkolása	 a	 lakóegység	közelében	 ingyenes.	 Extra	 autó	parkolása	 a	 lakóegység	közelében	10	€/éjszaka,	parkolóban	05.30-
09.05.	között:	5	€/éjszaka.	az ár nem tartalmazza:	végső	takarítást,	mely	irodánkban	kötelezően	fizetendő	15	300	Ft/lakóegység/tartózkodás.	
Ágyneműhuzatot,	 törölközőt,	 takarót,	konyharuhát	vinni	kell,	 vagy	a	helyszínen	bérelhető	 (kétszemélyes	ágyneműhuzat:	19	€/váltás,	egysze-
mélyes	ágyneműhuzat:	13	€/váltás,	strandtörölköző	készlet:	9	€/váltás,	tusoló	törölköző	3	€/váltás,	takaró	a	recepción	ingyenesen	kérhető,	ren-
delkezésre	állás	függvényében).	Kiságy,	illetve	etetőszék	igény	szerint	2	€/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	(kb.	0,45	€/fő/éj).	mini-
mum tartózkodás:	04.25-05.30.	és	08.29-10.03.	között	minimum	3	éj,	05.30-08.29.	között	minimum	7	éj.	

      lakóegység/éj	 04.09-05.30.	 	 06.06-06.27.	 06.27-08.01.
			 09.06-09.27.	 05.30-06.06.	 08.30-09.06.	 08.23-08.30.	 08.01-08.23.

Country	 18	600	Ft	 25	400	Ft	 29	800	Ft	 34	300	Ft	 37	300	Ft
Rodi	 24	900	Ft	 34	300	Ft	 	39	800	Ft	 49	300	Ft	 52	800	Ft
Lido	 25	600	Ft	 35	400	Ft	 41	500	Ft	 	49	800	Ft	 53	500	Ft

mobil	home/éj	 04.25-05.23.	 05.23-05.30.
	 09.12-10.03.	 09.05-09.12.	 05.30-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.	 06.27-07.18.	 07.18-08.22.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

Green	 17	300	Ft	 24	600	Ft	 33	600	Ft	 34	900	Ft	 38	800	Ft	 43	200	Ft	 48	900	Ft	 39	900	Ft	 32	200	Ft
Capri	 21	400	Ft	 27	400	Ft	 38	500	Ft	 39	800	Ft	 42	800	Ft	 49	600	Ft	 55	900	Ft	 47	300	Ft	 37	800	Ft

capri (6 fős): 1	franciaágyas	hálószoba,	2	szoba	2-2	egyszemélyes	ággyal,	nappali	konyhával,	hűtővel	(235	l),	fürdőszoba,	veranda	kerti	székek-
kel és kerti asztallal. Az ablakok szúnyoghálóval ellátottak, a légkondicionáló berendezés a customer care irodában megvásárolható kártyával 
működik	(ára	óránként	0,50	€).	

green (4+1 fős): 1	franciaágyas	hálószoba,	1	szoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	kisméretű	kiegészítő	ággyal	(csak	12	éves	kor	alatti	
gyermek	számára),	nappali	 főzősarokkal,	hűtővel	 (235	 l),	 fürdőszoba,	WC,	veranda	kerti	székekkel	és	kerti	asztallal.	Az	ablakok	szúnyoghálóval	 
ellátottak,	a	légkondicionáló	berendezés	a	Customer	Care	irodában	megvásárolható	kártyával	működik	(ára	óránként	0,50	€).

3=4, 5=7, 7=10, 10=14, 15=21 04.09-05.30.	és	09.06-09.27.	között	(3/5/7/10/15	éjszaka	áráért,	4/7/10/14/21	éjszakát	tölthet	el)
6=7, 11=14, 16=21 05.30-07.04.	és	08.30-09.06.	között	(6/11/16	éjszaka	áráért,	7/14/21	éjszakát	tölthet	el)

10% 07.04-08.01.	és	08.23-08.30.	között,	minimum	7	éjszakás	foglalás	esetén	(foglalás	03.30-ig)

50% 04.09-05.03.	között,	minimum	10	éjszakás	foglalás	esetén	vagy

vagy

Előfoglalási kedvezmény! 

A kedvezmények nem összevonhatóak!

country: bungaló	maximum	4	 fő	 részére:	 há-
lószoba egy franciaággyal és emeletes ággyal, 
felszerelt konyha, fürdőszoba zuhanyzóval és 
WC-vel,	terasz	kerti	asztallal	és	székekkel.		

rodi:	maxi	caravan	5-6	fő	részére:	egy	hálószo-
ba franciaággyal, egy szoba egy egyszemélyes  
ággyal és egy emeletes ággyal, felszerelt konyha 
étkezővel	 és	 6.	 fő	 részére	 átalakítható	 ággyal,	
fürdőszoba	 zuhanyzóval	 és	WC-vel,	 terasz	 kerti	
asztallal és székekkel. 

lido: maxi	caravan	5-6	 fő	 részére:	egy	hálószo-
ba franciaággyal, egy szoba két egyszemélyes  
ággyal és keresztben egy kiegészítő ággyal 
(max.	 1,50	 méter),	 felszerelt	 konyha	 étkezővel	
és	 6.	 fő	 részére	 átalakítható	 ággyal,	 fürdőszoba	
zuhanyzóval	 és	 WC-vel,	 terasz	 kerti	 asztallal	 és	
székekkel. 

200 m

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.



bibionE sPiaggia                 
aurora aPartmanHáz           it0202
leírás: a	hétszintes	tengerparti	apartmanház	körülbelül	100	méterre	he-
lyezkedik	el	a	központtól,	400	méterre	a	Termálfürdőtől.	szolgáltatás: lift, 
parkoló,	kisméretű	háziállat	vihető	(35	€/tartózkodás),	ingyenes	strand-
szerviz. Elhelyezés:	TV-vel,	mikrohullámú	sütővel,	kávéfőzővel	és	széffel	
felszerelt, légkondicionált apartmanokban. d7:	négy	 légterű	apartman	
6-7	fő	részére:	nappali	egyszemélyes	kanapéval,	1	szoba	franciaággyal,	 
1	szoba	emeletes	ággyal,	1	kétágyas	szoba,	főzőfülke,	fürdőszoba,	erkély.	
E8: öt	légterű	tetőtéri	apartman	8	fő	részére:	tágas	nappali,	1	szoba	franciaággyal,	3	szoba	emeletes	ággyal,	főzősarok,	2	fürdőszoba,	nagy	fedett	 
terasz. E9:	öt	légterű	tetőtéri	apartman	8-9	fő	részére:	tágas	nappali,	1	szoba	franciaággyal,	1	kétágyas	szoba,	1	szoba	emeletes	ággyal	és	egyszemé-
lyes	ággyal,	kisméretű	szoba	emeletes	ággyal	és	az	apartmanház	folyosójára	néző	ablakkal,	konyha,	2	fürdőszoba,	nagy	fedett	terasz.
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bibionE sPiaggia                
auriga aPartmanHáz           it0202
leírás:	a	kétszintes	épület	körülbelül	450	méterre	helyezkedik	el	a	tengertől,	saját	fenyőerdővel,	közel	a	köz-
ponthoz. szolgáltatás:	 fedett	parkoló,	kert,	kisméretű	háziállat	vihető	(35	€/tartózkodás),	 ingyenes	strand-
szerviz. Elhelyezés:	TV-vel,	mikrohullámú	sütővel,	kávéfőzővel	és	széffel	felszerelt,	légkondicionált	apartma-
nokban. b4:	két	 légterű	manzárdos	apartman	2-4	fő	részére	két	szinten:	nappali	dupla	dívánnyal,	kétágyas	
szoba, főzősarok, fürdőszoba, fedett erkély, napozóterasz. b6:	két	légterű	apartman	4-6	fő	részére:	tágas	nap-
pali	dupla	dívánnyal,	szoba	franciaággyal	és	1	emeletes	ággyal,	melyet	a	gardróbszekrény	választ	el	egymástól	
vagy dupla dívánnyal, főzősarok, fürdőszoba, tágas fedett terasz, kis kert. d7:	négy	légterű	apartman	2	szin-
ten,	csigalépcsővel,	5-7	fő	részére:	nappali	dupla	dívánnyal,	1	szoba	franciaággyal,	1	szoba	két	egyszemélyes	 
ággyal,	1	egyágyas	szoba,	főzősarok,	2	fürdőszoba,	2	erkély.

bibionE lido dEl solE                
Erica aPartmanHáz           it0202
leírás:	a	32	apartmanból	álló,	négyszintes	épület	körülbelül	150	méterre	helyezkedik	el	a	tengertől,	Bibione	
lido del sole részén. szolgáltatás:	medence,	napozóterasz,	lift,	parkoló,	ingyenes	strandszerviz,	kisméretű	
háziállat	 vihető	 (35	€/tartózkodás).	Elhelyezés: TV-vel,	mikrohullámú	sütővel,	 kávéfőzővel	és	 széffel	 fel-
szerelt, légkondicionált apartmanokban. b5:	két	légterű	4-5	fő	részére:	nappali	egyszemélyes	kanapéval,	
szoba 3 ággyal, ablak nélküli szoba egyszemélyes ággyal vagy emeletes ággyal, főzőfülke, fürdőszoba, 
terasz. c6: három	 légterű	 4-6	 fő	 részére:	 nappali	 kétszemélyes	 kanapéval,	 2	 kétágyas	 szoba,	 főzősarok,	
fürdőszoba, terasz.

bibionE sPiaggia                 
fiori aPartmanHáz           it0202
leírás: felújított apartmanok, melyek néhány lépésre helyezkednek 
el a központtól és 200 méterre a tengertől. szolgáltatás: fedett par-
koló, ingyenes strandszerviz. Elhelyezés: tv-vel, mikrohullámú sütővel, 
kávéfőzővel	 és	 széffel	 felszerelt,	 légkondicionált	 apartmanokban.	c5: 
három	 légterű	 földszinti	 apartman	5	 fő	 részére:	nappali	 főzősarokkal,	 
1	szoba	franciaággyal	és	1	egyszemélyes	ággyal,	szoba	emeletes	ágy-
gyal, fürdőszoba.

bibionE PinEda                 
torrE Panorama aPartmanHáz           it0202 
leírás: bibione Pineda zöldövezeti részén, közel a centrumhoz, 200 méterre a tengertől található az apartman-
ház. szolgáltatás:	 lift,	zsetonos	mosoda	szárítóval,	parkoló,	 ingyenes	strandszerviz,	kisméretű	háziállat	vihető	
(35	€/tartózkodás).	Elhelyezés:	TV-vel,	mikrohullámú	sütővel,	kávéfőzővel	és	széffel	felszerelt,	 légkondicionált	
apartmanokban. b4:	két	légterű	2-4	fő	részére:	nappali	kétszemélyes	kanapéval,	szoba	franciaággyal,	főzősarok,	
fürdőszoba. b4/1:	mint	a	B4	típusú,	de	terasszal.	b5:	két	légterű	3-5	fő	részére:	nappali	kétszemélyes	kanapéval,	
szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, főzősarok, fürdőszoba. c6:	 három	 légterű	 5-6	 fő	 részére:	 nap-
pali egyszemélyes kanapéval, szoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, szoba emeletes ággyal, főzősarok, 
fürdőszoba, terasz.  c7:	mint	a	C6	típusú,	de	a	nappaliban	kétszemélyes	kanapéval.

bibionE sPiaggia                
calyPso aPartmanHáz           it0202
leírás:	 az	 5	 szintes	 apartmanház	 a	 tengertől	 és	 a	 központtól	 is	 körülbelül	 50	méterre	 helyezkedik	 el.	 
szolgáltatás:	lift,	parkoló,	ingyenes	strandszerviz,	kisméretű	háziállat	vihető	(35	€/tartózkodás).	Elhelye-
zés:	TV-vel,	mikrohullámú	sütővel,	kávéfőzővel	és	széffel	felszerelt,	 légkondicionált	apartmanokban.	a3: 
egy	légterű,	3	fő	részére:	nappali	1	dupla	dívánnyal	és	1	szimpla	dívánnyal,	főzősarok,	fürdőszoba,	terasz.		
b4:	két	légterű	2-4	fő	részére:	nappali	dupla	dívánnyal,	szoba	francia-ággyal,	főzősarok,	fürdőszoba,	terasz.

     apartman/hét	 04.04-05.23.	 	 05.30-06.06.
	 09.12-11.04.	 05.23-05.30.	 08.29-09.05.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.

B4	 89	300	Ft	 127	200	Ft	 167	800	Ft	 178	700	Ft	 154	300	Ft	 192	200	Ft
B6	 91	900	Ft	 132	700	Ft	 173	300	Ft	 183	900	Ft	 159	700	Ft	 197	600	Ft
D7	 110	900	Ft	 159	700	Ft	 208	500	Ft	 224	700	Ft	 192	200	Ft	 240	900	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

B4	 219	300	Ft	 229	900	Ft	 257	200	Ft	 267	900	Ft	 281	600	Ft	 116	400	Ft
B6	 224	700	Ft	 238	200	Ft	 265	300	Ft	 278	800	Ft	 292	400	Ft	 118	900	Ft
D7	 273	400	Ft	 289	700	Ft	 319	500	Ft	 335	700	Ft	 351	900	Ft	 143	500	Ft

     apartman/hét	 04.04-05.23.	 	 05.30-06.06.
	 09.12-11.04.	 05.23-05.30.	 08.29-09.05.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.

A3	 78	500	Ft	 110	900	Ft	 146	200	Ft	 156	900	Ft	 132	700	Ft	 167	800	Ft
B4	 97	500	Ft	 140	800	Ft	 183	900	Ft	 197	600	Ft	 167	800	Ft	 211	200	Ft

     apartman/hét	 04.04-05.23.	 	 05.30-06.06.
	 09.12-11.04.	 05.23-05.30.	 08.29-09.05.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.

B5	 110	900	Ft	 159	700	Ft	 208	500	Ft	 224	700	Ft	 192	200	Ft	 240	900	Ft
C6	 121	800	Ft	 173	300	Ft	 227	400	Ft	 243	700	Ft	 208	500	Ft	 262	600	Ft

     apartman/hét	 04.04-05.23.	 	 05.30-06.06.
	 09.12-11.04.	 05.23-05.30.	 08.29-09.05.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.

C5	 94	800	Ft	 135	400	Ft	 178	700	Ft	 192	200	Ft	 164	900	Ft	 205	800	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

B5	 273	400	Ft	 289	700	Ft	 319	500	Ft	 335	700	Ft	 351	900	Ft	 143	500	Ft
C6	 294	900	Ft	 313	900	Ft	 349	200	Ft	 365	500	Ft	 384	400	Ft	 156	900	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

C5	 232	800	Ft	 246	400	Ft	 273	400	Ft	 286	900	Ft	 299	500	Ft	 121	800	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

B4	 170	600	Ft	 181	400	Ft	 199	300	Ft	 211	200	Ft	 221	900	Ft	 		89	300	Ft
B4/1	 183	900	Ft	 194	900	Ft	 216	600	Ft	 227	400	Ft	 238	200	Ft	 		97	500	Ft
B5	 186	800	Ft	 197	600	Ft	 219	300	Ft	 229	900	Ft	 243	700	Ft	 		99	200	Ft
C6	 219	300	Ft	 232	800	Ft	 259	900	Ft	 273	400	Ft	 284	300	Ft	 116	400	Ft
C7	 224	700	Ft	 238	200	Ft	 265	300	Ft	 278	800	Ft	 292	400	Ft	 118	900	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

B4	 			69	800	Ft	 		99	900	Ft	 	129	900	Ft	 140	800	Ft	 119	100	Ft	 151	600	Ft
B4/1	 		75	800	Ft	 	108	300	Ft	 140	800	Ft	 151	600	Ft	 129	900	Ft	 162	400	Ft
B5	 		75	800	Ft	 	110	900	Ft	 143	500	Ft	 154	300	Ft	 132	700	Ft	 164	900	Ft
C6	 		91	900	Ft	 129	900	Ft	 167	800	Ft	 181	400	Ft	 154	300	Ft	 194	900	Ft
C7	 		91	900	Ft	 132	700	Ft	 173	300	Ft	 183	900	Ft	 159	700	Ft	 197	600	Ft

     apartman/hét	 04.04-05.23.	 	 05.30-06.06.
	 09.12-11.04.	 05.23-05.30.	 08.29-09.05.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.

D7	 118	900	Ft	 170	600	Ft	 221	900	Ft	 238	200	Ft	 202	900	Ft	 254	500	Ft
E8;	E9	 162	400	Ft	 229	900	Ft	 298	500	Ft	 324	900	Ft	 278	800	Ft	 346	500	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

A3	 189	500	Ft	 199	500	Ft	 221	900	Ft	 235	500	Ft	 246	400	Ft	 	99	500	Ft
B4	 238	200	Ft	 254	500	Ft	 281	600	Ft	 294	900	Ft	 308	600	Ft	 127	200	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

D7	 289	700	Ft	 305	900	Ft	 340	900	Ft	 357	400	Ft	 373	600	Ft	 154	300	Ft
E8;	E9	 392	600	Ft	 416	900	Ft	 462	900	Ft	 478	300	Ft	 498	800	Ft	 208	500	Ft

450 m

50 m

200 m

150 m

200 m



bibionE sPiaggia             
HotEl daniEli***           it0201
leírás:	a	szálloda	körülbelül	50	méterre	helyezkedik	el	a	tengerparttól,	
a	 város	 központja	pedig	 körülbelül	 100	méter	 távolságra,	 könnyedén	
megközelíthető. saját tengerpartjának köszönhetően ideális választás 
a pihenni vágyó utasoknak, a családoknak és a fiatal pároknak is egy-
aránt.	A	néhány	lépésre	található	Hotel	Palace****	partnerszállodában	
medencék, gyermekek részére játszósarok, asztalitenisz és bowling 
szolgáltatás is várja a vendégeket. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	 lift,	
étterem, bár, tv szoba, terasz, kerékpárbérlési lehetőség, saját strand, 
ingyenes wifi. Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, erkélyes, standard 
szobában,	 mely	 TV-vel,	 telefonnal,	 széffel,	 minibárral,	 fürdőszobával,	
hajszárítóval felszerelt. Ellátás:	 reggeli.	 Félpanzió	 és	 teljes	 panzió	 is	
kérhető felár ellenében. Parkolás: a szálloda saját parkolójában in-
gyenes	 (foglaltság	 függvényében).	az ár tartalmazza: strandszervizt 
májustól	szeptemberig	(1	napernyő,	1	nyugágy,	1	szék),	welcome	drin-
ket,	a	Hotel	Palace****	medencéjének	használatát.	kedvezmény:	2	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	 ingyenes,	2-8	éves	kor	
között	pótágyon	50%,	8-12	éves	kor	között	pótágyon	30%,	12	éves	kor	felett	pótágyon	20%.	Szezonális	kedvezmény:	05.16-06.20.	és	09.05-09.20.	
között	2-6	éves	kor	között	pótágyon	ingyenes.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. minimum tartózkodás: 08.08-08.29.	között	7	éjszaka,	 
06.20-08.08.	és	08.29-09.05.	között	5	éjszaka,	egyébként	3	éjszaka.	Egyéb: kisméretű	háziállat	lekérésre	vihető	6	€/éj.	

bibionE lido dEi Pini
atollo aPartmanHáz           it0202
leírás:	tengerparti	fekvésű,	részlegesen	felújított,	4	emeletes	üdülőkomplexum	a	központtól	50	méterre.	
szolgáltatás:	lift,	fedett	parkolóhely,	ingyenes	strandszerviz,	kisméretű	háziállat	vihető	(35	€/tartózkodás).	
Elhelyezés:	TV-vel,	mikrohullámú	sütővel,	kávéfőzővel	és	széffel	felszerelt,	légkondicionált	apartmanokban.	
a3:	egy	légterű,	3	fő	részére:	nappali	1	egyszemélyes	kanapéval,	valamint	1	kétszemélyes	kanapéval	vagy	
emeletes ággyal, főzősarok, fürdőszoba, erkély. b4:	két	 légterű	2-4	fő	részére:	nappali	1	emeletes	ággyal,	 
1	szoba	franciaággyal,	főzősarok,	fürdőszoba,	erkély.	b4/1:	két	légterű	2-4	fő	részére:	nappali	kétszemélyes	
kanapéval,	1	szoba	franciaággyal,	főzősarok,	fürdőszoba,	erkély.	c6:	három	légterű	4-6	fő	részére:	nappali	kétszemélyes	kanapéval,	1	szoba	fran-
ciaággyal,	1	szoba	emeletes	ággyal,	főzősarok,	fürdőszoba,	erkély.	c6/1:	három	légterű	4-6	fő	részére:	nappali	kétszemélyes	kanapéval,	1	szoba	
franciaággyal,	1	kétágyas	szoba,	 főzősarok,	 fürdőszoba,	erkély.	c6/3:	három	légterű	4-6	 fő	részére,	2	szinten:	nappali	kétszemélyes	kanapéval,	 
1	szoba	franciaággyal,	1	kétágyas	szoba,	főzősarok,	2	fürdőszoba	(melyből	az	egyik	zuhannyal),	tengerre	néző	erkély.

bibionE PinEda 
villa agavi            it0202
leírás: kis villák 200 méterre a tengertől. szolgáltatás: kert, grillezési 
lehetőség,	 fedett	 parkoló,	 ingyenes	 strandszerviz,	 kisméretű	 háziállat	
vihető	 (35	 €/tartózkodás).	 Elhelyezés: tv-vel, mikrohullámú sütővel, 
kávéfőzővel	és	széffel	felszerelt,	légkondicionált	villákban.	c6/1: három 
légterű	 felújított	 villa	 4-6	 fő	 részére:	 nappali	 dupla	dívánnyal,	 1	 szoba	 
franciaággyal,	 1	 kétágyas	 szoba,	 kis	 konyha,	 fürdőszoba,	 fedett	 terasz,	 saját	 tágas	 kert.	d6:	 négy	 légterű	 villa	 5-6	 fő	 részére:	 nappali	 szimpla	 
dívánnyal,	1	szoba	franciaággyal,	1	kétágyas	szoba,	1	egyágyas	szoba,	kis	konyha,	fürdőszoba,	fedett	terasz,	saját	tágas	kert.

bibionE sPiaggia 
ElisabEtta aPartmanHáz           it0202
leírás:	a	kétszintes	kis	ház	450	méterre	helyezkedik	el	a	tengertől	és	200	
méterre a központtól. szolgáltatás: saját zárt kert, apartmanonként 
egy	parkolóhely,	ingyenes	strandszerviz,	kisméretű	háziállat	vihető	(35	
€/tartózkodás).	Elhelyezés: tv-vel, mikrohullámú sütővel, kávéfőzővel 
felszerelt, légkondicionált apartmanokban. c6:	 három	 légterű	 4-6	 fő	
részére:	 nappali	 szimpla	 vagy	 dupla	 dívánnyal,	 1	 szoba	 franciaággyal,	 
1	szoba	2	vagy	3	egyszemélyes	ággyal,	főzősarok,	fürdőszoba,	erkély.	
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                     fő/éj		 05.16-05.29.	 	 06.20-07.04.
	 09.12-09.20.	 05.29-06.20.	 08.29-09.05.	 07.04-08.08.	 08.08-08.29.	 09.05-09.12.

standard	szobában	 16	900	Ft	 21	800	Ft	 25	500	Ft	 26	900	Ft	 29	200	Ft	 18	400	Ft

200 m

200 m

mindEn bibionEi aPartmanra érvényEs: 
az ár tartalmazza:	 gáz-,	 víz-,	 villanyhasználatot,	 légkondicionálást	 (ahol	 van),	 végső	 takarítást	 (de	 a	mosogatás,	 a	 szemetes	 és	 a	hűtő	
ürítése,	kikapcsolása	az	utasok	feladata,	ellenkező	esetben	az	apartman	nagyságától	függően	40/80	€	bírságot	kell	fizetni).	Strandszervizt	 
(1	napernyő	+	1	szék	+	nyugágy)	apartmanonként	04.04-09.27.	között,	a	4.	sortól	kezdődően,	a	rendelkezésre	álló	helyeken,	kivéve	Bibi-
one	Pineda	 részén	 (Pinedo,	Shany,	Kokeshj,	Seven	szektorokban),	ahol	május	közepétől	 szeptember	közepéig,	az	első	3	 sor	kivételével.	 
Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	(4	éves	kortól	kb.	0,85	€/fő/éj),	kaució	minimum	100	€/apartman	(ifjúsági	csoportok	esetében	
500	€/apartman).	fakultatívan fizetendő:	ágynemű:	8	€/fő/váltás	(előre	kell	rendelni),	törölköző:	7	€/fő/váltás	(előre	kell	rendelni),	gyermek- 
ágy:	2	€/nap	(előre	kell	rendelni).	Extra	takarítás	(a	főzősarok	kivételével):	35-50	€/apartman	(előre	kell	rendelni).	minimum tartózkodás: 
05.30-09.12.	között	minimum	7	éj	szombati	turnusváltással,	a	többi	időszakban	minimum	5	éj.	Egyéb: Ágyneműhuzatot,	törölközőt,	kony-
haruhát vinni kell. 

a bibionei apartmanok foglalása esetén speciális lemondási és módosítási feltételek érvényesek!

Előfoglalási kedvezmény:  10% 04.04-05.30.	és	06.13-07.04.	között	(minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén,	foglalás:	03.15-ig)
Előfoglalási kedvezmény:  10% 09.12-11.04.	között	(minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén,	foglalás:	05.15-ig)	
Megjegyzés: az ajánlat érkezés előtt legalább 30 nappal történő foglalás esetén érvényes!

Hosszú tartózkodásra szóló kedvezmény:
5% kedvezmény  21	éjszakás	tartózkodás	esetén.	
8% kedvezmény  28	éjszakás	tartózkodás	esetén.

speciális kedvezmény 04.04-05.16. és 09.19-11.04. között (minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén).	
•	Idegenvezetős	városnézés	a	középkori	városban,	„Portogruaro	a	művészet	és	a	helyi	piac”	vagy	kirándulás	a	lagúnákon	egy	tipikus	fa	hajó,			
			a	„Burcio”	fedélzetén	(érkezéskor	kérje	a	részvételi	jegyet)	
•	Ingyenes,	napi	belépő	2	fő	részére	a	termálfürdő	medencéibe	(kivéve	keddenként)	
•	Ingyenes	bicikli	a	készlet	erejéig	(kaució:	50	€/kerékpár)

Előfoglalási kedvezmény: 
6=7 (05.16-05.30.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7(05.30-06.21.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el!	Foglalás	és	a	teljes	összeg	befizetése	03.15-ig)
6=7	(08.30-09.20.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el!	Foglalás	és	a	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)
az akció esetében az utolsó éjszakák az ingyenesek.
 

     apartman/hét	 04.04-05.23.	 	 05.30-06.06.
	 09.12-11.04.	 05.23-05.30.	 08.29-09.05.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.

A3	 	81	200	Ft	 113	700	Ft	 148	900	Ft	 159	700	Ft	 137	900	Ft	 170	600	Ft
B4	 	94	800	Ft	 135	400	Ft	 178	700	Ft	 192	200	Ft	 164	900	Ft	 205	800	Ft
B4/1	 102	900	Ft	 148	900	Ft	 192	200	Ft	 205	800	Ft	 178	700	Ft	 221	900	Ft
C6	 108	300	Ft	 156	900	Ft	 202	900	Ft	 219	300	Ft	 186	800	Ft	 235	500	Ft
C6/1;	C6/3	 116	400	Ft	 164	900	Ft	 213	900	Ft	 229	900	Ft	 197	600	Ft	 246	400	Ft

     apartman/hét	 04.04-05.23.	 	 05.30-06.06.
	 09.12-11.04.	 05.23-05.30.	 08.29-09.05.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.

C6/1	 154	300	Ft	 219	300	Ft	 284	300	Ft	 305	900	Ft	 262	600	Ft	 327	600	Ft
D6	 151	600	Ft	 216	600	Ft	 281	600	Ft	 303	200	Ft	 259	900	Ft	 327	600	Ft

     apartman/hét	 04.04-05.23.	 	 05.30-06.06.
	 09.12-11.04.	 05.23-05.30.	 08.29-09.05.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.

C6	 110	900	Ft	 156	900	Ft	 205	800	Ft	 219	300	Ft	 189	500	Ft	 235	500	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

A3	 194	900	Ft	 205	800	Ft	 227	400	Ft	 240	900	Ft	 251	800	Ft	 102	900	Ft
B4	 232	800	Ft	 246	400	Ft	 273	400	Ft	 286	900	Ft	 299	500	Ft	 121	800	Ft
B4/1	 284	900	Ft	 265	300	Ft	 294	900	Ft	 311	300	Ft	 324	900	Ft	 132	700	Ft
C6	 265	300	Ft	 281	600	Ft	 311	300	Ft	 327	600	Ft	 343	800	Ft	 139	800	Ft
C6/1;	C6/3	 278	800	Ft	 294	900	Ft	 330	300	Ft	 346	500	Ft	 362	800	Ft	 148	900	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

C6/1	 370	900	Ft	 395	300	Ft	 438	600	Ft	 460	200	Ft	 481	900	Ft	 197	600	Ft
D6	 370	900	Ft	 392	600	Ft	 435	900	Ft	 457	500	Ft	 479	200	Ft	 194	900	Ft

     apartman/hét	 06.27-07.04.
	 08.22-08.29.	 07.04-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

C6	 267	900	Ft	 284	300	Ft	 313	900	Ft	 330	300	Ft	 346	500	Ft	 140	800	Ft

vagy

vagy

A kedvezmények nem összevonhatóak!

A kedvezmények nem összevonhatóak!

200 m



bibionE sPiaggia             
HotEl & aPartHotEl olimPia***           it0201    
leírás:	a	modern	stílusú	szálloda	Bibione	Spiaggia	szívében	helyezkedik	el	a	tengerparttól	50	méterre,	a	Thermál	fürdőtől	900	méterre	és	a	köz-
ponttól pedig mindössze pár lépésre. szolgáltatás: légkondicionálás és ingyenes wifi a közös tereken, napozóterasz, medence, étterem, bár, 
lift, ingyenes strandszerviz. Ellátás: reggeli. Elhelyezés:	2+1	fős	classic,	erkélyes,	franciaágyas	szobában	fotelággyal	vagy	egyszemélyes	ággyal,	
mely	TV-vel,	telefonnal,	széffel,	minibárral,	hajszárítóval	felszerelt.	Parkolás:	 ingyenes	a	szálloda	parkolójában	(limitált	férőhely).	kedvezmény: 
szülőkkel	egy	szobában	egy	gyermek	3	éves	korig	ingyenes,	3-6	éves	kor	között	50%,	6-14	éves	kor	között	30%,	14	éves	kor	felett	15%.	felár: 
félpanziós	felár	4	800	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	4	éves	kortól	kb.	1,05	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 3 éjszaka, 
rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.	Egyéb:	lekérésre	kisméretű	háziállat	vihető	(15	€/éj).	

lido di jEsolo             
adriana aPartmanHáz            it0202    
leírás:	a	10	apartmanból	álló	kis	apartmanház	Lido	di	Jesolo	központjában	helyezkedik	el,	csupán	100	méterre	a	
homokos tengerparttól és pár lépésre a Mazzini tértől. szolgáltatás: lift, parkoló, mosógép, széf, légkondicioná-
lás	(35	€/hét,	helyszínen	fizetendő).	Elhelyezés: E4:	egyszerűen	berendezett,	3	felnőtt	és	egy	12	év	alatti	gyermek	
elhelyezésére	alkalmas	apartman,	nappali	konyhasarokkal,	díványággyal,	1	háromágyas	szoba	(1	kétszemélyes	
és	1	egyszemélyes	ággyal),	fürdőszoba,	TV,	erkély.	f6:	egyszerűen	berendezett,	4	felnőtt	és	két	12	év	alatti	gyer-
mek	elhelyezésére	alkalmas	apartman,	nappali	konyhasarokkal,	egyszemélyes	díványággyal,	1	hálószoba	fran-
ciaággyal	és	egyszemélyes	ággyal,	1	hálószoba	emeletes	ággyal,	fürdőszoba,	TV,	erkély.	

lido di jEsolo             
rubino aPartmanHáz              it0202    
leírás:	az	apartmanház	körülbelül	250	méterre	fekszik	a	tengertől,	a	közelben	éttermek,	posta	és	üzletek	szé-
les választéka várja a vendégeket. szolgáltatás:	 medence,	 lift,	 parkoló	 (apartmanonként	 egy	 parkolóhely),	 
légkondicionálás	(35	€/hét,	helyszínen	fizetendő,	foglaltság	függvényében).	Elhelyezés: H4:	egyszerűen	beren-
dezett	apartman,	nappali	konyhasarokkal,	egy-	vagy	kétszemélyes	díványággyal,	1	hálószoba	2	vagy	3	ággyal,	
fürdőszoba, tv, erkély. Egyéb:	kisállat	vihető	35	€/tartózkodás	(előre	rendelendő).

lido di jEsolo             
york aPartmanHáz              it0202    
leírás:	 12	 apartmanból	 álló	 kis	 apartmanház,	 amely	 közvetlen	 a	 Piazza	
Milánóra	nyílik,	 a	 tengerparttól	mindössze	50	méterre.	szolgáltatás: lift, 
parkoló	 (apartmanonként	 egy	 parkolóhely),	 légkondicionálás	 (35	 €/hét,	
helyszínen	 fizetendő).	 Elhelyezés: E4:	 egyszerűen	 berendezett	 apart-
man,	nappali	 konyhasarokkal,	 kétszemélyes	díványággyal,	1	 franciaágyas	
hálószoba, fürdőszoba, tv, erkély. Egyéb:	kisállat	vihető	35	€/tartózkodás	
(előre	rendelendő).

lido di jEsolo             
torino aPartmanHáz              it0202    
leírás:	 az	 apartmanház	 Lido	 di	 Jesolo	 keleti	 részén,	 körülbelül	 100	 méterre	 a	 tengerparttól,	 közvetlenül	 a	 
Piazza torinón helyezkedik el. A földszinten számos bolt található. szolgáltatás: medence, légkondicionálás 
(35	€/hét,	helyszínen	fizetendő),	lift,	parkolási	lehetőség	a	közelben	vagy	garázsban	(foglaltság	függvényében,	
térítés	ellenében).	Elhelyezés: g4:	egyszerűen	berendezett	apartman,	nappali	konyhasarokkal,	2	kétszemélyes	
díványággyal	és/vagy	ikerágyakkal,	fürdőszoba,	TV,	erkély.	H5:	egyszerűen	berendezett	apartman,	nappali	kony-
hasarokkal, kétszemélyes díványággyal, egy hálószoba 3 ággyal, fürdőszoba, tv, erkély. Egyéb:	kisállat	vihető	35	
€/tartózkodás	(előre	rendelendő).

oLaszorszáGoLaszorszáG Lido di JesoloBibione
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lido di jEsolo             
bEnEluX aPartmanHáz           it0202 
leírás: az apartman mindössze 300 méterre helyezkedk el a Piazza Mi-
lánótól,	Lido	di	Jesolo	keleti	 részén,	csupán	80	méterre	a	strandtól.	A	kö-
zelben számos bár, étterem és üzlet található. szolgáltatás: medence, lift, 
légkondicionálás	 (35	 €/hét,	 helyszínen	 fizetendő),	 parkolási	 lehetőség	 a	
közelben, a földszinten pizzéria. Elhelyezés: g3:	egyszerűen	berendezett	
apartman,	 nappali	 konyhasarokkal,	 1	 kétszemélyes	 és	 1	 egyszemélyes	
díványággyal, fürdőszoba, tv, erkély. H5:	 egyszerűen	berendezett	 apart-
man,	 nappali	 konyasarokkal,	 kétszemélyes	 díványággyal,	 1	 hálószoba	
(némelyik	ajtó	nélküli)	franciaággyal	és	1	egyszemélyes	ággyal,	fürdőszoba,	
tv, erkély. Egyéb: kisállat	vihető	35	€/tartózkodás	(előre	rendelendő).

lido di jEsolo             
brioni aPartmanHáz         it0202
leírás: az apartmanház közvetlenül a tengerparton fekszik, pár lépésre a 
Piazza torinótól. csendes, ugyanakkor a környékben számos étterem és 
üzlet található. szolgáltatás: saját strand, lift, széf, parkolási lehetőség a 
közelben,	 légkondicionálási	 lehetőség,	 (35	 €/hét,	 helyszínen	 fizetendő,	
foglaltság	függvényében).	Elhelyezés: a3:	egyszerűen	berendezett	apart-
man,	nappali	konyhasarokkal,	1	kétszemélyes	díványággyal,	valamint	1	egy- 
személyes díványággyal, fürdőszoba, tv, erkély. b4:	 egyszerűen	 beren-
dezett apartman, nappali konyasarokkal, kétszemélyes díványággyal vagy 
2	egyszemélyes	ággyal,	1	kétágyas	szoba	tolóajtóval,	fürdőszoba,	TV,	erkély.	

apartman/hét	 04.25-05.30.	 05.30-06.06.	 06.06-06.27.	 06.27-07.11.
	 09.12-09.26.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-07.25.	 07.25-08.08.	 08.08-08.22.

G3	 71	200	Ft	 117	600	Ft	 142	300	Ft	 163	900	Ft	 207	300	Ft	 238	200	Ft	 247	500	Ft
H5	 80	400	Ft	 148	500	Ft	 170	200	Ft	 182	500	Ft	 241	300	Ft	 275	400	Ft	 299	900	Ft

apartman/hét	 04.25-05.30.	 05.30-06.06.	 06.06-06.27.	 06.27-07.11.
	 09.12-09.26.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-07.25.	 07.25-08.08.	 08.08-08.22.

A3	 83	500	Ft	 139	200	Ft	 154	700	Ft	 176	400	Ft	 210	400	Ft	 247	500	Ft	 256	800	Ft
B4	 98	900	Ft	 170	200	Ft	 185	600	Ft	 216	600	Ft	 241	300	Ft	 287	700	Ft	 299	900	Ft

                     fő/éj	 05.01-05.16.	 05.16-05.30.	 	 	 06.13-06.27.
	 09.19-09.26.	 09.12-09.19.	 05.30-06.06.	 06.06-06.13.	 08.29-09.05.	 06.27-07.04.

classic	szobában	 16	900	Ft	 17	400	Ft	 19	900	Ft	 20	900	Ft	 21	700	Ft	 22	400	Ft

                     fő/éj	 07.04-07.18.
	 08.22.08.29.	 07.18-07.25.	 07.25-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.22.	 09.05-09.12.

classic	szobában	 24	400	Ft	 25	500	Ft	 26	700	Ft	 27	500	Ft	 28	200	Ft	 18	200	Ft

apartman/hét	 04.25-05.30.	 05.30-06.06.	 06.06-06.27.	 06.27-07.11.
	 09.12-09.26.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-07.25.	 07.25-08.08.	 08.08-08.22.

E4	 		92	800	Ft	 154	700	Ft	 173	300	Ft	 191	800	Ft	 253	700	Ft	 293	900	Ft	 303	200	Ft
F6	 123	800	Ft	 199	800	Ft	 216	600	Ft	 231	900	Ft	 293	900	Ft	 324	900	Ft	 340	300	Ft

apartman/hét	 04.25-05.30.	 05.30-06.06.	 06.06-06.27.	 06.27-07.11.
	 09.12-09.26.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-07.25.	 07.25-08.08.	 08.08-08.22.

H4	 79	800	Ft	 148	500	Ft	 160	900	Ft	 173	300	Ft	 228	900	Ft		 262	900	Ft	 284	600	Ft

apartman/hét	 04.25-05.30.	 05.30-06.06.	 06.06-06.27.	 06.27-07.11.
	 09.12-09.26.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-07.25.	 07.25-08.08.	 08.08-08.22.

E4	 83	500	Ft	 148	500	Ft	 170	200	Ft	 185	600	Ft	 216	600	Ft	 253	700	Ft	 269	200	Ft

apartman/hét	 04.25-05.30.	 05.30-06.06.	 06.06-06.27.	 06.27-07.11.
	 09.12-09.26.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-07.25.	 07.25-08.08.	 08.08-08.22.

G4	 83	500	Ft	 139	200	Ft	 154	700	Ft	 176	400	Ft	 210	400	Ft	 247	500	Ft	 256	800	Ft
H5	 86	600	Ft	 154	700	Ft	 173	300	Ft	 204	200	Ft	 234	900	Ft	 278	500	Ft	 293	900	Ft

50 m

Előfoglalási kedvezmény: 
10% 05.01-05.30.	között	(minimum	3	éjszakás	tartózkodás	esetén,	foglalás:	03.15-ig)
10%	09.12-09.26.	között	(minimum	3	éjszakás	tartózkodás	esetén,	foglalás:	05.15-ig)
Megjegyzés: az ajánlat érkezés előtt legalább 30 nappal történő foglalás esetén érvényes!

 

speciális kedvezmény 05.01-05.16. és 09.19-09.26. között 
	 (minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén)
•	Idegenvezetős	városnézés	a	középkori	városban,	„Portogruaro	a	művészet	
 és a helyi piac” vagy kirándulás a lagúnákon egy tipikus fa hajó, 
	 a	„Burcio”	fedélzetén	(érkezéskor	kérje	a	részvételi	jegyet)	
•	Zenés	gála	vacsora
•	Napi	belépő	a	termálfürdőbe	és	a	wellness	részlegbe	(kivéve	keddenként)	
•	Ingyenes	bicikli	a	készlet	erejéig	(kaució:	50	€	/kerékpár)
•	Ingyenes	Nordic	Walking	felszerelés	a	készlet	erejéig

Hosszú tartózkodásra szóló kedvezmény:
5%	kedvezmény	21	éjszakás	tartózkodás	esetén
8%	kedvezmény	28	éjszakás	tartózkodás	esetén

vagy

vagy

A kedvezmények nem összevonhatóak!

Lido di Jesolo
100 m

250 m

80 m

100 m

50 m



lido di jEsolo             
diPlomatic aPartmanHáz            it0202    
leírás: az apartmanház lido di jesolo nyugati részén, a Piazza torinon, köz-
vetlenül	a	 tengerparton	 fekszik,	ennek	köszönhetően	gyönyörű	kilátással	
is rendelkezik. szolgáltatás: lift, parkolási lehetőség az apartman mellett 
(foglaltság	 függvényében),	 saját	 strand,	 légkondicionálás	 (35	 €/hét,	 hely-
színen	 fizetendő,	 foglaltság	 függvényében).	 Elhelyezés: a3:	 egyszerűen	
berendezett apartman, nappali konyhasarokkal, kétszemélyes dívány-
ággyal,	 valamint	 1	 egyszemélyes	 díványággyal,	 fürdőszoba,	 TV,	 erkély.	 
b4:	 egyszerűen	berendezett	 apartman,	nappali	 konyhasarokkal,	 egy-	 vagy	kétszemélyes	díványággyal,	 1	hálószoba	2	vagy	3	ággyal,	 fürdőszoba,	TV,	
erkély. c6:	 egyszerűen	berendezett	 apartman,	 nappali	 konyhasarokkal,	 kétszemélyes	díványággyal,	 1	 franciaágyas	hálószoba,	 1	 kétágyas	hálószoba,	
fürdőszoba, tv, erkély. Egyéb:	kisállat	vihető	35	€/tartózkodás	(előre	rendelendő).

lido di jEsolo             
HotEl jEsolo sand***            it0201    
leírás:	 a	 szálloda	 a	 főutcától	 50	méterre,	 a	 Piazza	Mazzini	 és	 a	 Piazza	Aurora	 között,	 a	 tengerparttól	 csupán	
100	méterre	helyezkedik	el.	szolgáltatás: recepció, étterem, bár, lift, kerékpárbérlési lehetőség, kert, ingyenes 
wifi a közös helyiségekben, saját strand, játszótér. Elhelyezés:	 TV-vel,	 légkondicionálóval	 (térítés	 ellenében),	
hajszárítóval,	széffel	felszerelt	erkélyes,	fürdőszobás	kétágyas	szobában.	Ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda 
parkolójában	ingyenes	(foglaltság	függvényében).	az ár tartalmazza: strandszerviz	májustól	szeptemberig	(2	
napágy,	1	napernyő).	kedvezmény: 7	éves	korig	gyermekeknek	 ingyenes,	7-12	éves	kor	között	50%,	12	éves	
kortól	10%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1,5	€/fő/éj,	légkondicionálás	5	€/szoba/éj.	minimum 
tartózkodás: 7	éjszaka.	

mEstrE             
a&o HostEl vEnEzia mEstrE
a&o HostEl vEnEzia mEstrE 2.                it0201    
leírás: a hostelek a venezia-Mestre pályaudvartól csupán néhány percnyi-
re északra fekszenek, kiváló összeköttetéssel a szigettel és az óvárossal. A 
szálláshelyek a központtól kb. 2,2 km-re helyezkednek el. Az A&o venezia 
Mestre	2.	2019.	 februárjától	várja	az	utazókat	a	 legújabb	A&O	dizájnban.	
szolgáltatás:	24	órás	recepció,	bár,	reggeliző	terem,	biliárd,	csocsó,	moso-
da, AtM, játszósarok, ingyenes wifi, kerékpárbérlési lehetőség, parkolási 
lehetőség	(felár	ellenében).	Elhelyezés:	modern	kétágyas	(különálló	ágyas)	
szobában, mely saját fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel felszerelt vagy 
modern	4	ágyas	családi	szobában,	mely	saját	fürdőszobával,	hajszárítóval,	
két különálló ággyal és egy emeletes ággyal felszerelt. Ellátás: reggeli. az 
ár tartalmazza:	 ágynemű	 és	 törölköző	 használatot.	 felár: ebédcsomag 
2	000	Ft/fő/csomag.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. kiemelt 
időszak: 04.10-04.13.,	 05.20-05.24.,	 05.29-06.02.,	 07.17-.07.19.	 és	 09.05-
09.06.	között	az	árak	egyéni	lekérés	alapján	érhetők	el.	

camPing jolly: a kemping Marghera és  
Mestre között helyezkedik, közel velence köz- 
pontjához. A kemping transzfer buszával csu-
pán	15	perc	alatt	a	Piazzale	Roma-n	 lehetünk.	
reptéri transzferszolgáltatás lehetséges, a Mar-
co Polo, illetve a treviso repterekre. szolgálta-
tás: recepció, medence, jacuzzi, ingyenes wifi 
a közös helyiségekben, strandröplabda pálya, 
bár, étterem, élelmiszerüzlet, széf, AtM, mosoda.

camPing firEnzE: Az Arno folyó zöld part-
jain	fekvő	kemping	mindössze	5	km-re	található	
a	 Firenzei	 dómtól.	 Firenze	 történelmi	 központ-
ja,	 Olaszország	művészeti	 fellegvára	 körülbelül	
fél	óra	alatt	elérhető	a	helyi	14-es	busszal	vagy	
a kempingből induló transzfer busszal, mely a 
Piazza	 Ferrucci	 térig	 közlekedik.	 szolgáltatás: 
recepció, medence, grillezési lehetőség, játszó-
tér, élelmiszerüzlet, étterem, bár, ingyenes wifi a 
közös helyiségekben, AtM, mosoda.

camPing villagE roma: a kemping a 
római	körgyűrűn	belül,	a	Vatikántól	mindössze	4	
kilométerre fekszik, mely körülbelül fél óra alatt 
elérhető a kemping elől induló helyi busszal vagy a 
kempingből	induló	transzfer	busszal	(főszezonban	
közlekedik).	Kiváló	hely	a	pihenéshez	és	az	Örök	
város megismeréséhez egy környezetbarát oázis-
ban. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, asztali- 
tenisz, medence, játszótér, mosoda, AtM, ingye-
nes wifi a közös helyiségekben.

kErEssE vElEncE, firEnzE és róma közEli kEmPingjEinkEt

a pontos árak egyéni lekéréssel érhetők el! személyre szabott ajánlatért kérjük, keresse fel irodáinkat!

4 fős chalet 21 200-38 500 ft/éj
5 fős chalet 22 900-42 100 ft/éj

4 fős chalet 15 900-56 600 ft/éj
5 fős chalet 17 300-59 900 ft/éj

4 fős chalet 21 600-42 400 ft/éj
5 fős chalet 25 800-51 300 ft/éj

lido di jEsolo             
HotEl PigallE***            it0201    
leírás: a szálloda lido di jesolo központjában helyezkedik el a tengerpart-
tól	mindössze	 50	méterre.	 A	 közelben	 számos	 étterem	 és	 bolt	 található.	
szolgáltatás: étterem, bár, lift, tv szoba, kerékpárkölcsönzés, ingyenes 
wifi, saját strand, játszótér. Elhelyezés: TV-vel,	telefonnal,	széffel,	légkondi-
cionálóval,	 fürdőszobával	 felszerelt	 erkélyes	 3+1	 ágyas	 standard	 vagy	
erkélyes	2+1	ágyas	relax	szobában.	Egyes	relax	típusú	szobák	részlegesen	
tengerre néző kilátással is foglalhatóak. A standard szobák franciaággyal és 
emeletes ággyal rendelkeznek. Ellátás:	reggeli.	Felár	ellenében	félpanziós	
és teljes panziós ellátás is kérhető. az ár tartalmazza: strandszerviz	májustól	szeptemberig	(2	napágy,	1	napernyő).	kedvezmény: 2 éves korig gyerme-
keknek	ingyenes,	2-6	éves	kor	között	50%	(kivéve	04.24-07.04.	és	08.22-09.27.	közötti	időszakokban	ingyenes),	6-14	éves	kor	között	30%,	14	éves	kor	felett	
10%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. minimum tartózkodás: 08.08-08.22.	között	7	éjszaka,	06.20-08.08.	és	08.22-08.29.	között	5	éjszaka,	
ezen kívül 3 éjszaka. Egyéb:	lekérésre	kisméretű	háziállat	vihető	6	€/éj.	
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Lido di Jesolo Lido di Jesolo

Előfoglalási kedvezmény: 
10% minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén	(foglalás:	03.31-ig)
és
5=7	04.25-05.30.,	09.12-09.26.	közötti	érkezés	esetén	(5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	05.30.,	06.13.,	06.27-08.01.	közötti	érkezés	esetén	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
12=14	05.30.,	06.13.,	06.27-08.01.	közötti	érkezés	esetén	(12	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el)
az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

Előfoglalási kedvezmény: 5% 05.16-09.27.	között	(foglalás:	04.30-ig)	
vagy
6=7	04.24-06.27.	és	08.29-09.27.	között	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	08.22-08.29.	között	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el,	foglalás:	03.31-ig)
az akció esetében az utolsó éjszakák az ingyenesek.

apartman/hét	 04.25-05.30.	 05.30-06.06.	 06.06-06.27.	 06.27-07.11.
	 09.12-09.26.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-07.25.	 07.25-08.08.	 08.08-08.22.

A3	 		83	500	Ft	 139	200	Ft	 154	700	Ft	 176	400	Ft	 210	400	Ft	 247	500	Ft	 256	800	Ft
B4	 		98	900	Ft	 170	200	Ft	 191	800	Ft	 216	600	Ft	 241	300	Ft	 287	700	Ft	 299	900	Ft
C6	 123	800	Ft	 194	900	Ft	 210	400	Ft	 238	200	Ft	 293	900	Ft	 324	900	Ft	 355	800	Ft

                      fő/éj		 05.23-06.13.	 06.13-07.04.	 07.04-08.08.
	 	 	 08.22-09.05.	 08.08-08.22.	 09.05-09.14.

félpanzióval	 16	800	Ft	 19	700	Ft	 22	700	Ft	 25	200	Ft	 18	200	Ft

fő/éj
vasárnap-csütörtök 

02.23-03.01.,	11.01-12.24. 03.01-11.01.
vasárnap-csütörtök péntek-szombat péntek-szombat

A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	kétágyas	szobában	 11	900	Ft	 14	600	Ft	 16	900	Ft	 18	900	Ft
A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	családi	szobában	 10	200	Ft	 11	900	Ft	 14	900	Ft	 15	900	Ft
A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	2.	kétágyas	szobában	 12	700	Ft	 15	300	Ft	 17	500	Ft	 19	900	Ft
A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	2.	családi	szobában	 10	900	Ft	 12	700	Ft	 15	700	Ft	 16	800	Ft

                            fő/éj	 04.24-05.29.	 05.29-06.20.	 06.20-07.04.
	 09.05-09.27.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.04-08.08.	 08.08-08.22.

standard	szobában	 13	200	Ft	 16	200	Ft	 17	300	Ft	 19	800	Ft	 24	400	Ft
relax	szobában	 13	900	Ft	 16	900	Ft	 17	900	Ft	 20	900	Ft	 24	900	Ft
tengerre	néző	relax	szobában	 14	900	Ft	 17	900	Ft	 19	200	Ft	 21	900	Ft	 26	200	Ft

200 m

mindEn lido di jEsolo aPartmanra érvényEs:  
az ár tartalmazza:	víz-,	gáz,-	villanyhasználatot.	Strandszervizt	május	közepétől	szeptember	közepéig	(2	napozószék	+	1	napernyő).	Hely-
színen fizetendő:	kaució:	200	€/apartman,	idegenforgalmi	adó	10	éves	kortól	(kb.	1	€/fő/éj).	fakultatívan fizetendő: ágynemű:	6	€/fő/
váltás	(előre	kell	rendelni),	ágynemű-	és	törölköző	készlet:	12	€/fő/váltás	(előre	kell	rendelni),	gyermekágy:	35	€/hét	(előre	kell	rendelni).	
Wifi:	35	€/hét	(előre	kell	rendelni).	A	modemért	a	hét	folyamán	az	utas	tartozik	felelősséggel,	rongálás	és	károkozás	esetén	20-75	€	kerül	
felszámításra!	Az	internet	letöltésre	nem	használható!	Végső	takarítás:	30-50	€/apartman,	vagy	az	utasoknak	kell	kitakarítani	az	apartmant	
(de	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	minden	esetben	az	utasok	feladata).	minimum tartózkodás:	04.25-06.06.	és		09.05-09.26.	
között	4	éjszaka,	06.06-09.05.	között	minimum	7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.	Medencés	apartmanok	esetében,	a	medence	általában	
június elejétől szeptember közepéig üzemel. 

A kedvezmények összevonhatóak!

50 m

A kedvezmények nem összevonhatóak!

100 m

velence



lido dEgli scaccHi             
rEsidEncE grancHio          it0202    
leírás: az apartman egy modern tengerparti üdülőhelyen fekszik, mely 
egy	27	km	hosszú	homokos	 tengerparton	található	az	úgy	nevezett	Lido	
di comacchio partszakaszon. szolgáltatás: saját strand, strandröplabda 
pálya,	 ingyenes	 strandszerviz	 (apartmanonként	 1	 napágy,	 1	 napernyő).	
Elhelyezés:	komfortos	4	fős	apartmanban.	bilo: nappali konyhasarokkal, 
kétszemélyes	díványággyal,	1	 franciaágyas	hálószoba,	 fürdőszoba,	erkély.	
Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: víz-, gáz-, villanyhasználatot, strand-
szervizt. felár:	 légkondicionálás	 (lekérésre)	 50	 €/hét,	 ágynemű	 (lekérésre)	 10	 €/fő/váltás.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	 adó,	 kaució	 100	 €/
apartman,	kötelező	végső	takarítási	díj	55	€/apartman	(de	a	konyha	kitakarítása,	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	az	utasok	feladata).	Egyéb: 
kisméretű	háziállat	lekérésre	vihető	40	€/tartózkodás.	minimum tartózkodás:	7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.	

lido adriano              
rEsidEncE bElvEdErE           it0202    
leírás: az apartman lido Adriano finom homokos tengerpartján található 
Ravennától	 13	 kilométerre.	 szolgáltatás: felnőtt- és gyermekmedence 
(06.01-09.15.	 között).	 Elhelyezés:	 TRILO	 6	 fős	 apartmanokban,	 nappali	
konyhasarokkal	és	kétszemélyes	díványággyal,	1	hálószoba	franciaággyal,	
hálószoba 2 egyszemélyes ággyal vagy emeletes ággyal, fürdőszoba, erkély. 
Ellátás: önellátás. Parkolás:	 szabadtéri	 parkolóban	 (limitált	 férőhely).	az 
ár tartalmazza:	 víz-,	 gáz-,	 villanyhasználatot,	 széfet	 (kérésre),	medencék	
használatát, parkolást. felár:	 gyermekágy	 (lekérésre)	 45	 €/hét,	 ágynemű	
(lekérésre)	15	€/fő/váltás.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó,	kaució	70	€/apartman,	kötelező	végső	takarítási	díj	45	€/apartman	(de	a	konyha	
kitakarítása,	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	az	utasok	feladata,	ellenkező	esetben	további	45	€	fizetendő).	Egyéb:	kisméretű	háziállat	lekérésre	
vihető. minimum tartózkodás: 7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.	

villamarina di cEsEnatico               
HotEl orcHidEa***            it0201    
leírás:	 a	 családi	 tulajdonban	 lévő	 szálloda	 körülbelül	 150	 méterre	 hely-
ezkedik	el	a	homokos	tengerparttól,	a	Gatteo	Mare	vasútállomástól	pedig	
200 méterre, ahonnan tömegközlekedéssel könnyen elérhető, cesenatico 
vagy rimini. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	wifi,	 légkondicionálás	a	közös	
helyiségekben, étterem, bár, tv szoba, kerékpárbérlés, animáció, lift, terasz, 
parkolási lehetőség. Elhelyezés:	 TV-vel,	 telefonnal,	 széffel,	 hajszárítóval	
felszerelt fürdőszobás, kétágyas szobában. Ellátás: félpanzió vagy teljes 
panzió. kedvezmény:	3	éves	korig	ingyenes,	3-8	éves	kor	között	50%,	8-12	
éves	kor	között	30%,	12	éves	kor	felett	15%.	felár: egyágyas	felár:	3	400	Ft/
fő/éj,	kiságy	lekérésre	7	€/nap.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. 
Egyéb:	kisméretű	háziállat	lekérésre	vihető	3	€/éj.	minimum tartózkodás:  
7	éjszaka,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.		

		apartman/hét	 04.04-05.23.	 05.23-06.13.	 06.13-07.04.	 07.04-08.01.	 08.01-08.22.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.	 09.05-10.03.
BILO	4	fős	 82	200	Ft	 123	300	Ft	 181	700	Ft	 249	300	Ft	 324	400	Ft	 174	600	Ft	 104	800	Ft	 85	300	Ft

  apartman/hét	 05.02-05.30.	 05.30-06.13.
	 09.12-09.26.	 09.05-09.12.	 06.13-06.27.	 06.27-08.08.	 08.08-08.22.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.

TRILO	6	fős	 53	500	Ft	 97	200	Ft	 170	200	Ft	 218	800	Ft	 315	900	Ft	 194	500	Ft	 145	900	Ft

fő/éj	 04.04-06.06.,	08.29-09.19.	 06.06-06.27.	 06.27-08.01.,	08.22-08.29.	 08.01-08.22.
félpanzióval	 11	700	Ft	 12	800	Ft	 14	300	Ft	 19	300	Ft
teljes	panzióval	 14	300	Ft	 15	300	Ft	 16	800	Ft	 21	900	Ft

100 m
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Garda-tó Közép-adria 

salionzE              
altomincio family Park           it0605    
leírás:	a	kemping	a	Garda-tótól	10	kilométerre,	a	Mincio	folyó	partján	található,	Salionze	
városának	határában,	csendes,	nyugodt	környezetben.	Az	Altomincio	Family	Park	a	családo-
sok paradicsoma. szolgáltatás: aquapark, animáció, asztalitenisz, kerékpárbérlési lehetőség, 
mini-golf, bár, pizzéria, fagyizó, pool bár, szupermarket, wifi, játszótér. Elhelyezés:	5-6	fős	lég-
kondicionált mobil home-okban. giotto Plus:	maximum	5	fő	részére,	1	hálószoba	2	egysze-
mélyes	 ággyal	 és	 keresztben	 egy	 kiegészítő	 ággyal,	 1	 hálószoba	 franciaággyal,	 felszerelt	
konyha, fürdőszoba, fedett terasz székekkel és kerti asztallal. leonardo Plus:	maximum	6	
fő	részére,	1	franciaágyas	hálószoba	és	2	kétszemélyes	hálószoba,	nappali	 felszerelt	kony-
hasarokkal, 2 fürdőszoba, fedett terasz székekkel és kerti asztallal. leonardo river: maxi-
mum	6	fő	részére,	1	franciaágyas	hálószoba	és	2	kétszemélyes	hálószoba,	nappali,	felszerelt	
konyha,	1	fürdőszoba	zuhanyzóval,	külön	WC,	fedett	terasz	székekkel	és	kerti	asztallal.	Eden: 
maximum	5	 fő	 részére,	 1	hálószoba	2	 egyszemélyes	 ággyal	 és	 keresztben	egy	 kiegészítő	
ággyal,	1	hálószoba	franciaággyal,	nappali,	felszerelt	konyha,	mosogatógép,	2	fürdőszoba,	
fedett terasz székekkel és kerti asztallal, illetve egy felfújható privát jakuzzival. Az eden tí-
pusú mobil home-ok nagyon csendes helyen, mégis közel a medencéhez helyezkednek el.  
Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: légkondicionálás,	ágynemű-	és	 törölközőhasználat,	
parkolás. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	 adó	 14	 éves	 kor	 felett	 kb.	 1,5	 €/fő/éj,	
végső	takarítási	díj,	mely	kötelezően	fizetendő	35	€,	kisállattal	érkezőknek	60	€.	minimum 
tartózkodás:	07.11-08.22.	között	7	éjszaka,	04.08-04.18.,	05.30-07.11.	és	08.22-09.05.	között	
3 éjszaka, ezen kívül 2 éjszaka.

toscolano madErno              
camPing toscolano           it0605    
leírás:	a	kemping	közvetlenül	a	Garda-tó	partján	helyezkedik	el	és	a	város	központjától	is	csupán	200	méterre,	így	minden	adott	a	kényelmes	pihenéshez.	
szolgáltatás:	recepció,	étterem/pizzéria,	bár,	fagyizó,	saját	strand	bárral,	két	medence,	légkondicionálás,	ingyenes	parkolás,	minimarket,	tenisz-	és	foci-
pálya,	animáció	(júliustól	augusztusig).	Elhelyezés:	5	 fős,	 légkondicionálható	mobil	home-ban:	hálószoba	franciaággyal,	hálószoba	két	egyszemélyes	 
ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	5.	fő	részére	kihúzható	kanapéval,	fürdőszoba,	terasz	asztallal	és	székekkel.	Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: víz-, 
gáz-,	villanyhasználat,	ágynemű-	és	törölköző	használat,	végső	takarítás.	az ár nem tartalmazza:	légkondicionálás	6	€/kártya	(egy	kártya	7	óráig	érvé-
nyes),	wifi	2	€/óra,	extra	ágynemű-	és	törölköző	készlet	15	€/váltás,	extra	törölköző	készlet	10	€/váltás.	Helyszínen fizetendő:	kaució	100	€/mobil	home,	
idegenforgalmi	adó	14	éves	kor	 felett	kb.	1	€/fő/éj.	minimum tartózkodás:	7	éjszaka,	pénteki,	szombati	vagy	vasárnapi	érkezéssel.	Egyéb: lekérésre 
kisméretű	háziállat	vihető	7	€/éj.	

	 04.08-04.11.
        mobil	home/éj	 04.18-04.25.	 04.11-04.18.	 05.23-05.30.	 05.30-06.06.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.	 05.02-05.23.	 04.25-05.02.	 09.05-09.12.
	 09.12-09.27.
Giotto	Plus	 14	900	Ft	 17	700	Ft	 18	600	Ft	 21	700	Ft	 28	300	Ft	 	29	800	Ft	 32	300	Ft
Leonardo	Plus/River	 17	200	Ft	 19	400	Ft	 21	700	Ft	 25	900	Ft	 	29	800	Ft	 32	700	Ft	 33	900	Ft
Eden	 21	700	Ft	 23	900	Ft	 25	200	Ft	 34	900	Ft	 38	500	Ft	 39	300	Ft	 39	700	Ft

mobil	home/éj	 06.27-07.04.	 07.04-07.11.	 07.11-07.18.	 07.18-08.01.	 08.01-08.22.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.
Giotto	Plus	 43	800	Ft	 56	900	Ft	 58	300	Ft	 67	200	Ft	 67	900	Ft	 48	200	Ft	 32	700	Ft
Leonardo	Plus/River	 45	900	Ft	 61	400	Ft	 67	200	Ft	 74	700	Ft	 75	600	Ft	 52	600	Ft	 37	100	Ft
Eden	 52	600	Ft	 73	800	Ft	 84	900	Ft	 86	900	Ft	 87	900	Ft	 61	400	Ft	 43	800	Ft

           mobil	home/éj		 04.12-05.20.	 05.20-06.20.	 06.20-07.11.
	 09.05-10.24.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 07.11-08.22.

5	fős	mobil	home	 19	900	Ft	 23	200	Ft	 33	600	Ft	 46	400	Ft	

6=7	04.12-05.15.	és	09.12-10.24.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
12=14	04.12-05.15.	és	09.12-10.24.	között	(12	éjszaka	áráért,	14	éjszakát	tölthet	el)

Az Adria középső része olaszország egyik kedvelt régiója, él-
vezetes nyaralást tartogat számunkra. Az általunk ajánlott 
üdülőhelyek: cesenatico és rimini. több kilométer hosszú  
strandokat	és	széleskörű	szórakozási-	és	sportolási	lehetőségeket	
kínálnak. A kulturális kikapcsolódást keresők sem csalódnak, a 
történelmi	 városokban	 (ravenna, bologna, san marino	 stb.)	
tett kirándulások alkalmával számos élménnyel gazdagodhatnak.

150 m



villamarina cEsEnatico             
HotEl mEditErranEo***           it0201    
leírás: cesenatico, valverde részének központjához közel, a tengerparttól 
150	méter	 távolságra	 helyezkedik	 el	 a	 szálloda.	 szolgáltatás: medence, 
napozóterasz,	 animáció	 (06.07-09.01.	 között),	 strandröplabda,	 ingyenes	
strandszerviz	(2	napágy,	1	napernyő),	ingyenes	wifi	a	közös	helyiségekben,	
kerékpárkölcsönzés. Elhelyezés: TV-vel,	 telefonnal,	 széffel,	 hajszárítóval	
felszerelt fürdőszobás, légkondicionált, kétágyas, erkélyes szobákban. Ellá-
tás: teljes panzió: büféreggeli, menüválasztásos ebéd és vacsora, étkezések 
alatt ásványvíz, bor és üdítő fogyasztás. kedvezmény: gyermekeknek	 6	
éves	korig	ingyenes,	6-12	kor	között	50%,	12	éves	kortól	20%.	Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi adó. minimum tartózkodás: 7	éjszaka,	vasár-
napi turnusváltással.

visErba di rimini             
rEsidEncE algarvE           it0202  
közvetlen tengerparti apartmanház!  
leírás: az apartmanház közvetlen a homokos tengerpart mellett fek-
szik csendes, alacsony forgalmú környezetben, így kifejezetten ideális 
kisgyermekkel érkezőknek is. szolgáltatás: recepció, lift, ingyenes wifi, 
mosoda,	 parkolási	 lehetőség	 (limitált	 férőhely,	 előre	 nem	 foglalható),	
kerékpárbérlés. Elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, hajszárítóval fel-
szerelt apartmanokban. mono 2 fős: nappali felszerelt konyhasarokkal 
és kétszemélyes díványággyal vagy 2 egyszemélyes ággyal, fürdőszoba, 
erkély. mono 4 fős: nappali felszerelt konyhasarokkal, kétszemélyes 
díványággyal és emeletes ággyal, fürdőszoba, erkély. bilo 4 fős: nap-
pali	felszerelt	konyhasarokkal	és	2	egyszemélyes	ággyal,	1	franciaágyas	
hálószoba, fürdőszoba, erkély. bilo 5 fős: nappali felszerelt konyhasa-
rokkal	és	2	egyszemélyes	ággyal,	1	hálószoba	franciaággyal	és	1	egyszemélyes	ággyal,	fürdőszoba,	erkély.	Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: 
víz-,	gáz-,	villanyhasználatot,	ágynemű-	és	törölközőhasználatot.	felár:	extra	ágynemű-	és	törölközőkészlet	(lekérésre)	12	€/fő/váltás.	Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	adó,	kaució	50	€/fő/hét,	kötelező	végső	takarítási	díj	Mono	30	€,	Bilo	50	€	(de	a	konyha	kitakarítása,	a	mosogatás,	a	
szemetes	és	a	hűtő	ürítése	az	utasok	feladata,	ellenkező	esetben	további	30	€	fizetendő).	Egyéb:	kisméretű	háziállat	lekérésre	vihető.	minimum 
tartózkodás: 7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.	

gabiccE marE               
HotEl marEmonti & rEsidEncE***             it0201    
leírás:	 a	 két	 szállodarész	mindössze	 80	méterre	 található	 egymástól,	 50	
méterre	Gabicce	Mare	központjától	és	csupán	100	méterre	a	tengertől.	A	
csodálatos	 középkori	 város,	 Granada	 mindössze	 5	 kilométerre	 található	
Gabicce	 Mare-tól.	 A	 legközelebbi	 buszmegálló	 100	 méterre	 található,	
ahonnan könnyedén elérhető cattolica vagy Pesaro városa. szolgáltatás: 
recepció,	bár,	étterem,	légkondicionálás,	saját	strand,	strandszerviz	(térítés	
ellenében),	medence	(06.01-09.15.	között	üzemel),	fitneszterem,	wifi	(térí-
tés	 ellenében,	 2	 €/óra).	Elhelyezés:	TV-vel,	 széffel,	 hajszárítóval	 felszerelt	
fürdőszobás, kétágyas szobákban. Ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda 
parkolójában	10	€/éjszaka	(a	szálloda	parkolója	2	km-re	található,	ahova	in-
gyenes	busztranszfer	szállítja	a	vendégeket).	kedvezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	2-10	éves	kor	között	50%,	10	éves	kortól	10%.	Egy	standard	kétágyas	
szobában maximum egy pótágy helyezhető el. felár: egyágyas	felár	3	400	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	14	éves	korig	ingyenes,	14	
éves	kortól	kb.	1,5	€/fő/éj.	Egyéb:	maximum	1	kisméretű	háziállat	lekérésre	vihető	10	€/éj.	minimum tartózkodás:	szombati	érkezéssel	4/7/14	éjszaka,	
szerdai	érkezéssel	3/7/14	éjszaka.	fix érkezési napok: szerda és szombat.
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Közép-adria 

	 fő/éj	 05.23-06.07.,	08.23-09.06.	 06.07-08.02.	 08.02-08.23.	 09.06-09.13.
kétágyas	szobában	 24	800	Ft	 29	700	Ft	 36	500	Ft	 23	900	Ft

                fő/éj		 05.01-06.20.
	 08.19-09.05.	 06.20-07.18.	 07.18-08.08.	 08.08-08.19.	 09.05-10.04.

kétágyas	szobában	 11	700	Ft	 13	300	Ft	 14	400	Ft	 17	500	Ft	 10	600	Ft

150 m

apartman/hét	 04.25-05.30.	 05.30-06.20.	 06.20-06.27.
	 09.05-09.18.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.	 06.27-07.18.	 07.18-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.15.	 08.15-08.22.

MONO	2	fős	 	96	800	Ft	 	142	300	Ft	 182	900	Ft	 198	500	Ft	 208	600	Ft	 233	800	Ft	 304	900	Ft	 233	800	Ft
MONO	4	fős	 132	200	Ft	 188	300	Ft	 233	800	Ft	 243	900	Ft	 279	800	Ft	 304	900	Ft	 371	300	Ft	 279	800	Ft
BILO	4	fős	 103	400	Ft	 137	900	Ft	 175	900	Ft	 199	200	Ft	 213	900	Ft	 241	300	Ft	 292	900	Ft	 234	700	Ft
BILO	5	fős		 137	900	Ft	 172	400	Ft	 210	400	Ft	 234	700	Ft	 241	300	Ft	 269	200	Ft	 327	500	Ft	 269	200	Ft

100 m

ajándék:	1	db	belépőjegy	a	Maison	d’O	
Wellness	központba	7	vagy	több	éjszaka	
foglalása esetén!

oLaszorszáGKözép-adria 
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lido di dantE              
camPing classE           it0205

leírás:	a	kemping	a	kb.	100	000	m2-en	elterülő	Foce	del	Bevano	nemzeti	parkban	található,	150	méterre	Lido	di	Dante	városközpontjától.	A	strand	
a	kempingből	200	méteres	sétával	elérhető	a	fenyőerdőn	keresztül.	Ravenna	városa	6	km-re	fekszik.	szolgáltatás:	recepció,	bár/pizzéria,	medence	
(május	elejétől	szeptember	közepéig),	ingyenes	parkolás,	minimarket,	röplabda-	és	focipálya,	játszótér,	asztalitenisz,	mosoda,	grillezési	lehetőség,	
széf,	 animáció	 (kb.	május	 közepétől	 szeptember	 elejéig).	 Elhelyezés:	 2	 fős	 Bilo	 és	 légkondicionálható	 4+1	 fős	Trilo	mobil	 home-okban.	 bilo:  
maximum	2	fő	részére,	1	kétágyas	hálószoba,	nappali	konyhasarokkal,	TV,	fürdő-szoba	zuhanyzóval	és	WC-vel,	terasz	asztallal	és	székekkel.	trilo: 
maximum	4+1	fő	részére,	1	kétágyas	hálószoba,	1	hálószoba	1	egyszemélyes	ágy-gyal	és	1	emeletes	ággyal,	TV,	nappali	konyhasarokkal,	fürdőszoba	
zuhanyzóval	és	WC-vel,	terasz	asztallal	és	székekkel.	Ellátás: ön-ellátás. az ár tartalmazza:	víz-,	gáz-,	villanyhasználat,	1	autó	parkolása.	az ár nem 
tartalmazza:	légkondicionálás	6	€/nap,	ágynemű	készlet	10	€/váltás,	törölköző	készlet	5	€/váltás.	Helyszínen fizetendő:	kaució	50	€/mobil	home,	
idegenforgalmi	adó	14	éves	kor	felett	kb.	1	€/fő/éj,	kötelező	végső	takarítási	díj	30	€/mobil	home.	Egyéb:	lekérésre	kisméretű	háziállat	vihető	5	€/éj.	
minimum tartózkodás: 7	éjszaka	vasárnapi	turnusváltással. 

     mobil	home/éj		 04.05-06.07.	 06.07-06.28.
	 08.30-10.04.	 08.23-08.30.	 06.28-08.04.	 08.04-08.23.

		2	fős	mobil	home	 17	500	Ft	 21	900	Ft	 29	700	Ft	 39	300	Ft
		5	fős	mobil	home	 21	900	Ft	 26	300	Ft	 37	300	Ft	 48	800	Ft	

6=7	04.05-06.07.	és	08.30-10.04.	között	
(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)

200 m
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Ligúr-tengerpart toszkána

laiguEglia               
rEsidEncE Paradiso              it0302    
leírás:	 az	apartmanház	20	méterre	 fekszik	a	 tengertől,	mindössze	2,5	ki-
lométerre	 Alassio	 városától,	 amely	 a	 Riviéra	 egyik	 kis	 ékszere,	 gyönyörű	
kisváros, hosszú, fehér homokos tengerparttal. szolgáltatás: recepció, lift, 
társalgó,	TV	szoba,	garázs	(térítés	ellenében).	Elhelyezés: légkondicionált, 
2-4	 fős	apartmanokban.	mono 2–3 fős: nappali konyhasarokkal, kétsze-
mélyes díványággyal és egy személy részére fotelággyal, vagy egyszemé-
lyes ággyal, fürdőszoba. bilo 4 fős: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes 
díványággyal, franciaágyas hálószoba, fürdőszoba. Ellátás: önellátás. Par-
kolás: előre	 foglalandó	10	€/autó/éj,	kivéve	07.04-08.29.	között,	akkor	20	
€/autó/éj.	az ár tartalmazza: gáz-, víz-, villanyhasználatot. az ár nem tar-
talmazza:	pótágy	MONO	stúdióban	50	€/hét,	BILO	apartmanban	70	€/hét,	ágyneműhuzat/törölköző	előre	rendelendő	13	€/fő/váltás,	konyharuhát	vinni	
kell. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó,	kaució	200	€/apartman/hét,	kötelező	végső	takarítási	díj	MONO	2-3	fős	esetében	50	€,	BILO	4	fős	ese-
tében	60	€.	felár: 7	éjszakánál	rövidebb	tartózkodás	esetén	(lekérésre,	minimum	3	éj)	10%	felár,	mely	irodánkban	fizetendő,	tengerre	néző	apartman	felár	
5	€/apartman/éj,	helyszínen	fizetendő.	kiemelt időszak: 04.10-04.13.,	04.25-04.26.,	05.01-05.02.	és	06.02-06.03.	között	az	ár	egyedi	lekéréssel	érhető	el.	 
Egyéb:	kisállat	lekérésre	vihető	50	€/hét.	minimum tartózkodás: 7	éjszaka.

  apartman/hét	 04.04-06.06.	 06.06-07.04.	 07.04-08.08.
	 	 	 08.22-08.29.	 08.08-08.22.	 08.29-09.12.	 09.12-10.30.

Mono	2	fős	 136	600	Ft	 177	900	Ft	 223	700	Ft	 261	700	Ft	 177	900	Ft	 136	600	Ft
Mono	3	fős	 158	900	Ft	 196	900	Ft	 254	200	Ft	 330	200	Ft	 208	600	Ft	 170	600	Ft
Bilo	4	fős	 185	900	Ft	 223	700	Ft	 284	600	Ft	 360	200	Ft	 223	700	Ft	 185	900	Ft

20 m

bordigHEra             
rEsidEncE laura           it0302    
leírás: az apartmanház csendes lakóövezetben körülbelül 200 méterre ta-
lálható	a	strandtól.	Liguria	híres	A10-es	autópályája,	az	Autostrada	dei	Fiori,	
azaz a virágok autópályája, könnyel elérhető az apartmantól. szolgáltatás: 
recepció, lift, napozóterasz. Elhelyezés:	 TV	 -vel,	 széffel	 felszerelt	 apart-
manban. bilo 4 fős: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 
1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal,	fürdőszoba,	erkély	vagy	kert.	Ellátás: 
önellátás. Parkolás: előre	foglalandó	5	€/nap.	az ár tartalmazza: víz-, gáz-, 
villanyhasználatot. az ár nem tartalmazza: ágyneműhuzatot,	 törölközőt	
13	 €/fő/váltás,	 pótágy	 (lekérésre)	 70	 €/fő/hét,	 mosógép	 használat	 2	 €/ 
alkalom,	mobilklíma	(lekérésre)	70	€/hét.	Helyszínen fizetendő: idegenfor-
galmi	adó,	kaució	200	€/apartman/hét,	kötelező	végső	takarítási	díj	60	€/apartman	(de	a	konyha	kitakarítása,	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	az	
utasok	feladata).	kiemelt időszak:	04.10-04.13.,	04.25-04.26.,	05.01-05.02.	és	06.02-06.03.	között	az	ár	egyedi	lekéréssel	érhető	el	(minimum	3	éj).	Egyéb: 
kisállat	lekérésre	vihető	50	€/hét.	minimum tartózkodás:	7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.	

             apartman/hét	 03.28-06.06.	 06.06-07.04.	 07.04-08.01.
	 09.12-10.03.	 08.29-09.12.	 08.22-08.29.	 08.01-08.22.

Bilo	4	fős	 158	900	Ft	 196	800	Ft	 234	900	Ft	 292	200	Ft

200 m

montEcatini tErmE               
HotEl ambrosiano***             it0401    
leírás:	a	szálloda	a	nyüzsgő	központtól	és	a	termálfürdőtől	kb.	100	méterre,	
Toszkána	 legismertebb	fürdővárosában,	Lucca-tól	30	km-re,	de	Firenzétől	
is	 csupán	 50	 km-re	 helyezkedik	 el.	 Montecatini	 Centro	 állomás	 350	mé-
terre található. szolgáltatás: légkondicionálás, beltéri medence, jakuzzi, 
étterem,	bár,	 lift,	TV	szoba,	wifi	(10	€/nap).	Elhelyezés: tv-vel, telefonnal, 
hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, részben erkélyes, kétágyas szobákban. 
Ellátás: félpanzió.	7	vagy	több	éjszakás	tartózkodás	esetén	üdvözlő	ital	és	
egy tipikus toszkán vacsora, toszkán előétellel. Parkolás: a szálloda előtt 
az	utcán	kb.	3,5	€/nap,	a	szálloda	garázsában	10	€/nap.	kedvezmény: egy 
gyermek	6	éves	korig	 ingyenes,	6-11	éves	kor	között	50%,	11	éves	kortól	
10%.	felár:	 egyágyas	 felár	2	900	Ft/éj,	Húsvéti	 felár	 (04.09-04.14.	 között)	
1	400	Ft/fő/éj,	erkélyes	szoba	felár	1	700	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: ide-
genforgalmi	adó	10	éves	kor	felett	kb.	1,4	€/fő/éj.	Egyéb:	kisméretű	háziál-
lat	 lekérésre	 vihető	 5	 €/éj.	 minimum tartózkodás: szombati érkezéssel 
4/7/11/14	éjszaka,	 szerdai	 érkezéssel	 3/7/10/14	éjszaka.	fix érkezési na-
pok: szombat és szerda.

       fő/éj		 04.18-06.13.	 06.13-08.01.
	 	 09.26-10.17.	 08.01-09.26.	 10.17-10.31.

kétágyas 
szobában  12	800	Ft	 12	200	Ft	 13	500	Ft	 11	300	Ft

san vincEnzo              
Park albatros camPing villagE             it0405    
leírás: a kristálytiszta tenger és a régészeti lelőhelyek által körülvett Park Albatros a toszkán tengerparton található, ideális hely egy családi nyaraláshoz, 
közel a csodálatos baratti-öbölhöz és san vincenzo városához. A Park Albatros szolgáltatások széles választékát kínálja, többek között aquaparkot és 
más rengeteg szórakoztató programot. szolgáltatás: wifi, animáció, kerékpárkölcsönző, bár, étterem, pizzéria, fagyizó, mini-golf, asztalitenisz, aquapark, 
szupermarket, játékszoba, mosoda, ingyenes parkolási lehetőség. Elhelyezés: légkondicionált	5	és	6	fős	mobil	home-okban.	giotto Plus:	1	franciaágyas	
hálószoba,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	kiegészítő	ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	fürdőszoba,	külön	WC,	terasz. leonardo: 1	
franciaágyas hálószoba, 2 kétágyas hálószoba, nappali konyhasarokkal, 2 fürdőszoba, fedett terasz székekkel és kerti asztallal felszerelve. Eden:	1	hálószo-
ba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	kiegészítő	ággyal,	1	hálószoba	franciaággyal,	felszerelt	konyha,	2	fürdőszoba,	fedett	terasz	székekkel	és	kerti	
asztallal felszerelve. Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza:	 légkondicionálás,	ágynemű-	és	 törölközőhasználat,	parkolás.	az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	adó	12	éves	kor	felett	kb.	1	€/fő/éj,	végső	takarítási	díj,	mely	kötelezően	fizetendő	35	€,	kisállattal	érkezőknek	60	€.	minimum tartózkodás: 
05.30-09.05.	között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	

mobil	home/éj	 04.23-05.30.	 	 	 06.13-06.27.	 	 07.11-08.01.
	 09.12-09.19.	 05.30-06.06.	 06.06-06.13.	 08.29-09.05.	 06.27-07.11.	 08.15-08.22.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.	 09.05-09.12.

Giotto	Plus	 15	500	Ft	 25	900	Ft	 28	300	Ft	 34	900	Ft	 43	800	Ft	 65	900	Ft	 69	500	Ft	 	49	800	Ft	 19	400	Ft
Leonardo	 17	200	Ft	 28	300	Ft	 36	200	Ft	 43	800	Ft	 52	600	Ft	 72	500	Ft	 78	900	Ft	 56	900	Ft	 21	700	Ft
Eden		 19	400	Ft	 34	900	Ft	 39	700	Ft	 49	500	Ft	 59	200	Ft	 85	700	Ft	 92	400	Ft	 63	600	Ft	 23	900	Ft

liguria, ahogy gyakran nevezik az „olasz riviéra”, a francia határ és toszkána között található, ahol egész évben enyhe az éghajlat. 
Partszakasza	315	km	hosszan	húzódik,	sziklás	és	fürdőzésre	alkalmas	helyek	váltják	egymást,	csodás	öblöket	és	víz	alatti	barlan-
gokat rejtve. A természeti szépségek mellett ne feledkezzünk meg e régió kulturális örökségeiről sem, melyeket például genova, 
albegna, cinque terre, san remo városaiban csodálhatunk meg.

Toszkána	 világszerte	 népszerű,	 hamisítatlan	 olasz	 hangulattal	 várja	 az	 odaérkező	 turistákat.	 Fenséges	 reneszánsz	 városai	
műkincsekben	bővelkednek,	több	városa	méltán	szerepel	az	UNESCO	világörökségek	listáján,	így	például:	firenze	gyönyörű	széke-
segyháza, a páratlan uffizi képtárral, lucca, Pisa, siena, assisi és még sorolhatnánk.



figlinE valdarno                
norcEnni girasolE villagE              it0405   
leírás:	a	kemping	félúton	Firenze	és	Arezzo	között	terül	el	a	Chianti	dom-
bokon. ideális választás, hiszen teljes kényelmet biztosít a családi nyaralá-
sokhoz.	Siena	városa	kb.	57	km-re	fekszik.	szolgáltatás: recepció, wifi, ani- 
máció, kerékpárkölcsönző, bár, étterem, fagyizó, borospince és vinotéka, 
mini-golf, asztalitenisz, teniszpálya, aquapark, medence, szupermarket, 
gyógyszertár, játékszoba, mosoda. Elhelyezés:	 légkondicionált	 5-6	 fős	
mobil home-okban. botticelli:	 5	 fő	 részére,	 1	 franciaágyas	 hálószoba,	 
1	 háromágyas	 szoba	 egy	 egyszemélyes	 ággyal	 és	 egy	 emeletes	 ággyal,	 
nappali felszerelt konyhasarokkal, két fürdőszoba, fedett terasz. giotto 
Plus:	5	 fő	 részére,	1	hálószoba	3	egyszemélyes	ággyal,	1	hálószoba	 fran-
ciaággyal,	 felszerelt	 konyha	 nappalival,	 fürdőszoba,	 külön	 WC,	 fedett	
terasz. leonardo:	 6	 fő	 részére,	 1	 franciaágyas	hálószoba	 és	 2	 kétszemé-
lyes	hálószoba,	nappali	 felszerelt	konyhasarokkal,	 fürdőszoba,	külön	WC,	terasz.	Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza:	 légkondicionálás,	ágynemű-	és	
törölközőhasználat, parkolás. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	12	éves	kor	felett	kb.	1	€/fő/éj,	végső	takarítási	díj,	mely	kötelezően	fizetendő	
35	€,	kisállattal	érkezőknek	60	€.	minimum tartózkodás: 06.27-08.29.	között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	

fiEsolE                
camPing Panoramico fiEsolE              it0405  
buszjárat a kemping és fiesole között!  
leírás:	a	kemping	Fiesole	városától	nem	messze	található,	ahonnan	több	
busszal	is	elindulhatunk	Firenze	felfedezésére.	A	legközelebbi	buszmegálló	
300 méterre található a kempingtől. szolgáltatás:	úszómedence	(úszósap-
ka	 kötelező),	 étterem,	 bár,	 minimarket,	 recepció	 (8:00-22:00.),	 wifi	 zóna,	
játszótér, csomagmegőrző, AtM, mosoda. Elhelyezés:	maximum	4	személy	
elhelyezésére	alkalmas,	légkondicionált	chalet-ban,	1	szoba	franciaággyal,	 
széf,	 nappali	 emeletes	 ággyal,	 konyhasarok	 hűtővel,	 tűzhellyel,	 1	 fürdő-
szoba	 zuhanyzóval	 és	 WC-vel,	 előterasz	 asztallal	 és	 székekkel.	 Ellátás: 
önellátás. Parkolás: lakóegységenként egy autó parkolása díjmentes. az 
ár tartalmazza:	víz,-	gáz-,	villanyhasználat,	ágynemű-	és	törölköző	használatot,	végső	takarítást,	buszjáratot	a	kemping	és	Fiesole	között.	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	9	éves	kortól	kb.	1	€/fő/éj.	Egyéb: egy	kisméretű	háziállat	ingyenesen	vihető.	minimum tartózkodás: 3 éj.
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toszkána toszkána
marina di bibbona               
HotEl riva dEi cavallEggEri ***              it0401    
leírás: a szálloda az etruszk-part mentén, az évszázados fenyőfák alatt 
helyezkedik el mindössze 200 méterre a homokos tengerparttól a város 
központjában.	Marina	Di	Bibbona	Pisa-tól	70	km-re,	 Livorno-tól	pedig	50	
km-re fekszik. szolgáltatás: étterem, pizzéria, bár, napozóterasz, lift, fagyi-
zó,	medence	(06.01-09.15.	között	üzemel),	privát	strand,	 ingyenes	strand-
szerviz	(05.15-09.10.	között),	internet	pont	(3	€/óra,	10	€/hét),	üdvözlő	ital.	
Elhelyezés: TV-vel,	 telefonnal,	széffel,	hajszárítóval	 felszerelt	 fürdőszobás,	
részben erkélyes, kétágyas, légkondicionált szobákban. Ellátás: félpanzió. 
Parkolás: térítés	ellenében	a	szállodától	20	méterre	8	€/éj	vagy	30	€/hét	
(korlátozott	számban,	előre	nem	foglalható).	kedvezmény:	egy	gyermek	6	
éves	korig	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	40%,	12	éves	kortól	10%	harmadik	ágyon.	A	szálloda	pizzériájában	és	á	la	carte	éttermében	az	ebéd	árából	10%	.
felár:	egyágyas	felár	3	400	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	14	éves	kor	felett	kb.	1,5	€/fő/éj,	hűtőhasználat	20	€/hét	(opcionális).	Egyéb: 
maximum	egy	kisméretű	háziállat	lekérésre	vihető	8	€/szoba/éj.	minimum tartózkodás: 7	éjszaka	szombati	és	szerdai	turnusváltással.	

montEscudaio              
montEscudaio camPing              it0405  
leírás:	a	kempingtől	a	tengerpart	és	annak	több	strandja	15	perc	autó-
útra,	Cecina	pályaudvara	pedig	4	km-re	fekszik.	A	közelben	olyan	híres	
tengerparti üdülőhelyek találhatók, mint például vada, san vincenzo 
és baratti, valamint egy kicsit távolabb, de könnyen elérhető egynapos 
kiránduláshoz,	Firenze,	San	Gimignano,	Volterra,	Siena,	Pisa	és	Lucca	–	
mind valódi szabadtéri múzeumok. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	ét-
terem, bár, medence, wifi a közös helyiségekben, tenisz- és focipálya, 
animáció, fagyizó, aquapark, szupermarket, mosoda, kerékpárbérlési 
lehetőség, ingyenes parkolási lehetőség. Elhelyezés: légkondicionált 
5-6	fős	mobil	home-okban.	giotto Plus (5 fős): 1	franciaágyas	hálószoba,	1	háromágyas	szoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	kiegészítő	
ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	 fürdőszoba,	külön	WC,	 terasz.	leonardo Plus (6 fős): 1	 franciaágyas	hálószoba,	2	kétágyas	hálószoba,	nappali	
konyhasarokkal, 2 fürdőszoba, terasz. Eden (5 fős): 1	 franciaágyas	hálószoba,	 1	há-romágyas	 szoba	2	 egyszemélyes	 ággyal	 és	 keresztben	egy	
kiegészítő ággyal, nappali konyhasarokkal, mosogatógép, 2 fürdőszoba, terasz. Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza:	légkondicionálás,	ágynemű-	
és törölközőhasználat, parkolás. az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó,	 végső	 takarítási	díj,	mely	kötelezően	fizetendő	35	€,	 kisállattal	
érkezőknek	60	€.	minimum tartózkodás: 3 éjszaka.                  fő/éj		 04.11-06.27.	 06.27-07.04.	 07.04-07.18.

	 09.19-10.19.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05.	 07.18-08.22.

kétágyas	szobában		 12	400	Ft	 13	900	Ft	 15	500	Ft	 	17	800	Ft

200 m

	 04.13-04.18.
mobil	home/éj	 04.25-05.02.	 04.18-04.25.	 05.02-05.23.	 05.30-06.06.	 06.06-06.13.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.
	 05.23-05.30.	 	 09.12-09.19.   09.05-09.12. 
Botticelli	 25	200	Ft	 19	800	Ft	 21	700	Ft	 32	700	Ft	 34	900	Ft	 28	300	Ft	 33	900	Ft
Giotto	Plus	 27	400	Ft	 22	900	Ft	 23	900	Ft	 34	900	Ft	 36	900	Ft	 29	800	Ft	 36	200	Ft
Leonardo	 29	600	Ft	 25	200	Ft	 25	900	Ft	 36	900	Ft	 39	300	Ft	 32	700	Ft	 38	500	Ft

   mobil	home/éj	 05.21-05.30.	 	 06.06-06.13.
	 09.05-09.13.	 05.30-06.06.	 08.29-09.05.	 06.13-06.20.	 06.20-06.27.	 06.27-07.04.

Giotto	Plus	 12	800	Ft	 12	800	Ft	 17	200	Ft	 17	200	Ft	 19	800	Ft	 28	300	Ft
Leonardo	Plus	 17	200	Ft	 19	400	Ft	 23	900	Ft	 19	400	Ft	 25	200	Ft	 36	900	Ft
Eden	 19	400	Ft	 23	900	Ft	 	29	800	Ft	 23	900	Ft	 	29	800	Ft	 43	800	Ft

   mobil	home/éj	 07.04-07.11.		 07.11-07.18.	 07.18-07.25.	 07.25-08.01.
	 	 	 	 08.15-08.22.	 08.01-08.15.	 08.22-08.29.

Giotto	Plus	 32	700	Ft	 39	300	Ft	 49	800	Ft	 50	400	Ft	 54	800	Ft	 	29	800	Ft
Leonardo	Plus	 43	800	Ft	 52	600	Ft	 56	900	Ft	 65	900	Ft	 67	900	Ft	 41	500	Ft
Eden	 52	600	Ft	 61	400	Ft	 65	900	Ft	 72	500	Ft	 74	700	Ft	 52	600	Ft

mobil	home/éj	 06.27-07.04.	 07.04-07.11.	 07.11-07.18.	 07.18-07.25.
	 	 	 	 08.15-08.22.	 07.25-08.15.	 08.22-08.29.	 08.29-09.05.	 09.19-10.02.

Botticelli	 42	900	Ft	 45	900	Ft	 61	400	Ft	 69	400	Ft	 73	800	Ft	 55	900	Ft	 36	900	Ft	 17	200	Ft
Giotto	Plus	 44	900	Ft	 48	200	Ft	 63	600	Ft	 71	600	Ft	 75	900	Ft	 58	300	Ft	 39	300	Ft	 19	400	Ft
Leonardo	 47	300	Ft	 50	400	Ft	 65	900	Ft	 73	800	Ft	 78	200	Ft	 60	600	Ft	 41	500	Ft	 21	700	Ft

       lakóegység/éj	 03.27-04.09.,	04.15-04.24.	 04.09-04.15.,	04.24-04.26.,	04.30-05.03.	 04.26-04.30.,	06.02-06.10.
	 05.03-05.27.,	09.28-11.01.	 05.27-06.02.,	06.10-06.15.,	07.03-08.31.	 06.15-07.03.,	08.31-09.28.
2	fős	chalet	 21	700	Ft	 32	500	Ft	 25	800	Ft
3	fős	chalet	 26	700	Ft	 36	400	Ft	 32	500	Ft
4	fős	chalet	 32	500	Ft	 42	500	Ft	 38	900	Ft

leonardo Plusgiotto Plus Eden

az árak a foglaltság függvényében 
változhatnak!

ronta              
HotEl marrani ***           it0401   
leírás: a több épületből álló szálloda a Mugello-völgyben található, a 
Mugello	 nemzetközi	 versenypálya	 közelében,	 a	 vasútállomástól	 500	
méterre.	Ronta	35	kilométerre	fekszik	Firenze	belvárosától,	amely	vasút-
tal	 1-1,5	 óra	 alatt	 elérhető.	 szolgáltatások: étterem, bár, medence 
(július-augusztus),	teniszpálya,	ingyenes	wifi.	Elhelyezés: fürdőszobás, 
tv-vel felszerelt szobákban, melyek 3 külön épületben helyezkednek 
el maximum 300 méterre a főépülettől. Ellátás: reggeli vagy félpanzió. 
Parkolás: a szálloda saját parkolójában díjmentesen. kedvezmény: 
gyermekeknek	4	éves	korig	ingyenes,	4-12	éves	kor	között	50%,	8%	kedvezmény	a	Ronta-Firenze	menettérti	
vasúti menetjegy árából. felár:	egyágyas	felár	5	400	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	1,5	
€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 3 éj. 

									fő/éj	 03.01-12.01.	
reggelivel	 11	900	Ft
félpanzióval	 14	600	Ft



róma               
HotEl EdEra***              it0101    
leírás:	a	kiváló	elhelyezkedésű	szálloda	a	Colosseumtól	600	méterre,	a	Vit-
torio	Emanuele	metróállomástól	mindössze	5	perces	sétára	található.	szol-
gáltatás:	24	órás	recepció,	bár,	ingyenes	wifi,	lift,	kert,	csomagmegőrző,	par-
kolási	lehetőség	(felár	ellenében).	Elhelyezés: légkondicionált, fürdőszobás, 
minibárral, tv-vel felszerelt kétágyas, erkélyes szobákban. egy standard 
szobában maximum két pótágy helyezhető el. Ellátás: reggeli. kedvezmény:  
2	 éves	 korig	 a	 szülőkkel	 egy	 ágyban	 ingyenes,	 2-11	 éves	 kor	 között	 50%,	 
11	éves	kortól	30%.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	4	€/fő/éj.

                fő/éj		 02.01-03.16.	 03.16-04.01.	 04.01-06.01.
	 	 	 09.16-10.31.	 06.01-07.16.	 07.16-09.01.	 09.01-09.16.

kétágyas	szobában		 13	300	Ft	 17	700	Ft	 24	300	Ft	 18	900	Ft	 15	500	Ft	 19	900	Ft
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róma róma

róma              
camPing villagE fabulous           it0105  

   mobil	home/éj	 04.09-04.14.	 04.14-04.25.	 	 	 05.30-06.20.	 06.20-06.27.
	 09.12-09.18.	 05.04-05.23.	 04.25-05.04.	 05.23-05.30.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.
Giotto	 16	800	Ft	 13	900	Ft	 17	700	Ft	 21	700	Ft	 19	400	Ft	 25	900	Ft
Botticelli	 17	700	Ft	 15	500	Ft	 19	400	Ft	 23	900	Ft	 21	700	Ft	 28	300	Ft
Leonardo	 19	900	Ft	 17	200	Ft	 21	700	Ft	 28	300	Ft	 25	900	Ft	 32	700	Ft

    mobil	home/éj	 06.27-07.04.	 07.04-07.11.	 07.11-07.18.
	 	 08.22-08.29.	 08.17-08.22.	 07.18-07.25.	 07.25-08.01.	 08.01-08.17.

Giotto	 29	800	Ft	 39	300	Ft	 49	800	Ft	 56	900	Ft	 63	600	Ft	 64	900	Ft
Botticelli	 32	700	Ft	 41	500	Ft	 56	900	Ft	 63	600	Ft	 65	900	Ft	 67	200	Ft
Leonardo	 39	300	Ft	 48	200	Ft	 64	900	Ft	 	69	800	Ft	 71	600	Ft	 72	500	Ft

giotto botticelli

giotto botticelli

leonardo

róma               
HotEl malaga***            it0101   
leírás: a 30 szobás szálloda róma csendesebb részén helyezkedik 
el, ugyanakkor kiváló tömegközlekedéssel a bologna és a Policlinico 
metrómegálló között, melyek egyaránt 200 méterre találhatóak. A kö-
zelben	számos	étterem,	bár	és	üzlet	50	méteren	belül	elérhető.	szol-
gáltatás: 24	órás	 recepció,	csomagmegőrző,	bár,	 reggeliző	 terem,	 lift,	
internet	 (2	 €/óra).	 Elhelyezés: légkondicionált, fürdőszobás, tv-vel, 
minibárral és telefonnal felszerelt kétágyas szobában. Ellátás: reggeli. 
kedvezmény: a	szülőkkel	egy	szobában	5	éves	korig	ingyenes,	5-12	éves	
kor	között	50%,	12	éves	kortól	10%.	felár:	egyágyas	 felár	6	800	Ft/éj.	 
Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	12	éves	kortól	kb.	4	€/fő/éj.	
minimum tartózkodás: 2 éjszaka. 

              fő/éj		 04.01-06.01.
	 09.01-11.01.	 06.01-07.01.	 07.01-09.01.

kétágyas	szobában		 15	500	Ft	 14	400	Ft	 12	900	Ft

róma               
i Pini family Park            it0105    
leírás:	 Rómától	 északra	 körülbelül	 37	 kilométerre	 a	 központtól,	
gyönyörű	természeti	környezetben	helyezkedik	el	a	kemping.	Kényel-
mes	transzferbusz	szolgáltatás	ingyenesen	Fiano	Romano-ba,	Rómába	
felár ellenében. szolgáltatás: recepció, pizzéria, pool bár, étterem, szu-
permarket, aquapark, animáció, mosoda, kerékpárbérlési lehetőség, 
wifi a közös tereken, asztalitenisz, játszótér, mini-golf, teniszpálya, in- 
gyenes	parkolási	 lehetőség,	 transzferbusz	 (kérésre).	Elhelyezés: 5	 fős	 
légkondicionált mobil home-okban. giotto: maximum	 5	 fő	 részére,	 
1	franciaágyas	hálószoba,	1	háromágyas	szoba	egy	egyszemélyes	ággyal	és	egy	emeletes	ággyal,	felszerelt	konyha,	fürdőszoba,	terasz.	botticelli:  
maximum	5	fő	részére,	1	franciaágyas	hálószóba,	1	három-ágyas	szoba,	nappali	konyhasarokkal,	2	fürdőszoba,	terasz.	Ellátás: önellátás. az ár tar-
talmazza:	légkondicionálás,	ágynemű-	és	törölközőhasználat,	parkolás.	az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	10	éves	korig	ingyenes,	10	
éves	kor	felett	kb.	2	€/fő/éj,	végső	takarítási	díj,	mely	kötelezően	fizetendő	35	€,	kisállattal	érkezőknek	60	€.	minimum tartózkodás: 05.30-08.29.	
között	7	éjszaka,	04.18-04.25.	között	5	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka. 

	 04.09-04.25.	 04.25-05.02.
mobil	home/éj	 05.02-06.06.	 06.06-06.13.	 06.13-06.27.	 06.27-07.04.	 07.04-07.11.	 07.11-07.18.	 07.18-07.25.	 07.25-08.15.
	 09.05-09.20.	 08.29-09.05.	 	 08.22-08.29.	 	 	 08.15-08.22.	

Giotto		 13	300	Ft	 16	800	Ft	 24	300	Ft	 27	800	Ft	 29	800	Ft	 33	200	Ft	 34	900	Ft	 42	400	Ft
Botticelli	 13	900	Ft	 17	700	Ft	 25	200	Ft	 28	700	Ft	 31	400	Ft	 33	900	Ft	 35	800	Ft	 43	300	Ft

róma nemcsak a világ egyik legizgalmasabb és legromantikusabb városa, hanem egyben vallási és kulturális központ már az ókori 
Római	Birodalom	virágzása	óta.	A	 több	mint	két	és	 félezer	éves	 történelemmel	 rendelkező	 főváros	számtalan	történelmi	műemlékkel,	
templommal,	 múzeummal	 vár	 ránk,	 akár	 a	 Vatikán	 Kincseit,	 a	 drámai	 szépségű	 colosseumot, capitoliumot vagy a szent Péter- 
bazilikát indulunk	 felfedezni.	 Rómában	 nemcsak	 a	 látványos	 épületeknek	 és	 műemlékeknek	 vagy	 nagy	 szerepe,	 hanem	 annak	 az	
utánozhatatlan hangulatnak is, amit magában rejt. dobjon egy érmét a trevi-kútba, igyon egy olasz kávét, ahol a helyi lakosok, sétáljon 
fel a spanyol-lépcsőn és gyönyörködjön a kilátásban, így Ön sem fog kimaradni „Az örök város” csodálatos mindennapjaiból. 

leírás: a kemping rövid távolságra helyezkedik el róma központjától és ostia tengerpartjától, így ideális helyszíne lehet a családi nyaralásnak és 
róma megismerésének egyaránt. szolgáltatás:	étterem,	medence,	recepció	(08:00-21:30.),	wifi	a	bevásárló	övezetben,	tenisz-	és	focipálya,	ani-
máció, fagyizó, aquapark, szupermarket, mosoda, AtM, gokart kölcsönző, ingyenes parkolási lehetőség. Elhelyezés:	légkondicionált	5	fős	és	6	fős	
mobil home-okban. giotto: 1	franciaágyas	hálószoba,	1	háromágyas	szoba	1	egyszemélyes	ággyal	és	1	emeletes	ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	
fürdőszoba,	külön	WC,	terasz.	botticelli: 1	franciaágyas	hálószoba,	1	háromágyas	szoba	1	egyszemélyes	ággyal	és	1	emeletes	ággyal,	nappali	kony-
hasarokkal, 2 fürdőszoba, terasz. leonardo: 1	franciaágyas	hálószoba,	2	kétágyas	hálószoba,	nappali	konyhasarokkal,	fürdőszoba,	külön	WC,	terasz.	
Ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: légkondicionálás,	ágynemű-	és	törölközőhasználat,	parkolás.	az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó 
10	éves	korig	ingyenes,	10	éves	kor	felett	kb.	2	€/fő/éj,	végső	takarítási	díj,	mely	kötelezően	fizetendő	35	€,	kisállattal	érkezőknek	60	€.	minimum 
tartózkodás: 07.18-08.29.	között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	
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Campania Calabria
marina dEl cantonE  (massa lubrEnsE)               
villaggio rEsidEncE nEttuno            it0505   
leírás:	a	kemping	közvetlen	a	tengerparton	található,	Capri	és	Positano	között	Marina	del	Cantone-ban.	A	lakóegységek	50-200	méter	távolságra	
helyezkednek el a parttól. szolgáltatás: animáció	(július	elejétől	augusztus	végéig),	játszótér,	étterem,	minimarket,	bár,	pizzéria,	diszkó,	TV	szoba.
Elhelyezés:	mobil	home-ban	és	2-6	 fős	bungalókban.	mobil home (2-4 fős):	 két	 kétágyas	 szoba,	nappali	 felszerelt	 konyhasarokkal,	hűtővel,	
fürdőszoba, felszerelt terasz. bungaló bilo superior (2-4 fős): egy	 franciaágyas	 szoba,	 nappali,	 konyhasarokkal	 és	 hűtővel,	 emeletes	 ággyal,	
fürdőszoba, felszerelt terasz, illetve légkondicionálóval, tv-vel és hajszárítóval is rendelkezik. bungaló trilo standard (3-6 fős):	1	franciaágyas	
hálószoba,	1	hálószoba	franciaággyal	és	emeletes	ággyal	vagy	2	emeletes	ággyal,	nappali	felszerelt	konyhasarokkal,	hűtővel,	fürdőszoba,	felszerelt	
terasz. bungaló trilo superior (3-6 fős): ugyanaz, mint a standard, de légkondicionálóval, tv-vel és hajszárítóval is rendelkezik. Ellátás: önellátás. 
reggeli: 1	900	Ft/fő/alkalom.	félpanzió:	8	200	Ft/fő/alkalom.	teljes panzió:	10	900	Ft/fő/alkalom.	Gyermekeknek	4-10	éves	kor	között	40%	ked-
vezmény. Parkolás: lakóegységenként egy parkolóhely díjmentes. az ár tartalmazza: végső	takarítás,	ágynemű	és	törölköző	használat.	felár: 
tengerre	néző	felár:	3	400	Ft/apartman/éj.	Gyermekágy	1	700	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	18	éves	korig	ingyenes,	18	éves	
kortól	kb.	1,5	€/fő/éj.	kiemelt időszak:	04.10-04.14.	és	05.29-06.02.	között	az	ár	egyedi	lekérésre	érhető	el.	minimum tartózkodás: 06.27-10.03.	
között	7	éj	szombati	turnusváltással,	a	többi	időszakban	minimum	2	éj.	

sorrEnto               
villagio santa fortunata            it0505   
leírás: közvetlen az Amalfi-parton helyezkedik el, évszázados olíva, citrom és tölgyfák övezte területen, csodás kilátással a vezúvra és a sorrentói-
öbölre. szolgáltatás:	étterem,	minimarket,	úszómedence	(úszósapka	kötelező),	játszótér,	erdei	úton	megközelíthető	saját	strand,	wifi	(4	€/nap).	
Elhelyezés: mobil home-okban és légkondicionált bungalókban. bungaló (2 fős): fából készült bungaló, egy hálószoba franciaággyal, egy előtér 
főzősarokkal,	hűtővel,	egy	fürdőszoba	zuhanyzóval,	WC-vel.	A	bungaló	előtt	faasztal	és	pad	található.	bungaló superior (4 fős): fából készült bun-
galó,	egy	hálószoba	franciaággyal,	egy	előtér	főzősarokkal	és	emeletes	ággyal	vagy	kihúzható	kanapéval,	hűtővel,	egy	fürdőszoba	zuhanyzóval,	
WC-vel.	A	bungaló	előtt	 faasztal	és	pad	található.	mobil home: egy	hálószoba	 franciaággyal,	egy	kis	hálószoba	emeletes	ággyal	 (3-4	 fős	mo-
bil	home	esetén),	konyhasarok	hűtővel,	egy	fürdőszoba	zuhanyzóval	és	WC-vel.	A	mobil	home	előtt	 faasztal	és	pad	található.	Ellátás: reggeli. 
Parkolás: lakóegységenként egy parkolóhely díjmentes. az ár tartalmazza:	reggelit,	víz-,	gáz-,	villanyhasználatot,	légkondicionálást	(ahol	van),	
ágyneműt,	törölközőt,	végső	takarítást,	strandhasználatot,	medencehasználatot.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	18	éves	korig	ingye-
nes,	18	éves	kortól	kb.	1,5	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: július-augusztusban	7	éj	szombati	turnusváltással,	a	többi	időszakban	minimum	2	éj.	

                   lakóegység/éj	 04.05-05.30.	 05.30-06.27.	 06.27-08.08.
	 	 10.03-10.31.	 08.29-10.03.	 08.08-08.15.	 08.15-08.29.

mobil	home	 21	200	Ft	 24	800	Ft	 42	400	Ft	 44	200	Ft	 63	600	Ft
bungaló bilo superior
bungaló trilo standard 28	300	Ft	 31	800	Ft	 49	500	Ft	 59	900	Ft	 69	700	Ft

bungaló	trilo	superior	 33	600	Ft	 37	100	Ft	 54	800	Ft	 65	400	Ft	 75	900	Ft

		 04.01-04.08.	 04.08-04.14.
										lakóegység/éj	 04.14-05.01.	 05.01-05.30.	 05.30-06.20.	 06.20-07.04.	 07.04-07.25.	 07.25-08.01.	 08.01-08.08.	 08.08-08.23.
	 10.04-11.02.	 09.20-10.04.	 	 09.06-09.20.  08.23-09.06.

mobil	home	2	fő	részére	 21	200	Ft	 24	800	Ft	 26	500	Ft	 28	300	Ft	 31	800	Ft	 35	400	Ft	 42	400	Ft	 44	200	Ft
mobil	home	3	fő	részére	 26	500	Ft	 29	900	Ft	 31	800	Ft	 33	600	Ft	 38	900	Ft	 42	400	Ft	 52	900	Ft	 56	600	Ft
mobil	home	4	fő	részére	 31	800	Ft	 36	900	Ft	 38	900	Ft	 39	700	Ft	 44	200	Ft	 47	700	Ft	 58	300	Ft	 61	900	Ft
bungaló	2	fő	részére	 24	800	Ft	 28	300	Ft	 29	900	Ft	 31	800	Ft	 35	400	Ft	 38	900	Ft	 45	900	Ft	 47	700	Ft
superior bungaló 
4	fő	részére	 38	900	Ft	 44	200	Ft	 45	900	Ft	 47	700	Ft	 51	300	Ft	 54	800	Ft	 65	400	Ft	 68	900	Ft

ricadi               
la costa smEralda HotEl***             it0601    
leírás:	 a	 szálloda	 Ricadi	 központjától	 3	 km-re,	 a	 népszerű	 tengerparti	
várostól,	 Capo	Vaticanótól	pedig	5	perces	 autóútra	 található.	Az	 1	 km-re	
fekvő	strandra	az	ingyenes	transzfer	busszal	5	perc	alatt	lejuthatunk.	Tropea	 
gyönyörű	 városa	 autóval	 15	 perc	 alatt	 elérhető.	 szolgáltatás: recepció, 
medence, étterem, bár, asztalitenisz, biliárd, ingyenes wifi a közös helyisé-
gekben, parkolási lehetőség, játszótér, kerékpár- és autóbérlési lehetőség, 
transzfer	a	strandra,	animáció	(július-augusztus	között).	Elhelyezés: tv-vel, 
hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, légkondicionált, erkélyes, standard 
kétágyas vagy háromágyas szobában. Ellátás: félpanzió. kedvezmény: 
6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	ágyban	 ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	
12	 éves	 kor	 felett	 30%.	felár:	 széf	 (kérésre)	 2	 €/éj,	 kiságy	 (kérésre)	 10	 €/
éj. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. minimum tartózkodás: 
08.08-08.22.	között	7	éjszaka	szombati	vagy	vasárnapi	turnusváltással,	ezen	
kívül 3 éjszaka. 

santa domEnica              
lE PlayE HotEl***           it0601    
leírás: a szálloda pozíciójának köszönhetően egyedülálló kilátással ren-
delkezik a fehérhomokos strandra és a szemben lévő lipari-szigetekre. Az 
ingyenes transzfer busszal csupán pár perc alatt lejuthatunk a strandra. tro-
pea	gyönyörű	városa	3	km-re	fekszik,	mely	számos	történelmi	és	kulturális	
nevezetességnek ad otthont. szolgáltatás: recepció, medence, étterem, 
bár, ingyenes wifi a közös helyiségekben, parkolási lehetőség, transzfer a 
strandra. Elhelyezés:	 TV-vel,	 széffel,	 hajszárítóval	 felszerelt	 fürdőszobás,	
erkélyes economy vagy standard kétágyas szobában. Ellátás: félpanzió. 
kedvezmény:	3	éves	korig	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	3-13	éves	
kor	között	50%,	13	éves	kor	felett	30%.	Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi adó. minimum tartózkodás: 2 éjszaka. 

ricadi              
rEsidEncE torrE ruffa robinson           it0601
Közvetlen tengerparti szálláshely!    
leírás: a tengerparti üdülőkomplexum tropea és capo vaticano között 
található, igazi nyaralóparadicsom a családosok számára, mivel a gyere-
keknek szórakozási, a szülőknek pedig kikapcsolódási lehetőséget bizto-
sít. szolgáltatás:	medence,	 saját	 strand,	 animáció	 (júniustól	 szeptember	
kö-zepéig),	étterem,	bár,	játszótér,	parkolási	lehetőség,	bowling,	tenisz-	és	 
focipálya,	wifi	a	közös	helyiségekben	(térítés	ellenében,	1,5	€/óra,	5	€/5óra,	
10	 €/hét).	Elhelyezés: TV-vel,	 széffel,	 hajszárítóval	 felszerelt	 fürdőszobás,	
standard,	kertre	néző,	kétágyas	szobában,	illetve	maximum	4	fő	elhelyezé-
sére	alkalmas,	TV-vel,	széffel,	hajszárítóval	felszerelt	fürdőszobás,	2	hálószobás,	teraszos	családi	szobában.	Ellátás:	félpanzió	italokkal	(víz,	bor).	az ár tar-
talmazza: strandszerviz	(1	napernyő,	2	napágy).	kedvezmény: 3	éves	korig	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	1.	gyermek	3-14	éves	kor	között	ingyenes,	
2.	gyermek	3-14	éves	kor	között	50%,	14	éves	kortól	minden	esetben	30%.	felár: teljes	panzió	felár	3	400	Ft/fő/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó. minimum tartózkodás: 06.20-09.05.	között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	Érkezési	napok:	07.25-08.22.	között	szombat	vagy	vasárnap.	

                    fő/éj		 05.30-06.27.	 06.27-08.08.
	 08.29-10.02.	 08.22-08.29.	 08.08-08.22.

standard	szobában	 13	900	Ft	 16	400	Ft	 19	800	Ft

              fő/éj		 05.30-06.13.
	 08.22-09.25.	 06.13-07.04.	 07.04-08.01.	 08.01-08.22.

economy	szobában	 12	400	Ft	 13	300	Ft	 17	900	Ft	 24	800	Ft
standard	szobában	 13	700	Ft	 14	600	Ft	 19	900	Ft	 27	400	Ft

Előfoglalási kedvezmény 10% (foglalás	04.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény 5% (foglalás	04.30-ig)

Előfoglalási kedvezmény 10% 05.20-07.04.	és	09.05-09.26.	között	(foglalás:	03.31-ig)

                            fő/éj		 05.20-06.20.	 	 07.04-07.25.
	 09.05-09.26.	 06.20-07.04.	 08.22-09.05.	 07.25-08.22.

kétágyas	standard	szobában	 13	700	Ft	 16	400	Ft	 17	800	Ft	 25	800	Ft
családi	szobában	 14	100	Ft	 16	800	Ft	 18	600	Ft	 26	500	Ft

olaszország délnyugati végében, a jón- és a tirrén-tenger között helyezkedik el ez a 
varázslatos régió. calabria azúrkék strandjai olaszország legszebbjei közé tartoznak 
és	domborzatának	köszönhetően	csodás	 látkép	tárul	az	utazók	elé.	A	mintegy	800	
kilométeres partszakaszon mindenki megtalálja a számára megfelelő nyaralóhelyet, 
a teljes feltöltődés és kikapcsolódás garantált. A pihenés mellett a kirándulásra is ér-
demes szakítani egy kis időt, hiszen páratlan természeti, kulturális, illetve vallási kin-
cseket őriz. legfontosabb városai catanzaro, reggio calabria és tropea. 



PortUGáLia
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diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség: 	Calcada	de	Santo	Amaro,	85.	Alcantara,	
1349-042	Lisszabon	,	Telefon:	+351	(21)	364	5928,	
ügyeleti	mobil:	+351	(96)	481	3769.			

Konzuli hivatal:	Calcada	de	Santo	Amaro,	85.	Alcantara,	
1349-042	Lisszabon,	Telefon:	+351	(21)	363	0395,	
ügyeleti	telefon	+351	(96)	481	3769,	Fax:	+351	(96)	363	2314.

Központi ügyelet Budapesten:	+36	(80)	368	036
(kizárólag	munkaidőn	kívül	(16:30	és	08:00.	között)	
sürgős konzuli ügyekben: baleset, haláleset, vagy 
kiskorú	eltűnése	esetén	hívható)

Segélyhívó számok:	Mentők,	rendőrség,	tűzoltóság	egységesen	112.

Társklub: Automóvel	Club	de	Portugal	(ACP).	
Segélyhívó	szám,	mobil	telefonról:	+351	(21)	942	9113.

Ünnepnapok: Január	1.	(Újév),	Húshagyó	Kedd,	Nagypéntek,	
április	25.	(Szabadság	napja),	május	1.	(Munka	ünnepe),	június	10.	
(Portugália	napja),	június	13.	(Szent	Antal	napja,	Lisszabonban	
és	néhány	városban),	június	24.	(Keresztelő	Szent	János	napja,	
néhány	városban),	június	29.	(Szent	Péter	napja,	néhány	városban),	
augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),	december	8.	(Szeplőtelen	
fogantatás	ünnepe),	december	25.	(Karácsony).	

Az ibériai-félsziget dél-nyugati részén, az Atlanti-óceán partján, Portugália európa legnyugatabbra fekvő országa. szárazföldi részén 
túl, a csodálatos Madeira és az Azori-szigetek is Portugáliához tartozik. A sziklás, szirtes partok mellet az aranyhomokú standok is 
ugyanúgy megtalálhatóak, illetve egyedi klímájának köszönhetően számos bortermelő vidékkel büszkélkedik.

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

Autópályadíj

112 113

      apartman/éj	 02.01-04.04.	 04.04-04.13.	 04.13-05.01.	 06.01-06.27.	 06.27-07.11.
	 	 05.01-06.01.	 10.01-10.31.	 09.13-10.01.	 08.30-09.13.	 07.11-08.30.

2+2	fős	apartman	 25	600	Ft	 35	400	Ft	 33	900	Ft	 51	300	Ft	 57	900	Ft	 		73	800	Ft
4+2	fős	apartman	 29	200	Ft	 42	400	Ft	 39	800	Ft	 59	900	Ft	 69	700	Ft	 		93	300	Ft
6+2	fős	apartman	 36	900	Ft	 48	600	Ft	 47	300	Ft	 72	900	Ft	 82	700	Ft	 108	300	Ft

													fő/éj	 02.01-04.01.	 04.01-12.24.
kétágyas	szobában		 25	900	Ft	 27	300	Ft

               fő/éj		 02.01-04.01.
	 11.01-12.24.	 04.01-11.01.

kétágyas	szobában	 19	900	Ft	 23	400	Ft

A legtöbb autópálya díjköteles. A díjat általában a helyszíni fizetőkapuknál kell fizetni, készpénzzel vagy hitelkártyával.  rövid portugáliai tartóz-
kodás esetén érdemes online egy virtuális előrefizetéses „prepaid” kártyát beszerezni. további részletek: www.tollcard.pt.	Két	lisszaboni	híd	–	az	
Április	25.	és	a	Vasco	da	Gama	híd	–	délről	észak	felé	haladva	díjköteles.

Az	Április	25.	hídon	a	kötelező	sebesség	40-60	km/h!	
A	jogosítvány	megszerzését	követően	a	sofőr	személyautóval	1	évig	maximum	90	km/h	sebességgel	közlekedhet.	
e szabály külföldiekre is vonatkozik.

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

PortUGáLiaLisszabon

lisszabon  
masa HotEl almirantE***          
Po0101
leírás:	az	59	szobás	szálloda	Lisszabon	szívében	helyezkedik	el,	a	Marquês	
de	Pombal	tér	közelében.	Mindössze	4	metrómegálló	a	Praça	Do	Comércio	
tér	a	Tejo	folyó	partján,	a	legközelebbi	metrómegálló,	az	Anjos	150	méterre	
található. szolgáltatás:	24	órás	 recepció,	bár,	étterem,	csomagmegőrző,	
ingyenes	wifi	a	közös	helyiségekben,	mosoda,	parkolási	lehetőség	(felár	el-
lenében).	Elhelyezés: légkondicionált, kétágyas szobában, mely minibár-
ral, telefonnal, tv-vel, fürdőszobával, hajszárítóval felszerelt. Ellátás: reg-
geli. kedvezmény: 8	éves	korig	ingyenes,	8-11	éves	kor	között	6	600	Ft/éj.
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	 adó	 kb.	 2	 €/fő/éj.	 kiemelt 
időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön 
irodánkban. minimum tartózkodás: 02.01-04.01.	és	11.01-12.24.	között	
2 éj. 

budaPEst-lisszabon közvEtlEn rEPÜlŐjárattal!
Hetente háromszor, szerda, péntek, vasárnap.

áprilistól hetente négyszer, 
hétfő, szerda, péntek, vasárnap.

ajánlatokért kérjük, keresse fel irodáinkat!

lisszabon  
HotEl turim ibEria****           
Po0101
leírás:	 a	 86	 szobával	 rendelkező	 szálloda	5	perc	 sétára	helyezkedik	 el	 a	
campo Pequeno metrómegállótól, ahonnan csupán 3 megálló az Avenida 
de	 Liberdade.	 A	 repülőtér	 autóval	 10	 perc	 alatt	 elérhető.	 szolgáltatás: 
étterem,	bár,	 lift,	mosoda,	parkolási	 lehetőség	(felár	ellenében),	 légkondi-
cionálás, ingyenes wifi. Elhelyezés: tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, mini-
bárral, kávé- és teafőzővel felszerelt kétágyas, pótágyazható szobában.  
Ellátás: reggeli. kedvezmény: 4	éves	korig	ingyenes,	4-12	éves	kor	között	
02.01-04.01.	között	9	500	Ft/fő/éj,	04.01-12.24.	között	10	600	Ft/fő/éj.	Hely-
színen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	2	€/fő/éj.	

olHao     
rEal marina rEsidEncE          Po0202
leírás:	 az	 apartmanház	 csodálatos	 természeti	 környezetben,	 Faro	 városától	 15	 kilométerre,	 a	 Ria	 Farmosa	
Nemzeti Park szomszédságában helyezkedik el. tökéletes helyszínt biztosít a családi nyaraláshoz. szolgáltatás: 
ingyenes wifi, étterem, bár, recepció, medence, parkolási lehetőség. Elhelyezés:	 légkondicionált,	 tűzhellyel,	
hűtővel,	mikróval,	kávéfőzővel,	hajszárítóval,	széffel,	TV-vel	felszerelt	apartmanokban.	2+2 fős apartman: maxi-
mum	két	felnőtt	és	két	12	éven	aluli	gyermek	elhelyezésére	alkalmas,	nappali	teljesen	felszerelt	konyhasarokkal,	
kétszemélyes kihúzható kanapéval, egy kétágyas hálószoba, fürdőszoba, erkély. 4+2 fős apartman: maximum 
négy	felnőtt	és	két	12	éven	aluli	gyermek	elhelyezésére	alkalmas,	nappali	teljesen	felszerelt	konyhasarokkal,	
kétszemélyes kihúzható kanapéval, két kétágyas hálószoba, 2 fürdőszoba, erkély. 6+2 fős apartman: maxi-
mum	hat	felnőtt	és	két	12	éven	aluli	gyermek	elhelyezésére	alkalmas,	nappali	teljesen	felszerelt	konyhasarokkal,	
kétszemélyes kihúzható kanapéval, három kétágyas hálószoba, 2 fürdőszoba, erkély. Ellátás: önellátás. reggeli 
kérhető	4	100	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó,	kaució	150	€/apartman.	Egyéb: kis- 
állat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el. minimum tartózkodás:	07.11-08.30.	között	5	éj,	04.10-04.13.,	
06.01-07.11.	és	08.30-10.01.	között	3	éj,	ezen	kívül	2	éj.

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 110	 120



faro   
Eva sEnsEs HotEl****           Po0201
leírás:	a	szálloda	Faro	kozmopolita	óvárosának	közepén,	a	kikötőben	
található,	lenyűgöző	kilátással	a	Ria	Formosa	természetvédelmi	terül-
etre.	 A	 repülőtér	 6	 km-re	 található,	 a	 Faro-szigetek	 4	 km-re.	 Ideális	
választás azok számára, akik kényelmet, eleganciát, modernitást, 
minőséget	szeretnének	kapni	a	nyaralásuk	mellé	–	például	a	vad	stran-
dok, gazdag állat- és növényvilág -, valamint a város kulturális öröksé-
geinek felfedezéséhez. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	ingyenes	wifi,	
medence	(május-október	között),	szobaszerviz,	mosoda,	étterem,	bár,	
lift,	csomagmegőrző,	parkolási	lehetőség	(limitált	férőhely),	autóbér-
lési	lehetőség	(térítés	ellenében),	wellnessközpont	(térítés	ellenében).	
Elhelyezés: TV-vel,	telefonnal,	széffel,	hajszárítóval	felszerelt	fürdőszobás,	standard,	 légkondicionált,	városra	néző	franciaágyas	vagy	ikerágyas	
szobában. Ellátás: reggeli. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. minimum tartózkodás: 07.01-09.15.	között	2	éj.	

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!114
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 fő/éj	 02.01-04.01.	 04.01-06.01.
	 	 	 10.01-10.31.	 06.01-10.01.

kétágyas	szobában	 19	400	Ft	 24	700	Ft	 31	200	Ft

faro   
faro boutiQuE HotEl***          Po0201
leírás:	a	szálloda	Faro	belvárosában,	a	bevásárló	negyedben	helyezkedik	
el,	a	Rua	de	San	António	közelében.	A	tengerpart	20,	míg	a	repülőtér	15	
perc alatt érhető el a szállodából. szolgáltatás: ingyenes wifi, terasz, bár, 
24	órás	recepció,	mosoda,	autóbérlés	és	kerékpárbérlés	(felár	ellenében).	
Elhelyezés:	modern,	 telefonnal,	TV-vel,	minibárral,	 széffel,	 hajszárítóval	
felszerelt fürdőszobás, légkondicionált, kétágyas szobában. Ellátás: reg-
geli. kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes 
árakról érdeklődjön irodánkban. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó. minimum tartózkodás:	04.01-10.31.	között	2	éj.	

faro   
bEst WEstErn dom bErnardo***          Po0201
leírás:	a	szálloda	rövid	sétára	helyezkedik	el	Faro	kikötőjétől,	 illetve	a	fő	bevásárló	negyedtől.	A	szobákból	
a	városra	vagy	a	Ria	Formosa-ra	nyílik	a	kilátás.	szolgáltatás:	24	órás	recepció,	 lobby,	wifi,	mosoda,	 lift,	 in-
gyenes	parkolási	lehetőség	(foglaltság	függvényében),	autóbérlés	és	kerékpárbérlés	(felár	ellenében).	Elhe-
lyezés: TV-vel,	minibárral,	széffel	felszerelt	fürdőszobás,	légkondicionált,	kétágyas	szobában.	Ellátás: önellá-
tás.	Reggeli	kérhető	3	100	Ft/fő/alkalom.	kedvezmény:	3	éves	korig	kiságyban	ingyenes,	3-12	éves	kor	között	
2	900	Ft/fő/éj,	12	éves	kor	felett	5	800	Ft/fő/éj.	Egy	kétágyas	szobában	maximum	egy	pótágy	helyezhető	el.	
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Egyéb: kisállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el. 

                         fő/éj	 02.01-04.01.	 04.01-06.01.	 06.01-07.16.
	 	 	 09.16-10.31.	 07.16-09.16.

kétágyas	szobában	 12	200	Ft	 13	900	Ft	 15	500	Ft	 21	200	Ft

                           fő/éj	 02.01-04.06.	 04.06-06.01.	 06.01-07.01.
	 	 10.01-10.31.	 09.15-10.01.	 07.01-09.15.

standard	szobában	 19	700	Ft	 24	800	Ft	 27	200	Ft	 	29	800	Ft

budaPEst-faro közvEtlEn rEPÜlŐjárattal!

június közepétől szeptember közepéig 
minden kedden és szombaton. 

ajánlatokért kérjük, keresse fel irodáinkat!

Faro

Előfoglalási kedvezmény 
   5% (érkezés	előtt	legalább	30	nappal	történő	foglalás	esetén)
10%	(érkezés	előtt	legalább	60	nappal	történő	foglalás	esetén)
15%	(érkezés	előtt	legalább	90	nappal	történő	foglalás	esetén)

a kedvezmények nem összevonhatóak, valamint 
nem érvényesek a kiemelt időszakokra!

10%	(02.01-04.06.	között,	minimum	5	éjszakás	tartózkodás	esetén)
15%	(04.06-06.01.	és	10.01-10.31.	között,	minimum	5	éjszakás	tartózkodás	esetén)
20%	(04.06-06.01.	és	10.01-10.31.	között,	minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén)

a magyar autóklub hivatalos 
mobilflotta-ajánlata

A Magyar Autóklub standard, standard társtag, komfort, ifjúsági, oldtimer Prémium és régi kék  
tagságokkal rendelkező klubtagjai számára kedvező mobilelőfizetési lehetőséget ajánl. klubtag-
jaink mindkét választható tarifacsomagban ingyenesen hívhatják egymást és a mobilflottához tör-
ténő csatlakozás díjmentes. A tarifa havidíjból és egy kötelezően megrendelendő adatkeretből áll.

a hivatalos árakat az alábbi táblázat tartalmazza:

*Belföldi	hálózatba	vagy	roaming	esetén	az	EU-n	belül	és	a	roaming	1-es	díjzóna	egyéb	országaiba.	

Az árak bruttóban értendők és tartalmazzák az áfát. Az elszámolás másodperc alapú. A fenti tarifák az e-komfort szolgáltatás  
igénybe vétele mellett érvényesek. lehetőség van a tarifákba kötelezően belefoglalt adatkeretet különdíj ellenében az igényeknek 
megfelelően növelni. A flottás készülékek aktuális árlistája itt megtekinthető: www.telenor.hu/mobiltelefon/arlista 

A	tájékoztatás	nem	teljes	körű,	a	további	részletekről	érdeklődjön	a	Telenor	üzletekben	vagy	hívja	
munkanapokon	9-17	óra	között	a	+36	20	919	8816-es	telefonszámot.

  tagi tarifa 1. tagi tarifa 2.

Havidíj	 1778	Ft	 4953	Ft
Havidíj	lebeszélhető	része*	 1778	Ft	 korlátlan	beszélgetés
Percdíj*	 flottán	belül								0	Ft
	 	 flottán	kívül			6,35	Ft	 0	Ft

SMS	díj	(20	db	ingyenes	hálózaton	belül)*	 19,05	Ft	 25,40	Ft 

Minimum adatkeret mennyisége* 100	MB	 800	MBtarifacsomaghoz kötelezően megrendelendő 

Minimum adatkeret ára	 330	Ft	 760	Ft

tarifa összesen 2108 ft 5713 ft



calElla   
HotEl cHEckin garbi***          Es0301
leírás: a szálloda közvetlenül a homokos tengerparton, calella központjában helyezkedik el, barcelonától 
csupán	40	kilométerre.	A	város	legkönnyebben	vonattal	közelíthető	meg,	a	szállodától	a	vasútállomás	10	perces	
sétával elérhető. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	bár,	medence,	játékszoba,	ingyenes	wifi,	kerékpár-	és	
autóbérlés	(térítés	ellenében).	Elhelyezés: tv-vel, telefonnal felszerelt légkondicionált, fürdőszobás, kétágyas 
szobában. Ellátás: félpanzió vagy teljes panzió. kedvezmény: 2 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes, 
2-12	éves	kor	között	50%,	12	éves	kor	felett	20%.	Egy	kétágyas	szobában	maximum	két	pótágy	helyezhető	el.	
felár:	tengerre	néző	szoba	07.11-09.05.	között	3	400	Ft/éj,	ezen	kívül	2	700	Ft/éj,	egyágyas	felár	07.11-09.05.	
között	9	500	Ft/éj,	ezen	kívül	5	400	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	0,50	€/fő/éj.	kiemelt 
időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. minimum tartóz-
kodás: 7	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.	Egyéb: kisméretű	háziállat	lekérésre	vihető	15	€/éj.	

llorEt dE mar    
HotEl garbi Park****           Es0301
leírás: a szállás 200 méterre található a tengerparttól, közel lloret de Mar bevásárló és szórakoztató központ-
jaihoz. szolgáltatás:	 recepció,	étterem,	bár,	kültéri	és	beltéri	medence,	aquapark	használat	 (Hotel	Gran	Garbi	
Mar	mellett	helyezkedik	el),	ingyenes	wifi	a	közös	helyiségekben,	animáció.	Elhelyezés: légkondicionált, wifi-vel 
(térítés	ellenében),	TV-vel,	telefonnal	felszerelt	fürdőszobás,	erkélyes	kétágyas	szobában.	Ellátás: félpanzió vagy 
teljes panzió. Parkolás:	szabadtéri	ingyenes	parkolási	lehetőség	(limitált	férőhely).	kedvezmény: 5	éves	korig	a	
szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	1.	gyermek	5-12	éves	kor	között	07.01-08.25.	közötti	időszakban	75%,	ezen	kívül	
ingyenes,	2.	gyermek	5-12	éves	kor	között	07.01-08.25.	közötti	időszakban	50%,	ezen	kívül	ingyenes,	12	éves	kor	
felett	minden	esetben	10%.	Egy	kétágyas	szobában	maximum	két	pótágy	helyezhető	el.	felár: egyágyas	felár	6	
100	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és 
az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. minimum tartózkodás: 7	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	
10%	felár	fizetendő.

santa susanna    
aQua HotEl aQuamarina & sPa****           Es0301
leírás:	a	szálloda	100	méterre	fekszik	a	strandtól,	Santa	Susanna	tengerparti	sétányán.	A	közelben	üzletek,	bárok,	
valamint éttermek találhatók. szolgáltatás:	 24	órás	 recepció,	gyermek-	 és	 felnőtt	medence,	 ingyenes	wifi,	 ét-
terem,	wellness	központ	(felár	ellenében),	mosoda,	pénzváltás,	animáció,	játszótér,	szobaszerviz,	kerékpárbérlési	
lehetőség	(felár	ellenében).	Elhelyezés: légkondicionált, erkélyes, tv-vel, hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, két-
ágyas szobában. Ellátás: félpanzió. Parkolás: foglaltság függvényében a szálloda parkolójában, térítés ellenében. 
kedvezmény:	2	éves	korig	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	1.	gyermek	2-12	éves	kor	között	07.04-08.30.	között	
30%,	ezen	kívül	ingyenes,	2.	gyermek	2-12	éves	kor	között,	valamint	12	éves	kor	felett	minden	esetben	30%.	Egy	két- 
ágyas szobában maximum két pótágy helyezhető el. felár:	egyágyas	felár	7	800	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: ide-
genforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön 
irodánkban. minimum tartózkodás:	7	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.

sPanYoLorsz áG
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diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség: 28010	Madrid,	C/Fortuny	6.	Piso	4,	
Telefon:	+34	(91)	413	7011.

Konzuli hivatal:	28016	Madrid,	C/Angel	de	Diego	Roldan	21,	
Telefon:	+34	(91)	413	9850.

Főkonzulátus:	08036	Barcelona,	Avda	Diagonal	477,	Planta	19/B,	
Telefon	+34	(93)	405	1950.

Központi ügyelet Budapesten:	+36	(80)	368	036	(kizárólag	munka-
időn	kívül	(16:30	és	08:00.	között)	sürgős	konzuli	ügyekben:	baleset,	
haláleset,	vagy	kiskorú	eltűnése	esetén	hívható).

Segélyhívó számok:	Rendőrség,	polgárőrség:	091	(magyar	mobilról:	
+34	091),	Mentők:	061,	Tűzoltók:	080,	Civil	rendvédelem:	1006

Társklub:	Real	Automóvil	Club	de	Espana	(RACE),	
segélyszolgálat	telefon:	+34	(91)	594	9347
Reial	Automobil	Club	de	Catalunya	(RACC),	
segélyszolgálat	telefon:	+34	(902),	156	156.

Ünnepnapok: Január	1.	(Újév),	január	6.	(Vízkereszt),	Nagycsütörtök	
(Katalónia	kivételével),	Nagypéntek,	Húsvéthétfő,	(Baleár-szigetek,	
Katalónia,	Valencia,	Navarra,	Baszkföld	és	La	Rioja	területeken),	
május	1.	(Munka	ünnepe),	augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),	
október	12.	(Nemzeti	ünnep),	november	1.	(Mindenszentek),	
december	6.	(Spanyol	Alkotmány	napja),	december	8.	(Szeplőtelen	
Fogantatás	ünnepe),	december	25-26.	(Karácsony).	Ezeken	kívül	
az egyes tartományok saját regionális ünnepnapjai.

spanyolország az uNesco világörökségi lista ezüstérmese. érdekes, izgalmas látnivalók, melyek mind-mind felkerülhetnének a 
bakancslistára és akkor még nem is beszéltünk a változatos, forró tengerpartokról.

Sebességhatárok személygépkocsira:

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

Autópályadíj
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 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 100	 120

           fő/éj	 04.24-06.06.
	 09.26-10.24.	 06.06-06.20.	 06.20-06.27.	 06.27-07.11.	 07.11-07.25.	 07.25-08.01.	 08.01-08.22.	 08.22-09.05.	 09.05-09.26.

félpanzióval	 10	400	Ft	 12	500	Ft	 15	400	Ft	 17	800	Ft	 19	500	Ft	 22	200	Ft	 24	600	Ft	 18	800	Ft	 13	600	Ft
teljes	panzióval	 13	200	Ft	 15	400	Ft	 18	300	Ft	 19	700	Ft	 23	400	Ft	 24	900	Ft	 27	500	Ft	 21	300	Ft	 16	500	Ft

	 03.01-04.09.	 04.09-04.13.
																		fő/éj	 04.13-05.01.	 06.16-07.01.	 05.01-06.01.	 06.01-06.16.	 07.01-07.15.	 07.15-08.01.	 08.01-08.25.
	 10.01-10.30.	 09.01-09.16.	 	 09.16-10.01.	 08.25-09.01. 
félpanzióval	 11	200	Ft	 16	900	Ft	 11	900	Ft	 13	900	Ft	 24	700	Ft	 28	900	Ft	 29	800	Ft
teljes	panzióval	 12	500	Ft	 19	300	Ft	 14	300	Ft	 16	300	Ft	 26	900	Ft	 31	200	Ft	 32	500	Ft

	 04.01-04.09.
														fő/éj	 04.13-05.30.	 04.09-04.13.	 05.30-06.20.	 06.20-07.04.	 07.04-07.18.	 08.01-08.23.	 08.23-08.30.	 08.30-09.13.	 09.13-09.29.
	 09.29-10.12.	 07.18-08.01. 
kétágyas	szobában	 15	400	Ft	 27	400	Ft	 14	800	Ft	 19	800	Ft	 22	900	Ft	 29	500	Ft	 24	300	Ft	 21	900	Ft	 16	900	Ft

Szakaszonként	 kell	 az	 autópálya-használatáért	 a	 helyszínen	 fizetni.	 Több	 autópályán	már	 az	 előzetesen	 –	 benzinkutaknál	 vagy	 bankoknál	 –	
megváltott	és	a	szélvédőn	elhelyezett	elektronikus	kártya	birtokában	(„Telepeaje”	vagy	„ViaT”)	megállás	nélkül	lehet	a	fizetőkapukon	áthaladni.

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

sPanYoLorsz áGCosta Brava
spanyolország északi részén, nagyrészt katalóniában, 
balnestől egészen a francia határig húzódik. A costa brava, 
„vad/szaggatott	part”	elnevezésében	is	tükrözi	jellegét,	hiszen	
az egész partszakaszon sziklás, kavicsos és homokos részek 
követik egymást. Nem csoda, hogy az egyik legkedveltebb 
nyaralóterületté vált. kulturális örökségekben sem szenved 
hiányt, hiszen itt található barcelona, Pals, castillo de tossa 
de mar és figueres, salvador dalí szülőotthona is. 

100 m

200 m



spanyolország két legismertebb városa barcelona és madrid.  
utóbbi egyben fővárosa is, mely a félsziget szívében található, terüle- 
tének felét terek és parkok alkotják, de látnivalókban is bővelkedik, 
többek között a Prado, a királyi Palota és a Plaza mayor. barcelona  
a	Földközi-tenger	harmadik	legnagyobb	kikötővárosa.	A	szecesszi-
onista építész, antoni gaudí mesebeli épületeivel egyedi hangu-
latot	kölcsönöz	a	városnak.	Ha	Barcelonában	járunk,	érdemes	meg-
látogatni a la sagrada famíliát, a güell Parkot, a casa milát, a 
ciutadella Parkot és a las ramblast.

llorEt dE mar   
HotEl bErtran Park****          Es0301
leírás:	 a	 147	 szobás	 szálloda	 Lloret	 de	 Mar	 központjának	 csendes	
részén,	a	tengerparttól	körülbelül	350	méterre	található.	szolgáltatás: 
24	órás	recepció,	étterem,	látványkonyha,	bár,	medence,	napozóterasz,	
lift,	ingyenes	wifi,	mosoda,	valutaváltás,	autóbérlési	lehetőség	(felár	el-
lenében).	 Elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, telefonnal, minibárral, 
hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, kétágyas, erkélyes szobában. El-
látás: félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, térítés ellenében. 
kedvezmény: 3.	és	4.	fő	pótágyon	30%.	felár:	egyágyas	felár	7	800	Ft/éj,	 
teljes	 panzió	 4	 900	 Ft/fő/alkalom.	 Helyszínen fizetendő: idegenfor-
galmi	 adó	 kb.	 1	 €/fő/éj.	kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és 
az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. minimum tartóz-
kodás: 7	éj.	

llorEt dE mar   
HotEl maria dEl mar****           Es0301
leírás:	 a	 4	 csillagos	 szálloda	 Lloret	 de	 Mar	 központjában	 található,	
mindössze	300	méterre	a	strandtól,	1,5	km-re	a	Water	World	vízipark-
tól. tökéletes hely a családi nyaraláshoz. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	
étterem, bár, biliárd, asztalitenisz, kültéri és beltéri medence, látvány-
konyha, lift, terasz, ingyenes wifi, mini club, fitneszközpont. Elhelyezés: 
légkondicionált, tv-vel, telefonnal, hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, 
erkélyes kétágyas szobában. Ellátás: teljes panzió. Parkolás: a szál-
loda	parkolójában,	 térítés	ellenében	 (limitált	 férőhely).	kedvezmény: 
12	éves	korig	ingyenes,	12	éves	kor	felett	minden	esetben	15%.	felár: 
egyágyas	felár	6	100	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 
kb.	1	€/fő/éj.
minimum tartózkodás: 7	 éj,	 rövidebb	 tartózkodás	 esetén	 felár	
fizetendő.

llorEt dE mar   
HotEl acaPulco****           Es0301
leírás: a szálloda lloret de Mar turisztikai központjában, a központi 
bevásárló	negyed	közelében,	 a	 tengerparttól	 körülbelül	 500	méterre	
helyezkedik el. szolgáltatás: 24	 órás	 recepció,	medence,	 jakuzzi,	 ét-
terem,	 bár,	 ingyenes	 wifi,	 animáció	 (június-szeptember	 között),	 lift,	
napozóterasz, szobaszerviz, csomagmegőrző. Elhelyezés: légkondi-
cionált, tv-vel, telefonnal, hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, kétá-
gyas,	 standard	 szobában.	 Nagyobb	 alapterületű	 négyágyas	 családi	
szoba is elérhető. Ellátás:	reggeli.	Félpanzió	és	teljes	panzió	is	elérhető	
felár ellenében. kedvezmény: 2 éves korig a szülőkkel egy ágyban in-
gyenes,	 1.	gyermek	2-12	éves	 kor	 között	04.10-04.13.	 és	05.30-10.01.	
közötti	időszakban	50%,	ezen	kívül	ingyenes,	2.	gyermek	2-12	éves	kor	
között	minden	esetben	50%,	12	éves	kortól	15%.	felár: egyágyas felár 
50%,	családi	szoba	felár	20%,	medencére	néző	szoba	felár	15%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	kiemelt időszak: 04.10-
04.13.	között	az	ár	egyedi	 lekérésre	érhető	el.	További	kiemelt	 időpontokról	és	az	azokra	érvényes	árakról	érdeklődjön	irodánkban.	minimum 
tartózkodás:	7	éj.	Rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.	

sPanYoLorsz áG
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Costa Brava Madrid és BarcelonasPanYoLorsz áG

 04.01-04.09.	 04.09-04.13.
															fő/éj	 04.13-05.30.	 06.20-07.04.	 05.30-06.20.	 07.04-07.18.	 07.18-08.01.	 08.01-08.23.	 08.23-08.30.	 09.29-10.12.
	 	 08.30-09.13.	 09.13-09.29. 
kétágyas	szobában	 12	700	Ft	 18	900	Ft	 14	900	Ft	 19	900	Ft	 25	500	Ft	 27	900	Ft	 22	700	Ft	 11	900	Ft

  02.24-04.01.	 04.01-04.10.
	 fő/éj	 10.01-10.12.	 04.14-06.01.	 04.10-04.14.	 06.01-06.23.	 06.23-07.01.
	 	 	 10.12-11.16.	 09.01-09.12. 
teljes	panzióval	 13	700	Ft	 14	500	Ft	 21	200	Ft	 15	900	Ft	 19	500	Ft

 fő/éj	 07.01-07.14.	
	 	 08.18-09.01.	 07.14-08.01.	 08.01-08.18.	 09.12-10.01.	 11.16-12.23.

teljes	panzióval	 24	600	Ft	 25	900	Ft	 29	500	Ft	 17	300	Ft	 12	900	Ft

	 04.04-04.10.
															fő/éj	 04.13-05.30.	 05.30-06.23.	 06.23-07.01.	 07.01-07.11.	 07.11-08.01.	 08.01-08.23.	 08.23-09.01.	 09.16-10.01.
	 10.01-11.01.	 	 09.01-09.16. 
kétágyas		szobában	 	10	600	Ft	 13	500	Ft	 16	400	Ft	 17	900	Ft	 22	700	Ft	 25	900	Ft	 19	800	Ft	 12	900	Ft

350 m

300 m

500 m

                 fő/éj	 																																														01.01-04.01.																																																									04.01-07.01.	és	09.01-10.31.																																									07.01-09.01.
 vasárnap-csütörtök péntek szombat hétfő-csütörtök péntek szombat-vasárnap hétfő-szombat vasárnap
kétágyas	szobában	 17	600	Ft	 15	600	Ft	 11	700	Ft	 19	800	Ft	 17	300	Ft	 13	300	Ft	 13	300	Ft	 11	700	Ft
háromágyas	szobában	 16	700	Ft	 14	800	Ft	 10	900	Ft	 19	200	Ft	 16	400	Ft	 12	600	Ft	 12	600	Ft	 10	900	Ft

                         fő/éj	 02.01-03.01.																																															03.01-04.01.	 	 																																																	04.01-10.31.
  péntek-szombat vasárnap-csütörtök péntek-szombat vasárnap-csütörtök
kétágyas	szobában	 13	200	Ft	 15	200	Ft	 13	900	Ft	 29	800	Ft	 27	900	Ft
háromágyas	szobában	 11	900	Ft	 13	800	Ft	 12	900	Ft	 28	300	Ft	 24	200	Ft

                     fő/éj	 03.01-04.01.
	 10.01-10.31.	 04.01-10.01.

kétágyas	szobában	 14	900	Ft	 18	900	Ft
háromágyas	szobában	 13	900	Ft	 17	800	Ft

barcElona 
HotEl santa marta**          Es0201
leírás: a szálloda barcelona központjában helyezkedik el, a ciudadela 
Park közelében. A las ramblas és a gótikus negyed akár gyalogosan is 
könnyen megközelíthető. A legközelebbi metrómegálló csupán 200 
méterre található. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 ingyenes	 wifi,	 bár,	
autóbérlés,	 lift,	 reggelizőterem,	 parkolási	 lehetőség	 (felár	 ellenében).	
Elhelyezés: tv-vel, telefonnal, hajszárítóval felszerelt, fürdőszobás, lég-
kondicionált, két- és háromágyas szobában. Ellátás: reggeli. kedvez-
mény: 11	éves	korig	50%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. 
kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról 
érdeklődjön irodánkban. minimum tartózkodás:	04.01-10.31.	közötti	
időszakban 3 éj. 

barcElona 
HotEl canal olimPic***          Es0201
leírás:	a	szálloda	Barcelona	külvárosában,	a	strandtól	csupán	500	mé-
terre helyezkedik el, így ideális akár nyaraláshoz is, ugyanakkor a 200 
méterre található buszmegállóból tömegközlekedéssel a belváros és 
a legtöbb látványosság könnyedén elérhető. szolgáltatás:	 24	órás	
recepció,	 ingyenes	wifi,	étterem,	bár,	parkoló	(limitált	 férőhely,	 felár	
ellenében),	medence,	kert.	Elhelyezés: tv-vel, hajszárítóval felszerelt 
fürdőszobás, légkondicionált, erkélyes, két- és háromágyas szobában.
Ellátás: büféreggeli. kedvezmény: 11	éves	 korig	50%.	Helyszínen  
fizetendő: idegenforgalmi adó. kiemelt időszak: a kiemelt időpon-
tokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. 

az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

madrid 
Eurostars i-HotEl madrid****          Es0101
leírás: a szálloda a város nyugati részén, a casa de campo, Madrid leg-
nagyobb parkja közelében található. villamossal és metróval könnyedén 
elérhető a belváros és a legtöbb látványosság. szolgáltatás: 24	 órás	
recepció, ingyenes wifi, mosoda, lift, étterem, bár, parkolási lehetőség 
garázsban	(felár	ellenében),	szobaszerviz.	Elhelyezés: tv-vel, telefonnal, 
széffel,	minibárral,	 hajszárítóval	 felszerelt	 fürdőszobás,	 légkondicionált,	
kétágyas szobában. Ellátás: büféreggeli. kedvezmény:	 11	éves	korig	
ingyenes. kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvé-
nyes árakról érdeklődjön irodánkban.

500 m

az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

az árak a foglaltság függvényében változhatnak!



szLováKia
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diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség: 811	02	Pozsony,	Nad	Lomom	28.,	
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+421	(2)	5920	5200,	fax:	+421	(2)	5443	5484.	

Konzuli hivatal:	814	25	Pozsony,	Sedlárska	3.,	
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+421	(2)	5942	8100,		fax:	+421	(2)	5443	5986.

Főkonzulátus:	040	01	Kassa,	Hlavná	67,	
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+421	(55)	728	2021,		fax:	+421	(55)	728	2023.

Konzuli segélyhívás:	(mobil)	+421	(911)	892	211.

Társklub:	Autoklub	Slovakia	Assistance	(ASA),		
Segélyhívó	szám:	18	112.

Segélyhívó telefonszámok:	Rendőrség:	158,	
Mentők:	155,	Tűzoltóság:	150	

Ünnepnapok:	Január	1.	(Köztársaság	napja),	január	6.	(Vízkereszt),	
Nagypéntek,	Húsvéthétfő,	május	1.	(Munka	ünnepe),	május	8.	
(Győzelem	napja),	július	5.	(Szent	Cirill	és	Metód	ünnepe),	
augusztus	29.	(Szlovák	felkelés	ünnepe),	szeptember	1.	
(Nemzeti	ünnep),	szeptember	15.	(Hétfájdalmú	Szűz	ünnepe),	
november	1.	(Mindenszentek),	november	17.	(Szabadság	és	
Demokrácia	napja),	december	24-26.	(Karácsony).

északi szomszédaink a természeti és kulturális látnivalók terén közép-európa egyik kiemelkedő országa. Az országba látogatók 
megtapasztalhatják a változatosságot, hiszen erről a tátra hegycsúcsai, a történelmi városok, a barlangok, Pozsony nyüzsgő kul-
turális	 élete	 illetve	 az	 autentikus	népművészet	gondoskodik.	 Közelsége	miatt	 ideális	 úti	 célja	 lehet	 egy	hétvégi	 kirándulásnak,	
hiszen autóval pár óra alatt elérhető.

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

Autópályadíj
2016.	január	1-jétől	a	3,5	tonna	alatti	gépjárművek	részére	is	e-matrica	váltása	szükséges,	a	korábbi	papír	alapú	matrica	helyett,	az	autópályák	
és gyorsforgalmi utak kijelölt szakaszainak használatáért. részletes információ: www.eznamka.sk/hu
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kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

szLováKia

	 fő/éj	 02.15-12.20.
kétágyas	szobában	 15	500	Ft

	 fő/éj	 02.15-12.20.
kétágyas	szobában	 	10	900	Ft

	 fő/éj	 02.01-04.09.
	 	 04.14-12.01.	 04.09-04.14.
kétágyas	szobában	 15	900	Ft	 19	800	Ft

	 	 02.01-04.10.
	 fő/éj	 04.14-06.15.	 04.10-04.14.

	 	 09.16-12.21.		 06.15-09.16.

kétágyas	szobában	 6	200	Ft	 7	500	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 7	900	Ft	 9	300	Ft
háromágyas	szobában	 8	600	Ft	 9	900	ft
pótágy	 	 5	700	Ft	 6	600	Ft

Pozsony (bratisava)       
HotEl viktor***           sk0101
leírás: a szálloda szlovákia fővárosában és kulturális központjában, 
Pozsony ružinov kerületében, a városközpont közelében helyezke-
dik el.  A kulturális emlékek megismerésére szomjazók, a barokk kori 
műemléképületek,	 számos	érdekes	múzeum,	 izgalmas	galériák	 között	
válogathatnak.	 A	 szálláshely,	 a	 Slovanet	 villamosmegállótól	 kb.	 10	
perc sétára található, így a város főbb nevezetességei, többek között 
az óvárosháza, szent-Márton dóm és a Prímás Palota is könnyedén 
elérhetőek. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	 lobby,	 lift,	étterem,	bár,	 in-
gyenes wifi. Elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, 
melyek tv-vel, telefonnal, wifi-vel és fürdőszobával rendelkeznek. Ellá-
tás: reggeli. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1,50	€/fő/éj.
Egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el. 

kassa (koŠicE)       
grand Panzió***           sk0304
leírás: a panzió szlovákia második legnagyobb városának történelmi 
központjában helyezkedik el, a sétáló utca közvetlen közelében és a 
Szent	Erzsébet-székesegyháztól	 kb.	300	méter	 távolságra.	Kassa	a	Fel-
vidék hajdani kulturális központja, magyar történelmi emlékekben 
rendkívül	 gazdag,	 pezsgő	 életű	 igazi	 vidéki	 nagyváros.	 A	 panzió	 köz-
ponti elhelyezkedésének köszönhetően a közelben éttermek, kávézók 
és különböző szórakozási lehetőségek is megtalálhatóak. szolgáltatás: 
recepció, étterem, bár, ingyenes wifi. Elhelyezés: kétágyas tv-vel és 
fürdőszobával felszerelt szobákban. Ellátás: reggeli. Parkolás: ingye-
nesen	 a	 panzió	 zárt	 parkolójában	 (korlátozott	 számban).	 Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,50	€/fő/éj.	Egyéb: háziállat vihető, az 
ár egyéni lekérésre érhető el.  

szEPEssÜmEg (smiŽany)      
ParkHotEl Čingov***           sk0301
leírás:	a	szálloda	Csingó	(Čingov	-	Hradisko)	közelében,	a	Szlovák	Para-
dicsom kapujánál helyezkedik el. A szlovák Paradicsom Nemzeti Park 
220 km hosszú kijelölt útvonalával elvezeti a kirándulókat a vad szurdo-
kok,	kanyonok,	gyönyörű	 	vízesések	világába.	szolgáltatás: recepció, 
társalgó, étterem, bár, terasz, kert, biliárd, teniszpálya, szauna, ingyenes 
wifi. Elhelyezés: két- és háromágyas szobákban, melyek fürdőszobával, 
tv-vel, rádióval, telefonnal és részben erkéllyel rendelkeznek. Az erké-
lyes	szobákból	 lenyűgöző	kilátás	nyílik	a	Magas-Tátrára.	Ellátás: önel-
látás. Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes. kedvezmény: 2 
éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes,	10	éves	kor	
alatt	az	ellátásból	50%.	felár:	büféreggeli	2	700	Ft/fő/alkalom,	félpan-
zió	5	100	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás	6	800	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	 adó	 0,60	 €/fő/éj.	 Egyéb: háziállat vihető  
2	400	Ft/éj.	

szEntiván (liPtovskÝ ján)      
HorEc Panzió***           sk0204
leírás: a panzió a jánska-völgy elején található, mely az Alacsony-tátra 
egyik legszebb és leglátogatottabb területeinek egyike. A település 
híres gyógy-és termálforrásairól, így a pihenni és regenerálódni vágyó 
utasoknak	 kitűnő	 választás,	 hiszen	 a	 panzió	 közvetlen	 közelében	 (kb.	
300	méterre)	terül	el	a	Raj	termálfürdő	is.	szolgáltatás: recepció, étter-
em, bár, ping pong asztal, játszósarok, ingyenes wifi, wellness részleg: ja-
cuzzi, finn szauna, masszázsszolgáltatás. Elhelyezés: modern kétágyas 
szobákban, melyek tv-vel és saját fürdőszobával felszereltek. Ellátás: 
reggeli. Parkolás: a panzió kamerával őrzött parkolójában ingyenesen.
Kedvezmény:	4	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	
4-15	éves	kor	között	8	800	Ft/éj.	felár:	 félpanzió	1	700	Ft/fő/alkalom.	
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	1	€/fő/éj.	minimum tartóz-
kodás: 2 éj. Egyéb:	háziállat	vihető	maximum	10	kg-ig,	az	ár	egyéni	le-
kérés alapján érhető el. 

Sebességhatárok személygépkocsira

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 90	 130



tátralomnic (tatranská lomnica)       
HotEl sorEa titris***           sk0201
leírás: a wellness szálloda a Magas tátrában, tátralomnic központ-
jának	 közelében,	 gyönyörű	 és	 nyugodt	 természeti	 környezetben	
helyezkedik el. szomszédságában a tátralomnici botanikus kert és a 
tátrai Nemzeti Park múzeuma található. A szálloda tökéletes válasz-
tás az aktív kikapcsolódás kedvelőinek, ugyanakkor a pihenni vágyó 
utazók a szálloda Aqua relax részlegében pihenhetik ki a minden-
napok fáradalmait. szolgáltatás:	 24	órás	 recepció,	 lobby,	 étterem,	
bár, kert, játszósarok, biliárd, ingyenes wifi a közös terekben, Aqua 
relax központ: medencék, jacuzzi, csúszdák, szaunák, relaxációs 
szoba, masszázsszolgáltatás. Elhelyezés: kényelmesen berendezett 
kétágyas	 szobákban,	 melyek	 Tv-vel,	 telefonnal,	 széffel	 és	 saját	
fürdőszobával felszereltek. Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda par-
kolójában ingyenesen. az ár tartalmazza:	30%	kedvezményt	a	Sorea	Hotelek	wellness	részlegeinek	használatából.	kedvezmény: 3 éves korig 
egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	ágyban	ellátás	nélkül	 ingyenes,	3-15	éves	kor	között	pótágyon	50%,	15	éves	kor	felett	pótágyon	20%.	felár: fél-
panzió	3	400	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	1	€/fő/éj.	kiemelt időszak: 04.09-04.14.	között	érvényes	részvételi	díjról	
érdeklődjön irodánkban. minimum tartózkodás: a	kiemelt	időszakban	4	éj,	egyébként	2	éj.	Egyéb:	háziállat	vihető	10	€/éj.

szEntiván (liPtovskÝ ján)        
HotEl sorEa máj***           sk0201
leírás: az Alacsony-tátra Nemzeti Park területén, a jánska völgy szélén, 
gyönyörű	 természeti	 környezetben	 helyezkedik	 el.	 A	 település	 híres	 
gyógy- és termálforrásairól, így a pihenni és regenerálódni vágyó utasok- 
nak	kitűnő	választás.	Ugyanakkor	az	aktív	kikapcsolódás	kedvelőinek	is	
kedvez a környék, mivel a közelben számos túraútvonal található. szol-
gáltatás:	24	órás	recepció,	lobby,	étterem,	bár,	kávézó,	lift,	kert,	játszósa-
rok, biliárd, asztalitenisz, ingyenes wifi, wellness részleg: fedett termál-
vizes medence, szauna, relaxációs fürdő, fitneszterem. Elhelyezés: ké- 
nyelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-
vel,	telefonnal,	széffel	és	részben	balkonnal	rendelkeznek.	Ellátás: reggeli. 
Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: 
30%	kedvezményt	a	Sorea	Hotelek	wellness	részlegeinek	használatából.	
kedvezmény: 3 éves korig egy gyermek a szülőkkel egy ágyban ellá-
tás	 nélkül	 ingyenes,	 3-15	 éves	 kor	 között	 pótágyon	 50%,	 15	 éves	 kor	
felett	pótágyon	20%.	felár: félpanzió	3	400	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	 adó	 kb.	 1	 €/fő/éj.	kiemelt időszak:	 04.09-
04.14.	 között	 érvényes	 részvételi	 díjról	 érdeklődjön	 irodánkban.	mini-
mum tartózkodás:	a	kiemelt	 időszakban	4	éj,	egyébként	2	éj.	Egyéb: 
háziállat	vihető	10	€/éj.

démánfalvi-völgy (dEmÄnovská dolina)         
rElaX HotEl fim***           sk0201
leírás: a szálloda az Alacsony-tátrában, az egyik legismertebb és leg-
szebb völgyben helyezkedik el, az Alacsony-tátra Nemzeti Park terüle-
tén. A környék számos kirándulási, túrázási lehetőséget tartogat, hiszen 
a	közelben	található	a	Demänovské	barlang,	a	Vrbické-tó,	valamint	több	
turistaútvonal is. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, ingyenes wifi, 
játszószoba, ping pong asztal, biliárd, fitneszterem, wellness részleg: 
fedettmedence, pezsgőfürdő, finnszauna, gőzkabin, merülőmedence, 
masszázsszolgáltatás. Elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas 
szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és fürdőszobájuk hajszárítóval fel-
szerelt. Ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda saját kamerával megfigyelt 
parkolójában ingyenesen. az ár tartalmazza: a szálloda medencéjének 
és fitnesztermének használatát. kedvezmény:	4	éves	korig	egy	gyermek	
a	 szülőkkel	 egy	 ágyban	 ellátás	 nélkül	 ingyenes,	 4-15	 éves	 kor	 között	 
pótágyon	 8	 400	 Ft/fő/éj.	 felár: babaágy	 1	 700	 Ft/éj.	 Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	 adó	 kb.	 1	 €/fő/éj.	kiemelt időszak:	 04.09-
04.14.	 között	 érvényes	 részvételi	 díjról	 érdeklődjön	 irodánkban.	mini-
mum tartózkodás: 04.09-04.14.	 között	 4	 éj,	 egyébként	 2	 éj.	 Egyéb: 
háziállat	vihető	maximum	10	kg-ig	10	€/háziállat/éj.	

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! 123

szLováKia

	 fő/éj	 04.13-05.31.	 03.08-04.09.	 02.01-03.08.
	 	 10.25-12.23.	 09.06-10.25.	 05.31-09.06.
kétágyas	szobában	 	 14	400	Ft	 17	700	Ft	 19	900	Ft
pótágy	 	 		5	700	Ft	 		8	800	Ft	 			9	700	Ft

	 fő/éj	 02.01-04.09.
	 	 04.13-12.01.
két-,	három-,	és	négyágyas	szobában	 15	500	Ft

csorba-tó (strEbEnsko PlEso)       
HotEl toliar***           sk0201
leírás:	 a	 szálloda	 a	 Magas-Tátrában,	 1355	 méter	 tengerszint	 feletti	
magasságban helyezkedik el. A csorba-tó kb. 200 méter távolságára 
található, mely a második legnagyobb tó a tátra déli oldalán. szol-
gáltatás: recepció, étterem, bár, terasz, wifi a közös helyiségekben 
térítés	 ellenében.	 Vital	 World	 Wellness	 részleg	 (belépő	 díj:	 10	 €/fő/3	
óra):	 medence,	 pezsgőfürdő,	 finn	 szauna,	 kanadai	 szauna,	 infraszau-
na, masszázsszolgáltatás. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek 
fürdőszobával és tv-vel rendelkeznek. Ellátás: reggeli. Parkolás: a 
szálloda garázsában ingyenesen. felár:	 félpanzió	3	400	Ft/fő/alkalom,	
12	éves	korig	1	700	Ft/fő/alkalom.	kedvezmény:	6	éves	korig	egy	gyer-
mek szállása a szülőkkel egy szobában pótágyon ingyenes. Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1	€/fő/éj.	kiemelt időszak:	04.09-04.13.	
között érvényes részvételi díjról érdeklődjön irodánkban. minimum 
tartózkodás: a kiemelt időszakban 3 éj. Egyéb:	háziállat	vihető	18	€/
tartózkodás.

Ždiar     
kamzík Panzió           sk0204
leírás: a családi tulajdonban lévő panzió a Magas-tátra északi részén 
helyezkedik el, csodálatos kilátással a bélai-havasokra. A goral falu 
Ždiar, a lengyel határ közelében található, mely a jellegzetes folklor 
hagyományairól és hangulatos régi faházairól is ismert. szolgálta-
tás: étterem, bár, terasz, biliárd, asztali tenisz, kert, játszótér, kerékpár 
kölcsönzési	 lehetőség,	 ingyenes	wifi.	Wellness	központ:	finn	szauna,	
hidromasszázs kád, masszázsszolgáltatás. Elhelyezés: kétágyas, 
háromágyas és négyágyas szobákban, melyek fürdőszobával és tv-
vel rendelkeznek. Ellátás: félpanzió. Parkolás: a panzió saját par-
kolójában ingyenes. kedvezmény: 3 éves korig egy gyermek szállása, 
ellátás	nélkül	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	3-11	éves	kor	között	
pótágyon	félpanziós	ellátással	12	800	Ft/fő/éj.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	 adó	 kb.	 1	 €/fő/éj.	 kiemelt időszak: 04.09-04.13.	
között érvényes részvételi díjról érdeklődjön irodánkban. minimum 
tartózkodás: 2 éj. Egyéb:	kisállat	vihető	7	€/éj.

szLováKia alacsony-tátra Magas-tátra
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fElsŐszabadi (Horná lEHota)       
gáPEl Panzió           sk0204
leírás:	a	panzió	Chopok	déli	részén	található	1111	méter	tengerszint	
feletti	magasságban,	800	méter	távolságra	a	Srdiečko	-	Kosodrevina	
felvonó	 (lanovka)	 állomástól.	 Az	 Alacsony-Tátra	 és	 Tále	 környéke	
ideális úti cél egész évben. Nyáron a turisztikai ösvények és túraút-
vonalak akár a legmagasabb csúcsokra, a chopokra és a dumbierre is 
felvezetik az idelátogatókat. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, in-
gyenes wifi az étteremben. Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek 
tv-vel és saját fürdőszobával rendelkeznek. Ellátás: reggeli. Parko-
lás: a szálloda saját kamerával megfigyelt parkolójában ingyenesen. 
kedvezmény: 3 éves korig egy gyermek a szülőkkel egy ágyban in-
gyenes,	3-6	éves	kor	között	pótágyon	50%,	6-12	éves	kor	között	pót-
ágyon	25%.	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	kb.	0,70	€/
fő/éj.	kiemelt időszak:	04.09-04.14.	között	érvényes	részvételi	díjról	
érdeklődjön irodánkban. minimum tartózkodás: 2 éj. 

szLováKia

	 	 03.09-04.09.
	 fő/éj	 04.14-06.29.	 06.29-09.01.
	 	 09.01-12.14. 
kétágyas	szobában	 17	600	Ft	 	19	800	Ft

fő/éj	 	 02.01-04.09.
	 	 04.14-12.01.
kétágyas	szobában	 19	900	Ft

	 fő/éj	 02.01-04.09.	 04.14-12.01.
kétágyas	szobában	 12	400	Ft	 13	300	Ft

	 	 	 03.09-04.09.	 02.01-03.09.
	 fő/éj	 04.14-05.04.	 05.04-05.25.	 05.25-06.29.	 06.29-09.01.
	 	 	 09.28-12.14.	 09.01-09.28. 
kétágyas	szobában	 17	200	Ft	 18	700	Ft	 19	900	Ft	 23	900	Ft



szLovÉnia
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diplomáciai elérhetőségek
Nagykövetség: 11210	Ljubljana-Sentvid,	Ulica	Konrada	Babnika	5.	
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+386	(1),	583	0400,	fax:	+386	(1)	512	1878.

Konzuli Hivatal: 11210	Ljubljana-Sentvid,	Ulica	Konrada	Babnika	5.	
Telefon:	+386	(1),	583	0400,	ügyeleti	telefon:	+386	51	634	220.		

Konzuli iroda: 9220	Lendva,	Fő	utca	124.	Telefon:	+386	(2)	577	3850,	
ügyeleti	telefon:	+386	(51)	634	220.

egy szlovéniai kikapcsolódás a családok, a fiatalok és az idősebbek számára is felejthetetlen élményt nyújt. A júliai Alpok, bled  
meseszép	tájai,	Portoroz,	Izola	és	Koper	gyönyörű	tengerpartja	egyaránt	pozitív	és	nyugtató	energiával	tölti	fel	a	látogatókat.	

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

124 125

szLovÉnia

 02.01-04.03.	 04.03-04.10.	 04.10-05.03.	 07.03-07.17.																														fő/éj	 10.11-12.29.	 05.03-05.21.	 05.21-07.03.	 08.23-09.06.	 07.17-08.23.
	 	 09.20-10.11.	 09.06-09.20.
2	fős	szobában	 13 400	Ft	 16 900	Ft	 20 500	Ft	 22 300	Ft	 23 900	Ft
2	fős	erkélyes	szobában	 15 200	Ft	 18 700	Ft	 22 300	Ft	 23 900	Ft	 25 800	Ft
2+1	fős	szobában	 14 700	Ft	 18 200	Ft	 21 700	Ft	 23 500	Ft	 25 300	Ft
2+1	fős	erkélyes	szobában	 16 400	Ft	 19 900	Ft	 23 500	Ft	 25 300	Ft	 26 900	Ft
2+2	fős	családi	szobában	 23 300	Ft	 29 900	Ft	 36 800	Ft	 39 900	Ft	 43 500	Ft	

 02.01-04.03.	 04.03-04.10.	 04.10-05.03.	 07.03-07.17.																								apartman/éj	 10.11-12.29.	 05.03-05.21.	 05.21-07.03.	 08.23-09.06.	 07.17-08.23.
	 	 09.20-10.11.	 09.06-09.20.
4	fős	apartmanban	 31	800Ft	 38	900	Ft	 45	900	Ft	 52	900	Ft	 56	600	Ft

PortoroŽ     
st. bErnardin rEsort  
leírás:	a	több	épületből	álló	komplexum	közvetlenül	a	tengerparton	fekszik,	mely	elsősorban	a	családok	kedvelt	nyaralóhelye,	hiszen	aquaparkkal	(La-
guna	Bernardin),	szabadtéri	és	fedett	medencékkel	rendelkezik,	valamint	egy	wellness	központ	(Hotel	Histrion****)	is	helyet	kapott	a	területen.	A	Hotel	
Vile	Park***	216	szobával	felszerelt	és	5	villából	áll:	Vila	Galeb,	Vila	Galeja,	Vila	Orada,	Vila	Nimfa,	Vila	Barka	(melyben	21	apartman	található).	A	villákat	
egy stílusos bevásárlóutca köti össze, bárokkal és éttermekkel, amely a lagúnához vezet. szolgáltatás: 24	órás	recepció,	lobby,	éttermek,	bárok,	terasz,	
kaszinó, játszótér, kert, napozóterasz, saját strand, szabadtéri és fedett medencék, csúszdák, játszótér, wellness-részleg: jacuzzi, szauna, masszázs-és test-
kezelések. teniszpálya, kerékpár kölcsönzési lehetőség, ingyenes wifi. Elhelyezés: Hotel vile Park***: légkondicionált szobákban, melyek tv-vel, tele-
fonnal rendelkeznek és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. választható szobatípusok: 2 fős szobák: erkélyes	és	erkély	nélküli	típus	foglalható.	2+1	
fős szobák: pótágyazható, erkélyes és erkély nélküli típus foglalható. 2+2 fős családi szobák: 2 egymás melletti, vagy egybenyitható szobák, összesen  
4	fő	részére,	erkéllyel	vagy	erkély	nélkül.	Néhány	szobába	betehető	pótágy	5.	fő	részére.	A	szobák	felszereltsége	megegyező.		vila barka apartmanok***: 
légkondicionált	2+2	 fős	apartmanokban	 (2	 felnőtt	+	2	gyermek	maximum	12	éves	korig),	melyek	kb.	39	nm-esek.	felszereltség: hálószoba francia- 
ággyal, nappali kihúzható kanapéval, felszerelt konyha, tv, telefon, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, erkély. Ellátás:	 félpanzió	(Hotel	Histrion	étter-
mében	vehető	igénybe).	Az	apartmanok	esetében	önellátás.	Parkolás:	a	komplexum	saját	parkolójában	ingyenes,	fedett	garázs:	5	€/éj	(előre	foglalandó).	
az ár tartalmazza: ingyenes belépést a laguna bernardin vízi 
parkba	és	a	komplexum	saját	strandjára	(06.15-09.15.	között),	ani- 
mációs	programokat	 (július,	 augusztus),	wifi	használatát.	az ár 
nem tartalmazza: strandszervízt. kedvezmény:	12	éves	korig	
egy gyermek szülőkkel egy szobában pótágyon ingyenes, családi 
szoba	esetén	2	gyermek	12	éves	korig	 ingyenes,	12	éves	kortól	
10 600	Ft/fő/éj.	felár:	apartmanok	esetében:	reggeli	3 400	Ft/fő/
alkalom,	ebéd	5	100	Ft/fő/alkalom,	vacsora	6 100	Ft/fő/alkalom	
(Hotel	 Histrion****	 éttermében	 fogyasztható	 el).	 Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	 adó	 2,50	 €/fő/éj	 és	 regisztrációs	 díj	
1	 €/fő,	 babaágy	7	 €/éj	 (2	 éves	 korig).	kiemelt időszak:	 07.03-
09.06.,	ekkor	eltérő	lemondási	feltétel	érvényes,	erről	érdeklődjön	
irodánkban. minimum tartózkodás:	 07.03-09.06	 között	 5	 éj,	
04.10-05.03.,	 05.21-.07.03.	 és	 09.06-09.20.	 között	 3	 éj,	 egyéb-
ként 2 éj, rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő. Egyéb: 
kistermetű	háziállat	vihető,	5 100	Ft/kisállat/éj	felár	ellenében.	Az	
árak a foglaltság függvényében változhatnak! 

HotEl vilE Park*** 
sl0201

vila barka aPartmanok***
sl0202

Autópályadíj
3,5	t	össztömeg	alatti	gépjárművek	érvényes	autópálya	matricával	vehetik	igénybe	az	autópályákat	és	autóutakat.

autópálya matrica árak
típus                                 személygépkocsi Motor
 „2A” „2b” 
Heti	(7	napos)	 		5	250	Ft	 10	500	Ft	 		2	625	Ft
Havi	 10	500	Ft	 21	000	Ft	 10	500	Ft
Éves	 38	500	Ft	 77	000	Ft	 6	havi,	féléves
   

2 a útdíj-osztály: lakókocsik	és	kétnyomvonalú	gépjárművek,	amelyek-
nek	 az	 első	 tengely	 feletti	 magassága	 1,30	 m,	 maximális	 össztömege	
nem	több,	mint	3,500	kg,	utánfutóval	vagy	anélkül;	

2 b útdíj-osztály: kétnyomvonalú	gépjárművek,	amelyeknek	az	első	ten-
gelynél	mért	magassága	1,30	m	vagy	ennél	több,	és	a	max.	össztömegük	
nem	több	3,500	kg-nál,	utánfutóval	vagy	anélkül.	

Segélyhívó telefonszámok: Rendőrség:	113	v.	112,	
mentők:	112,	tűzoltóság:	112.	

Társklub:	Avto-Moto	Zveza	Slovenije	(AMZS).	Segélyhívószám:	1987.	
Autópályákon:	+386	1	530	5353	(mobiltelefonról	is).

Ünnepnapok: Január	1.	(Újév),	február	8.	(Kultúra	napja),		Húsvéthétfő,	
április	27.	(Függetlenség	napja),		május	1-2.	(Munka	ünnepe),	Pünkösd-
hétfő,	június	25.	(Nemzeti	ünnep),	augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),		
október	31.	(Reformáció	ünnepe),	november	1.	(Mindenszentek),		
december	25.	(Karácsony),	december	26.	(Függetlenség	napja).

Portorož

kérje utas- és gépjárműbiztosítási ajánlatainkat irodáinkban!
nE induljon El biztosítások nélkÜl!

Sebességhatárok személygépkocsira	(utánfutó	nélkül)	

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 110	 130

ElŐfoglalási kEdvEzmény: 
10% (05.21-12.23.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)	–	a	kiemelt	időszakban	min.	7	éjszaka	foglalása	esetén	vehető	igénybe.



keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!126 127
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izola   
san simon sPort and family rEsort          sl0201  
leírás:	 Izola	 strandjától	 kb.	 200	 méterre	 helyezkedik	 el,	 egy	 csodálatos	 mediterrán	 parkban.	 A	 4	 épületből	 álló	 komplexumban	 több	 kategóriájú	
szálláslehetőség közül lehet választani, a kétcsillagostól egészen a négycsillagos szobákig. Modern wellness- és gyógyközpont, fedett, tengervizes me-
dence,	valamint	tengerre	néző	teraszos	étterem	várja	szlovén	specialitásokkal	a	vendégeket.	 Izola	kikötője	600	méterre,	 Izola	városközpontja	pedig	2	
km távolságra	van.	szolgáltatás: 24	órás	recepció	és	étterem	(Hotel	Haliaetum****),	bár,	kert,	terasz,	napozóterasz,	saját	strand,	szabadtéri	és	fedett	me-
dencék,	csúszdák,	wellness	központ	(Hotel	Mirta****),	fitneszterem,	teniszpálya,	röplabdapálya,	kerékpár	kölcsönzési	szolgáltatás,	minigolf,	vízi	sportok,	
játszótér,	ingyenes	wifi	az	étteremben,	a	strand	területén	és	a	4	csillagos	szobákban.	
Elhelyezés: melléképületi Park** szobáiban:	egyszerűen	berendezett,	economy	szobákban,	melyek	TV-vel,	telefonnal	rendelkeznek	és	fürdőszobájuk	
hajszárítóval ellátott. foglalható szobatípusok: 2 fős szobák, 2+1 fős szobák: kétágyas szoba kihúzható kanapéval. 2+2 fős családi szobák: kétág-
yas szoba, 2 db kihúzható kanapéval. A szobák felszereltsége megegyező. melléképületi korala, Perla, Palma*** szobáiban: légkondicionált szobák-
ban, melyek tv-vel, telefonnal rendelkeznek és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. foglalható szobatípusok: 2 fős szobák, 2+1 fős szobák: kétágyas 
szoba kihúzható kanapéval. 2+2 fős családi szobák: kétágyas szoba, 2 db kihúzható kanapéval. A szobák felszereltsége megegyező. Hotel mirta****: 
melléképületi,	légkondicionált	szobákban,	melyek	TV-vel,	telefonnal,	minibárral,	széffel,	wifi-vel	rendelkeznek	és	fürdőszobájuk	hajszárítóval	ellátott.	fog-
lalható szobatípusok: 2 fős szobák, 2+1 fős szobák:	kétágyas	szoba	kihúzható	kanapéval.	2+2	fős	családi	szobák:	kétágyas	szoba,	2	db	kihúzható	ka- 
napéval. A szobák felszereltsége megegyező. Hotel Haliaetum****: a resort központi épületében lévő légkondicionált kétágyas szobákban, melyek  
TV-vel,	telefonnal,	minibárral,	széffel	rendelkeznek	és	fürdőszobájuk	hajszárítóval	ellátott.	foglalható szobatípusok: 2 fős szobák, 2+1 fős szobák: 
kétágyas szoba kihúzható kanapéval. 2+2 fős családi szobák: kétágyas szoba, 2 db kihúzható kanapéval. A szobák felszereltsége megegyező. Ellátás: 
félpanzió. Parkolás: a komplexum saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza:	fedett	medence	(júliusban	és	augusztusban	zárva)	és	a	komplexum	
saját	strandjának	(06.15-09.15.	között)	használatát,	animációs	programokat	(július,	augusztus),	ingyenes	wifi	használatot	a	négy	csillagos	épületben.	ked-
vezmény:	2	éves	korig	babaágy	7	€/fő/éj,	2-12	éves	kor	között	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	12	éves	kortól	a	2	és	3	csillagos	épület-
ben	10 600	Ft/fő/éj,	a	4	csillagos	épületben	14 100	Ft/fő/éj.	kiemelt időszak:	07.03-09.06.,	ekkor	időszakban	eltérő	lemondási	feltétel	érvényes,	erről	
érdeklődjön irodánkban. felár:	teljes	ellátás	2-12	éves	kor	között	3 400	Ft/fő/éj,	12	éves	kortól	5 100	Ft/fő/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó	2	€/fő/éj	és	regisztrációs	díj	1	€/fő,	babaágy.	minimum tartózkodás:	07.05-09.08.	között	5	éj,	egyébként	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	
fizetendő. Egyéb: kistestű	háziállat	vihető,	a	három	csillagos	épületben	5	100	Ft/háziállat/éj,	a	négycsillagos	épületben	6 800	Ft/kisállat/éj	(maximum	3	
kg-ig).	az árak a foglaltság függvényében változhatnak! 

ČatEz ob savi 
HotEl catEz***
sl0301 
leírás:	 a	 szálloda	Čatež	ob	 Savi	 városának	 közvetlen	 közelében	 fekszik,	 egy	
üdülőközpontban, közel a horvát határhoz. A komplexum területén két külön-
böző	aquapark,	a	Winter	Termal	Riviera	és	a	Summer	Thermal	Riviera	(kültéri	
és	 beltéri	 medencékkel,	 élményelemekkel,	 vízi	 vidámparkkal,	 csúszdákkal),	
római-ír fürdőkkel ellátott egészség- és szépségközpont, kaszinó, több étterem 
és szaunák várják a vendégeket. szolgáltatás: 24	órás	 recepció,	 lobby,	étte-
rem,	bár,	napozóterasz,	ingyenes	wifi,	Spa	&	Wellness	Centrum	(szauna,	fürdők,	
masszázs,	 szépségszalon),	medencék,	bowling	pálya,	 tenisz-,	 futball-,	 strand-
röplabda pálya, kerékpárkölcsönzési lehetőség. Elhelyezés: légkondicionált 
szobákban,	melyek	TV-vel,	wifi-vel,	 telefonnal,	minibárral,	 széffel,	 erkéllyel	és	
fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. Ellátás: félpanzió. Parkolás: a komplexum  
saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: a szálloda medencéinek 
használatát	 (termálvizes	 kül-	 és	 beltéri	medencék),	 a	 tartózkodás	 ideje	 alatt	 
1	db	napi	belépőt	a	Winter	Thermal	Riviera-ba	vagy	2	db	belépőt	a	Summer	
Thermal	Riviera-ba	(nyitva	tartás	kb.	05.01-09.30).	kedvezmény:	6	éves	korig	
egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	pótágyon	
50%,	12	éves	kor	felett	15%.	felár: teljes	ellátás	5 300	Ft/fő/éj,	babaágy	4 800	
Ft/éj.	 Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	 2,50	 €/fő/éj,	 regisztrációs	
adó	1,50	€/fő.	minimum tartózkodás:	04.10-04.14.	és	07.25-08.22.	között	3	éj,	
egyébként 2 éj. 

koPEr 
HotEl aQuaPark ŽustErna***
sl0201
leírás:	közvetlenül	az	Adriai-tenger	partján,	Koper	központjától	1,5	km-re	fek-
szik.	A	szállodához	tartozik	 egy	1	200	nm-es 	fedett	és	szabadtéri	medencékkel,	
valamint	 többfajta	 csúszdával	 rendelkező Aquapark,	 ahol	 a	medencék	 közül	
néhány tengervízzel van feltöltve. szolgáltatás: 24	 órás	 recepció,	 étterem,	
bár, terasz, kert, ingyenes wifi. Aquapark Žusterna szolgáltatásai: medencék, 
gyermekmedence, fedett úszómedence, animáció, masszázsok, szauna, fit-
neszterem, napozóterasz. Elhelyezés: kényelmes berendezett, légkondicionált 
szobákban, melyek fürdőszobája hajszárítóval felszerelt, tv-vel, telefonnal 
és minibárral rendelkeznek. Ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda saját 
garázsában	és	parkolójában	 ingyenes	 (előre	 foglalandó).	az ár tartalmazza: 
belépést az Aquapark Žusterna-ba. kedvezmény:	 6	 éves	 korig	egy	gyermek	
a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	12	éves	
kor	 felett	15%.	felár:	 teljes	ellátás	5 100	Ft/fő/éj,	babaágy	4 800	Ft/éj.	Hely-
színen fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	 2	 €/fő/éj,	 regisztrációs	 adó	 1,50	 €/fő/
tartózkodás.

koPEr 
lavanda aPartmanok***
sl0202
leírás: a modern apartmanok az Aquapark Žusterna területén, a tengerparttól 
20 méter távolságra helyezkednek el az Adriai-tenger partján. koper központ-
ja	1,5	km	távolságra	található.	szolgáltatás: Aquapark Žusterna szolgáltatásai: 
medencék, gyermekmedence, fedett úszómedence, masszázsok, szauna, fit-
neszterem, napozóterasz. Elhelyezés: 2 fős stúdió	 (kb.	17	nm):	kétágyas	szoba,	
felszerelt konyhasarok, fürdőszoba, terasz, legkondicionáló, kábeles internet 
csatlakozási lehetőség, telefon, tv, cd és dvd lejátszó található. 3-4-fős apart-
man  (kb.	 35	nm):	 két	 kétágyas	 szoba,	nappali	 konyhával,	 fürdőszoba,	 terasz,	
légkondicionáló, kábeles internet csatlakozási lehetőség, telefon, tv, 
cd és dvd lejátszó található. Ellátás: önellátás. Parkolás: a park saját 
parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: az Aquapark Žusterna me-
dencéinek	használatát	(2	személyes	apartman	esetén	napi	2	db	belépő,	
4	személyes	apartman	esetén	napi	4	db	belépő),	ágynemű	és	törölköző	
használatot, áram díját, végső takarítást. Helyszínen fizetendő: ide-
genforgalmi	adó	2	€/fő/éj,	regisztrációs	adó	1,50	€/fő/tartózkodás.	min-
imum tartózkodás:	07.01-09.01.	között	7	éj,	szombati	turnusváltással.	

ElŐfoglalási kEdvEzmény:
10%	(05.21-12.23.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)	–	a	kiemelt	időszakban	min.	7	éjszaka	foglalása	
esetén vehető igénybe.

	 01.02-04.10.	 04.10-04.14.																		fő/éj	 04.14-07.25.	 07.25-08.23.	 08.23-12.27.
kétágyas	szobában	 17 800	Ft	 18 900	Ft

	 01.02-04.10.	 04.10-04.14.																										fő/éj	 04.14-07.01.	 07.01-09.01.	 09.01-12.27.
kétágyas	szobában	 16 900	Ft	 17 500	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 18 900	Ft	 19 400	Ft

	 01.02-04.10.
																							apartman/éj	 04.14-07.01.	 04.10-04.14.

	 09.01-12.27.	 07.01-09.01.

2	fős	stúdió	(vasárnap-péntek)	 22 900	Ft	 36 800	Ft2	fős	stúdió	(péntek-vasárnap)	 25 800	Ft
3-4	fős	apartman	(vasárnap-péntek)	 29 900	Ft	 45 900	Ft3-4	fős	apartman	(péntek-vasárnap)	 34 700	Ft

izola

 02.01-04.03.	 04.03-04.10.	 04.10-05.03.	 07.03-07.17.																														fő/éj	 10.11-12.29.	 05.03-05.21.	 05.21-07.03.	 08.23-09.06.	 07.17-08.23.
	 	 09.20-10.11.	 09.06-09.20.
2	fős	szobában	 –	 12 700	Ft	 14 500	Ft	 17 900	Ft	 19 800	Ft
2+1	fős	szobában	 –	 13 900	Ft	 15 700	Ft	 19 300	Ft	 20 900	Ft
2+2	fős	családi	szobában	 –	 15 700	Ft	 17 900	Ft	 22 600	Ft	 24 900	Ft	

 02.01-04.03.	 04.03-04.10.	 04.10-05.03.	 07.03-07.17.																														fő/éj	 10.11-12.29.	 05.03-05.21.	 05.21-07.03.	 08.23-09.06.	 07.17-08.23.
	 	 09.20-10.11.	 09.06-09.20.
2	fős	szobában	 13 400	Ft	 15 200	Ft	 20 500	Ft	 23 900	Ft	 25 800	Ft
2+1	fős	szobában	 14 700	Ft	 16 400	Ft	 21 700	Ft	 25 300	Ft	 26 900	Ft
2+2	fős	családi	szobában		 16 600	Ft	 18 900	Ft	 25 800	Ft	 30 400	Ft	 32 900	Ft	

 02.01-04.03.	 04.03-04.10.	 04.10-05.03.	 07.03-07.17.																														fő/éj	 10.11-12.29.	 05.03-05.21.	 05.21-07.03.	 08.23-09.06.	 07.17-08.23.
	 	 09.20-10.11.	 09.06-09.20.
2	fős	szobában	 17 900	Ft	 19 800	Ft	 24 900	Ft	 28 600	Ft	 30 400	Ft
2+1	fős	szobában	 19 300	Ft	 20 900	Ft	 26 300	Ft	 29 900	Ft	 31 600	Ft
2+2	fős	családi	szobában		 25 800	Ft	 28 600	Ft	 36 400	Ft	 41 700	Ft	 44 600	Ft		

mEllékéPÜlEti Park** szobáiban          sl0201

mEllékéPÜlEti korala, PErla, Palma*** szobáiban          sl0201

HotEl HaliaEtum/ mirta**** szobáiban          sl0201

200 m
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szLovÉnia szLovÉnia
blEd    
HotEl ribno***          sl0301  
leírás: a szálloda fenyves erdővel körülvett festői környezetben talál-
ható,	kb.	2	km-re	a	Bledi-tótól	és	2,5	km-re	a	város	központjától.	Az	aktív	
turizmus kedvelőinek a közelben raftingolni, canyoningolni, hegyet és 
sziklát mászni, lovagolni és golfozni is van lehetőségük. szolgáltatás: 
24	 órás	 recepció,	 lobby,	 étterem,	 bár,	 játszósarok,	 panorámás	 terasz,	
kert, játszótér, teniszpálya, kerékpárbérlési lehetőség, ingyenes wifi, 
wellness szolgáltatások: szauna, pezsgőfürdő, masszázsok, relax szoba. 
Elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, tele-
fonnal, minibárral és részben balkonnal rendelkeznek. Ellátás: reggeli. 
Parkolás: ingyenes a hotel parkolójában. kedvezmény:	6	éves	korig	
a szülőkkel egy szobában pótágyon ingyenes. felár: félpanzió	6	100	Ft/
fő/nap.	 Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 7-18	 éves	 kor	 között	
1,56	€/fő/éj,	18	éves	kortól	3,13	€/fő/éj.	

ljublana    
HotEl radisson bluE Plaza****          sl0101  
leírás: a szálloda a btc city negyedben, a város üzleti, kereskedelmi és 
szórakoztató központjában helyezkedik el, ahol többek között az Atlan-
tis vízi élménypark, bowlingpályák, biliárdtermek, illetve fedett gokart- 
és teniszpályák várják a vendégeket. A szálloda előtt megálló buszokkal 
7	perc	 alatt	 elérhető	 a	 városközpont.	szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	
étterem, bár, mosoda, csomagmegőrző, fitneszközpont, ingyenes wifi.  
Elhelyezés:	 kétágyas	modern	szobákban,	melyek	Tv-vel,	 széffel,	vasa- 
lóval, elektromos vízforralóval és fürdőszobájuk hajszárítóval felsze-
reltek. Ellátás: büféreggeli. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi 
adó	7-18	éves	kor	között	530	Ft/fő/éj,	18	éves	kortól	1	100	Ft/fő/éj,	mely	
irodánkban fizetendő. Parkolás:	 a	 hotel	 garázsában	 12	 €/gépjármű/
éj felár ellenében. kedvezmény: 3 éves korig egy gyermek szülőkkel 
egy ágyban ingyenes. felár:	félpanzió	6	100	Ft/fő/nap.	Egyéb: háziállat 
vihető	6 800	Ft/kisállat/éj	felár	ellenében,	maximum	20	kg-ig.	minimum 
tartózkodás: 05.04-11.01.	között	2	éj. 

ljublana    
b&b HotEl ljubljana Park***
sl0101  
leírás: a szálloda rövid sétára található ljubljana városközpontjától és 
turisztikai látványosságaitól, valamint várra néző kilátással bír. A közpon-
ti	busz	és	vasútállomás	is	kb.	800	méterre	helyezkedik	el,	így	kitűnő	kiin-
dulópontja a városnézésnek. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	a	la	carte	
étterem, bár, nyári terasz, mosoda, lift, széf a recepción, csomagmegőrző, 
ingyenes wifi. Elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobák-
ban, melyek tv-vel, telefonnal és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. 
Ellátás: reggeli. az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adó	 7-18	
éves	kor	között	530	Ft/fő/éj,	18	éves	kortól	1	100	Ft/fő/éj,	mely	irodánk-
ban fizetendő. Parkolás: nyilvános parkolási lehetőség. kedvezmény:  
3 éves korig egy gyermek szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár: félpan-
zió	12,50	€/fő/alkalom,	mely	helyszínen	fizetendő.	

blEd 
gardEn villagE blEd rEsort          sl0205
leírás:	a	Garden	Village	Bled	Resort	egy	innovatív	és	ökológiailag	tervezett	turisztikai	komplexum,	300	méterre	a	Bledi	tótól	és	kb.	1 500	méterre	helyez-
kedik	el	Bled	központjától. Az	üdülőközpont	olyan	különleges	szálláslehetőségeket	kínál,	mint	a	fákra	épített	faházak,	pier	sátrak,	glamping	sátrak	meleg	
vizes ülőmedencével és luxus apartmanok. A természet aktív szerepet vállal a resort varázslatos kialakításában, hiszen az étteremben egy patak folyik 
keresztül az asztalok között, az úszómedence a vízinövények segítségével tisztul, a szauna és a masszázsterem a fák lombjaira épült. ezen kívül saját kerttel 
rendelkezik, ahol a gyümölcsfák a bogyós gyümölcsök, a gyógynövények és a zöldségek terméseit is szabadon leszedhetik a vendégek. szolgáltatás:	24	
órás	recepció,	lobby,	internetsarok,	Vrtnarija	étterem,	bár,	meditációs	terasz,	ajándékbolt,	tűzrakó	hely,	játszótér,	darts,	asztalitenisz,	ingyenes	wifi.	Well-
ness részleg: medence, finn szauna, kneipp taposó, masszázsszolgáltatások. Elhelyezés:  Pier sátor: a patak partján cölöpökre épített stégen találhatóak 
a 2 fő részére alkalmas sátrak. Felszereltség:	franciaágy,	mini	hűtőszekrény,	csomagtároló	láda,	széf,	elektromos	csatlakozó,	wifi,	terasz.	Saját	fürdőszoba	
nem	tartozik	a	sátorhoz,	a	közelben	lévő	közös	mosdókat	van	lehetőség	igénybe	venni	(áprilisban	és	novemberben	nem	foglalható).	fa sátor: a patak 
partján	cölöpökre	épített	stégen	találhatóak	a	2-4	 fő	 részére	alkalmas	sátrak.	Felszereltség:	 franciaágy,	emeletes	ágy,	mini	hűtőszekrény,	elektromos	
csatlakozó,	ventilátor,	wifi.	Saját	fürdőszoba	nem	tartozik	a	sátorhoz,	a	közelben	lévő	közös	mosdókat	van	lehetőség	igénybe	venni	(áprilisban	és	novem-
berben	nem	foglalható).	luxus apartman:	a	különleges	hangulatú	2-4	fő	részére	alkalmas	apartman	galériás	kialakítású,	egy	pótággyal	pótágyazható 
(12	éves	korig).	Felszereltség: egy	hálórész	 franciaággyal	és	egy	hálórész	két	külön	ággyal	a	galérián,	konyhasarok	 (étkezőasztal,	négy	szék,	konyhai	
eszközök,	kis	hűtőszekrény,	vízforraló),	fürdőszoba	zuhanyzóval	és	hajszárítóval,	ruhásszekrény,	széf,	padlófűtés,	wifi,	privát	jacuzzi.	A	teraszon	asztal	és	
két szék áll rendelkezésre. fára épített faház:	a	fák	lombkoronáira	épített	2-4	fő	részére	alkalmas	kétszintes	faház,	egy	pótággyal	bővíthető	(12	éves	
korig).	Felszereltség:	két	hálórész	két	dupla	ággyal	(az	egyik	az	emeleten),	konyhasarok	(étkezőasztal,	két	szék	és	két	zsámoly,	evőeszközök,	poharak,	kis	
hűtőszekrény,	vízforraló),	fürdőszoba	zuhanyzóval	és	hajszárítóval,	függőágy,	TV,	széf,	fűtéspanel,	wifi,	erkély	(egy	asztal,	két	szék	és	egy	hintaszék).	glam-
ping sátor:	a	kényelmes,	légkondicionált	2-4	fő	részére	alkalmas	sátor	galériás	kialakítású,	két	pótággyal	pótágyazható	(12	éves	korig).	Felszereltség: 
két	hálórész	két	dupla	ággyal	(az	egyik	a	galérián),	étkezőasztal,	négy	szék,	evőeszközök,	poharak,	kis	hűtőszekrény,	vízforraló,	ruhásszekrény,	fürdőszoba	
zuhanyzóval és hajszárítóval, tv, kanapé, széf, wifi. továbbá egy terasz meleg vizes ülőmedencével, asztallal, székekkel és privát kerti rész. Ellátás: reg-
geli. Parkolás: az üdülőközpont saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza:	ágynemű	és	törölköző	használatot	(2	törölköző/fő),	1	alkalommal	in-
gyenes	szauna	használatot	(minimum	3	éjszakás	tartózkodás	esetén).	kedvezmény: 2 éves korig a szülőkkel egy lakóegységben ingyenes. Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	7-18	éves	kor	között	1,56	€/fő/éj,	18	éves	kortól	3,13	€/fő/éj.	minimum tartózkodás:	04.01-06.01.	és	10.01-12.01.	között	
2	éj,	valamint	06.01-10.01.	között	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	10	%	felár	fizetendő.

Bled

                             fő/éj	 02.01-03.01.	 03.01-05.01.	 05.01-07.01.
	 	 11.01-12.27.	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.	 10.01-11.01.

kétágyas	szobában	 15 700	Ft	 17 900	Ft	 25 900	Ft	 23 800	Ft	  19	800	Ft

	 02.01-03.01.
																											fő/éj	 11.01-11.04.	 03.01-03.31.	 03.31-05.04.	 05.04-07.01.	 07.01-08.26.
	 12.01-12.28.	 	 11.04-12.01.	 08.26-11.01.

kétágyas	szobában	 18 500	Ft	 21 400	Ft	 22 800	Ft	 29	800	Ft	 24 900	Ft

 02.01-04.01.	 04.01-04.27.
																											fő/éj	 11.01-12.23.	 10.16-11.01.	 04.27-06.01.	 06.01-06.20.	 06.20-09.01.
	 	 12.23-12.28.	 09.20-10.16.	 09.01-09.20.

kétágyas	szobában	 15 900	Ft	 16 900	Ft	 19 800	Ft	 21 600	Ft	 24 800	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 17 900	Ft	 18 800	Ft	 21 600	Ft	 23 500	Ft	 28 200	Ft

	 04.01-05.01.	 	 	 06.01-07.01.
	 11.01-12.01.	 05.01-06.01.	 10.01-11.01.	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.

pier	sátor/éj	2	fő	esetén	 –	 40 700	Ft	 –	 44 700	Ft	 58 800	Ft

	 04.01-05.01.	 	 	 06.01-07.01.
                      fa	sátor/éj	 11.01-12.01.	 05.01-06.01.	 10.01-11.01.	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.

2	fő	esetén	 –	 68 900	Ft	 –	 77 300	Ft	 109 200	Ft3-4	fő	esetén	 –	 77 300	Ft	 –	 85 400	Ft	

	 04.01-05.01.	 	 	 06.01-07.01.
              luxus	apartman/éj	 11.01-12.01.	 05.01-06.01.	 10.01-11.01.	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.

2	fő	esetén	 71 400	Ft	 85 400	Ft	 78 900	Ft	 97 600	Ft	 134 400	Ft3-4	fő	esetén	 78 900	Ft	 93 500	Ft	 86 400	Ft	 105 700	Ft	

	 04.01-05.01.	 	 	 06.01-07.01.
                         faház/éj	 11.01-12.01.	 05.01-06.01.	 10.01-11.01.	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.

2	fő	esetén	 82 700	Ft	 101 700	Ft	 93 900	Ft	 109 800	Ft	 159 600	Ft3-4	fő	esetén	 90 200	Ft	 109 800	Ft	 101 400	Ft	 117 900	Ft	

	 04.01-05.01.	 	 	 06.01-07.01.
              glamping	sátor/éj	 11.01-12.01.	 05.01-06.01.	 10.01-11.01.	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.

2	fő	esetén	 82 700	Ft	 101 700	Ft	 93 900	Ft	 109 800	Ft	 155 400	Ft3-4	fő	esetén	 90 200	Ft	 109 800	Ft	 101 400	Ft	 117 900	Ft	
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Kedves oLdtiMer ra JonGóK, aUtós túrá zóK!
Szeretünk	vezetni	és	szeretünk	utazni.	Még	jobban	szeretjük	ezt	valamilyen	klasszikus	jármű	volánja	mögött	
vagy utasülésében tenni. utazási irodánk a Magyar Autóklub oldtimer szekciójának támogatásával hazánk-
ban új és hiánypótló terméket kínál az oldtimer túrákban már fertőzött vagy azt tervező elfogultak részére.  
Az	Autóklub	az	utazás	 szervezésben	és	 a	 veterán	 járművek	 terén	 szerzett	 több	évtizedes	 tapasztalatát	 az	
Önök szolgálatába állítja, abból a szándékból, hogy olyan élményhez segítsük Önöket, melyet bármikor  
érdemes lesz visszaidézni. Az utazások tartalmas, látványos és biztonságos összeállítása révén unikális  
kalandokat	terveztünk	a	klasszikus	járművek	rajongóinak.	Az	Önök	feladata	csak	az	elhatározás	és	a	gurulás…	
az Autoclub travel a hátteret biztosítja.  

kelleMes utAzást, kikAPcsolódást kíváNNAk Az Autoclub trAvel MuNkAtársAi!

magyar autóklub–autoclub travel utazási iroda
1043	Budapest,	Berda	József	u.	15.,	Nyilvántartási	száma:	Budapest	Főváros	Kormányhivatala	R-199/1992/1999.

autoclub travEl Ügyfélszolgálati Pontok

1043	Budapest,	Berda	József	u.	15.	 1/345-1641	 20/929-2865	 berda@autoclubtravel.hu
1119	Budapest,	Etele	út	69.	 1/464-7560	 20/288-6809	 etele@autoclubtravel.hu
1132	Budapest,	Visegrádi	u.	17.	 1/237-1940	 20/288-6795	 visegradi@autoclubtravel.hu
4025	Debrecen,	Simonffy	u.	4-6.	(Halköz	Üzletház)	 52/530-324	 20/288-7038	 debrecen@autoclubtravel.hu
3300	Eger,	Jókai	u.	5.		 36/516-230	 20/345-7199	 eger@autoclubtravel.hu
4400	Nyíregyháza,	Dózsa	György	u.	9.	 42/504-330	 20/288-7018	 nyiregyhaza@autoclubtravel.hu
7624	Pécs,	Ferencesek	u.	22.	 72/324-729	 20/288-6859	 pecs@autoclubtravel.hu
6722	Szeged,	Bartók	Béla	tér	6.		 62/420-133	 20/288-7028	 szeged@autoclubtravel.hu
8000	Székesfehérvár,	József	Attila	u.	2/A.	 22/312-787	 20/288-6849	 szekesfehervar@autoclubtravel.hu
8900	Zalaegerszeg,	Alsóerdei	út	3/A.	 92/550-193	 20/237-7881	 zalaegerszeg@autoklub.hu
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1. nap: budapest – Postojna – Portoroz	(kb.	590	km)
budapestről a kora reggeli órákban indulunk. szlovénia irányába hosszabb, rövidebb megállók-
kal elindulunk olaszországba. Az első estét Portorozban töltjük. 

2. nap: Portoroz – trieszt – mestre	(kb.	190	km)
A reggelit kövezően elhagyjuk portorozi szállásunkat és felkeressük triesztet, majd Mestrét. délu-
tán lehetőségünk nyílik megismerkedni az „Adria királynőjével”, velencével.   

3. nap: mestre – modena – sanguinaro di fontanellato	(kb.	240	km)
Reggeli	után	tovább	indulunk	Enzo	Ferrari	szülővárosába	Modenába,	meglátogatjuk	szülőházát,	il-
letve	a	Lamborghini	Múzeumot	és	a	Maserati	gyárat.	Az	estét	Sanguinaro	di	Fontanellatoban	töltjük.

4. nap: sanguinaro di fontanellato – firenze – ronta di mugello	(kb.	255	km)
Reggeli	után	Firenzét	keressük	fel,	Toszkána	fővárosát.	A	várost	a	reneszánsz	bölcsőjeként	vala-
mint	a	művészet	és	építészet	fellegváraként	is	számon	tartják.	A	város	felfedezése	után	estére	
megérkezünk ronta di Mugelloi szállásunkra. 

5. nap: ronta di mugello – siena – val d’orcia – abbadia san salvatore	(kb.	233	km)
Reggelink	elfogyasztása	után	Szent	Katalin	városába,	a	festői	szépségű	Sienaba	utazunk.	A	város	
már az etruszk időkben is központi szerepet játszott és a mai napig megőrizte az igazi középkori 
nagyváros hangulatát. ezután val d’orcia festői dombocskáin autózhatunk, mely méltán vált a 
világörökség részévé. Az éjszakát Abbadia san salvatoréban, a Mount Amiata lábánál töltjük. 

6. nap: abbadia san salvatore – mestre	(kb.	376	km)
reggeli után elhagyjuk Abbadia san salvatorei szállásunk és visszaindulunk Mestrébe, ahol  
toszkánai barangolásunk utolsó estéjét töltjük.

7. nap: mestre – budapest	(kb.	392	km)
A	 reggelit	 követően	 Szlovénián	 keresztül	 hazaindulunk	 Budapestre.	 Hosszabb-rövidebb	
pihenőkkel, várhatóan az esti órákban érkezünk meg.  

   részvételi díj/fő:

   oldtimer Prémium klubtagnak:	88	900	Ft/fő
   nem klubtagoknak: 95	900	Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:	6	éjszaka	szállást	3	csillagos	szállodákban	kétágyas	elhelyezés-
sel, reggelit. a részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgalmi adót, 
egyszeri regisztrációs díjat, belépőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, sztornó-
biztosítást.

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban illetve időpontjukban módosulások 
történhetnek. 

2020. május 04-május 10.
(7	nap/6	éjszaka)	

toszKána nÉGY KerÉKen 



1. nap: budapest – ártánd – nagyvárad – kolozsvár	(kb.	420	km)
kora reggel indulunk budapestről, majd az ártándi határátlépés után tovább indulunk Nagyvá-
radra,	ahol	megtekintésre	ajánljuk	a	Várat,	a	Városházát,	a	Fekete-Sas-Palotát	és	a	Püspöki-Palo-
tát. következő állomásunk kolozsvár, Mátyás király városa, mely rengeteg történelmi emléke 
mellett	fontos	kulturális	központ.	A	városban	járva	mindenképp	érdemes	megnézni	a	Főtéren	
a	 Szent	 Mihály	 Templomot,	 Mátyás	 király	 szobrát,	 valamint	 a	 Bánffy-palotát,	 Mátyás	 király	
szülőházát,	az	Ortodox	székesegyházat	és	Szent	György	szobrát.	Kolozsvár	megtekintése	után	
visszautazunk	Gyalura,	ahol	elfoglaljuk	szállásunkat.

2. nap: kolozsvár – torockó – tordai Hasadék – torda – marosvásárhely	(kb.	170	km)
Reggeli	után	indulunk	Torockóra,	itt	kb.	1	órás	séta	és	szabadidő	a	városkában,	majd	továbbuta-
zunk	Mészkő	településre	a	Tordai-hasadék	bejáratához.	Fakultatív	gyalogtúra	a	Tordai-hasadék-
ban,	melynek	hossza	kb	6	km,	az	időtartama	pedig	kb.	3	óra.	(A	Tordai-hasadékban	egy	körtúrát	
teszünk, mely során végigmegyünk a hasadékon lenn a völgyben, visszafelé pedig egy maga-
sabban	vezető	ösvényen	jövünk	vissza,	ahonnan	gyönyörű	kilátás	nyílik	a	hasadékra.)	Miután	
visszaértünk a kiindulópontra kis pihenőt tartunk és indulunk tovább Marosvásárhelyre. szállás 
Marosvásárhelyen	4	csillagos	szállodában	(2	éj).

3. nap: marosvásárhely
délelőtt városnézés és szabadidő Marosvásárhelyen, ahol részt vehetünk a Marosvásárhelyi  
napok rendezvényein, valamint találkozhatunk a nemzetközi castle classic rally mezőnyével 
(programok	a	rendezvény	tájékoztatója	szerint).

4. nap: marosvásárhely – segesvár – sepsiszentgyörgy	(kb.	180	km)
reggeli után Marosvásárhelyről segesvárra utazunk. segesváron városnéző séta alkalmával 
megtekintjük a várat, az óratornyot és a kolostor templomot. ezt követően folytatjuk utunkat 
Brassóba,	ahonnan	szabadidő	eltöltése	után	a	sepsiszentgyörgyi	szállásra	indulunk.	(1	éj)	

5. nap: sepsiszentgyörgy – fogaras – nagyszeben	(kb.	180	km)
Ezen	a	napon	a	túraútvonal	egyik	legszebb	részén	autózhatunk	végig,	az	Olt	folyó	mellett	a	Fogarasi	
Havasok	lábánál	vezet	utunk	Fogarason	keresztül	Nagyszebenbe.	A	város	főbb	látnivalói	az	óváros-
ban	három	egymás	mellett	fekvő	tér	körül	helyezkednek	el,	a	Nagy	téren,	a	Kis	téren	és	a	Huel	téren.	
Érdemes	 felkeresni	a	Nagy	 téren	a	katolikus	 templomot	és	a	Várostornyot,	 a	Kis	 téren	a	„Hazugok	
hídját”,	a	Huel	 téren	pedig	a	székesegyház	és	a	városháza	gótikus	épületében	gyönyörködhetünk.	 
A	városnézés	után	elfoglaljuk	szállásunkat.	(Nagyszeben	háromcsillagos	szálloda	1	éj)

6. nap: nagyszeben – vajdahunyad – déva – ménes (kb.	260	km)
reggeli után vajdahunyad felé indulunk, ahol megtekintjük a várat, majd továbbutazunk 
dévára. A város fő látványossága déva vára, mely az unitáriusok nemzetközi zarándokhelye. 
A vár köré épült településen érdemes még megtekinteni a zsinagógát, a színházat és a város 
parkját.	Tovább	autózunk	Ménesre,	ahol	elfoglaljuk	szállásunkat.	(panzió	1	éj).

7. nap: ménes – arad – budapest	(kb.	290	km)
reggeli után Aradra indulunk, melynek hangulatos belvárosában rövid séta alkalmával meg-
tekinthetjük a szabadságszobrot, majd szabadidő után búcsút veszünk erdély csodálatos 
vidékétől, és hazautazunk budapestre szegeden keresztül.

részvételi díj:

oldtimer Prémium klubtagnak: 
65	400	Ft/fő
nem klubtagoknak:	72	400	Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:	6	éjszaka	szállást,	
panzióban	 és	 3-4	 csillagos	 szállodában	 két- 
ágyas elhelyezéssel, reggelit.
a részvételi díj nem tartalmazza: közleke-
dést, parkolást, idegenforgalmi adót, belé- 
pőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbi-
ztosítást, sztornóbiztosítást.

2020. május 20-26. 
(7	nap/6	éjszaka)

erdÉLYi BaranGoLás

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!132

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban illetve időpontjukban módosulások 
történhetnek.
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1. nap: budapest – snovik	(kb.	440	km)
indulás budapestről a reggeli órákban. kisebb pihenőkkel a kora délután folyamán megérkezünk a 
tuhinj völgybe, ahol első éjszakai szállásunk lesz. A délutáni órákban szabad programként ajánljuk a 
Snoviktól	kb.	9	km	távolságra	elhelyezkedő	középkori	városka,	Kamnik	felfedezését.	A	Bistrica	folyó	
partján álló város egyedi szépségét és hangulatát a kamnik Alpok vonulatainak köszönheti. érdemes 
felkeresni	a	régi	várromot	a	város	feletti	hegyen,	Mali	Grad	kicsi	várát	és	a	Zaprice	várat.

2. nap: sovnik – bistra – Postojna – bled	(kb.	200	km)
Reggeli	után	a	szlovén	Műszaki	Múzeumot	látogatjuk	meg	Bistraban,	melynek	egy	eredetileg	kolos-
torként	használt,	majd	később	kastélynak	átalakított	épület	ad	otthont.	A	2300	m2	területű	kiállításon	
55	autó,	50	motor	és	40	bicikli	látható,	közöttük	olyan	különleges	járművek,	mint	a	volt	jugoszláv	el-
nök,	Tito	által	használt	limuzinok,	vagy	a	II.	Világháború	utáni	autók	gyűjteménye.	A	„Közúti	járművek”	
elnevezésű	kiállítás	megtekintése	után,	a	híres	postojnai	cseppkőbarlanghoz	autózunk,	mely	Európa	
legnagyobb karsztbarlang rendszere. A barlangrész rejtélyes termeit és egyedülállóan csodálatos 
cseppköveit, részben kisvasúttal és részben gyalogosan fedezzük fel. ezt követően a Proteus barlang-
ban lévő viváriumot tekintjük meg, itt a földalatti állatkertnek köszönhetően, közelebbről is megis-
merkedünk a legérdekesebb barlanglakó állatokkal, többek között a vakgőtével is. egy fotókiállítás 
a	 világ	minden	 tájáról	 több	mint	 7000	 különböző	 fajta	 lepkét	mutat	 be	 az	 érdeklődők	 számára.	
Felfedező	kalandunk	után	autózunk	tovább	Bledbe,	ahol	elfoglaljuk	szállodai	szobáinkat.

3. nap: bled – vintgár szurdok – bled	(kb.	11	km)
reggeli után felsétálunk a bledi várhoz, ahonnan a legszebb kilátás tárul elénk a városra, a bledi-
tóra	és	az	egész	Gorenjsko	régióra.	Ezután	pletnával	(kb.	20	személyes	csónak)	átcsónakázunk	a	tó	
közepén	álló	Mária	mennybemenetele	 templomhoz.	Az	ősi	kegytemplomhoz	vezető	99	 lépcsőfok	
megmászása után lehetőségünk lesz megszólaltatni a híres, kívánságot teljesítő harangot. A legenda 
szerint ugyanis, az a hívő, aki ezt háromszor megteszi, annak teljesül a kívánsága.  A hajókázás után 
elindulunk a vintgár szurdokhoz, ami szlovénia legfontosabb turisztikai látnivalói közé tartozik, ter-
mészeti	adottságainak	köszönhetően.	Az	1,6	km	hosszú	szurdokot	a	Radova	 folyó	 felett	 lévő	 fahi-
dakon és a sziklák oldalához rögzített fafolyosókon keresztül barangoljuk végig. A túra végeztével 
visszaindulunk szállodánkba. 

4. nap: bled – bohinj – snovik	(kb.	110	km)
reggelit követően búcsút intünk blednek, majd szlovénia legnagyobb természetes tavának irányába, 
a bohinji-tó felé folytatjuk utunkat. Megcsodáljuk a savica vízesést, ahonnan a száva folyó ered, majd 
barangolunk	a	Bohinji-tó	partján.	Fakultatív	program	lehetőségként	ajánljuk,	a	tó	fölé	magasodó	Vo-
gel	hegy	megtekintését,	amit	egy	kabinos	felvonóval	érhetünk	el.	Ez	a	hegy	1530	méter	magas,	ahon-
nan fantasztikus kilátás nyílik a júlia-Alpokra és a bohinji-tóra.  A természeti csodák megtekintését 
követően a délutáni órákban indulunk snovikba. 

5. nap: snovik – budapest (kb.	440	km)
utolsó napunk délelőttjén, még lesz egy kis szabadidőnk, melyet egyénileg tölthetünk el, majd rövid 
pihenőkkel indulunk haza. érkezés budapestre várhatóan a késő délutáni órákban.

2020. június 01-05.    
(5	nap/4	éjszaka)

szLovÉnia ÉKszerei

részvételi díj/fő: 

oldtimer Prémium klubtagnak: 86	600	Ft 
nem klubtagoknak: 96	700	Ft

a részvételi díj tartalmazza:	4	éjszaka	szállást	3-4	csillagos	szállodában	kétágyas	elhelyezés-
sel, reggelit. a részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgalmi adót, 
belépőjegyeket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban illetve időpontjukban módosulások történhetnek. 
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1. nap: budapest – zágráb (kb.	350	km)
indulás budapestről a délelőtti órákban, folyamatos utazás zágrábig, zágrábban a tranzit szállás 
elfoglalása. 

2. nap: zágráb – opatija – lovran	(kb.	185	km)
utazás zágrábból a Monarchia egyik legkedveltebb tengerparti üdülőhelyére, a horvát Monte car-
loként is emlegetett opatijába. különleges élményt jelent végigkocsikázni az elegáns szállodákkal 
és pálmafákkal tarkított tengerparti sétányon. A városban megtekintésre ajánljuk az Angyali üd-
vözlet templomot, a híres leány a sirállyal szobrot, a villa Angiolina-t, mely opatija első villája volt, 
a szent jakab parkot és templomot, valamint érdemes egy sétát tenni a híres lungomare parti 
sétányon.	Szállás	Lovranban	4	csillagos	szállodában.

3. nap: lovran – krk-sziget – lovran	(kb.	200	km)
részvétel a liburnija oldtimer rally felvonulásán, majd kirándulás krk-szigetre. A sziget könnye-
dén	megközelíthető	egy	hídon	át	a	szárazföldről.	Érdemes	körbekocsikázni	a	szigetet,	gyönyörű,	
változatos strandjaival, romantikus kis öbleivel, csodálatos mediterrán falvaival, gasztronómiájával 
elkápráztatja	az	ide	látogatókat.	Ajánlott	útvonal	(Omisalj-Malinska-Krk-Punat-Baska-Silo).

4. nap: lovran – rabac – Pula – rovinj – Porec – lovran	(kb.	250	km)
indulás lovranból, végigautózunk az isztriai félsziget legszebb kikötővárosain, miközben 
gyönyörű	látvány	tárul	elénk	a	tengerpart	mellett	vezető	panoráma	úton.	Rabac	városán	keresztül	
Pulába érkezünk, mely az osztrák-Magyar-Monarchia legnagyobb hadi kikötője volt. Majd utun-
kat folytatva rovinj városával ismerkedünk, ahol érdemes egy rövid sétát tenni, a sikátoros közép-
kori	 óvárosban,	mely	Horvátország	 egyik	 legszebb,	 leghangulatosabb	óvárosa.	 A	 félsziget	 leg-
magasabb pontján álló szent euphémia templom harangtornyából csodálatos panoráma nyílik. 
Útban	Porec	felé	érdemes	megállni	egy	fotószünetre	a	Limski	fjordnál,	mely	9	km	mélyen	nyúlik	 
a szárazföld belsejébe. ezt a hegyekkel szegélyezett keskeny tengeröblöt formája miatt szok- 
ták fjordnak nevezni. végül Porecbe érve megtekinthetjük az euphrasius bazilikát, mely az óváros 
egyik	legnagyobb	kincse.	A	poreci	városnézés	után	Hum	falucska	érintésével,	az	Ucka-hegységen	
keresztül	visszautazunk	Opatija	felé.	Hum	Horvátország	legkisebb	faluja,	mindössze	két	utcából	
áll és 23 állandó lakosa van. A falucska érintetlen, középkori kőépületekből áll, melyek mind a 
várfalon belülre épültek. szuvenír boltjában gyógynövényeket, gyógyteákat vásárolhatunk, étter-
mében szárított sonkát, sajtot és szarvasgombát kóstolhatunk. 

5. nap: lovran – rijeka – károlyváros – zágráb	(kb.	190	km)
búcsúzunk az isztriai-félszigettől, indulunk rijekába, a Monarchia híres kikötővárosába, majd 
károlyvárosba érkezünk. A várost ii. károly főhercegről, stájerország, karintia és krajna uráról 
nevezték	el.	Főbb	látnivalói	a	Dubovaci	vár,	a	Szent	Háromság	Székesegyház,	a	városközpont	és	a	
főtér, a katzler pavilon, rövid ismerkedés a várossal, majd a továbbutazunk zágrábba a már ismert 
tranzit szállásunkra. 

6. nap: zágráb – budapest (kb.	370	km)
Hazautazás.

a részvételi díj tartalmazza: 5	éjszaka	szállást,	3-4	csillagos	szállodában	kétágyas	elhelyezéssel,	
reggelit vagy félpanziót. a részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgal-
mi adót, belépőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.

2020. június 13-18.
(6	nap/5	éjszaka)

idŐUtazás a MonarCHia 
eLŐKeLŐ naGYvárosaiBa

részvételi díj/fő:

oldtimer Prémium klubtagoknak: 
104	500	Ft/fő 
nem klubtagoknak: 113	500	Ft/fő	
félpanzió felára: 9	900	Ft/fő
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1. nap: budapest – széles-tó – nagymihály	(kb.	340	km)
A	délelőtti	órákban	indulunk	Budapestről.	Szlovákia	felé	haladva	egy	rövid	kitérőt	teszünk	Füzér-
radványba, ahol megtekintjük a neoreneszánsz-romantikus stílusban épült károlyi-kastélyt és 
annak	angolparkját.	Ezt	követően	folytatjuk	utunkat	Nagymihályba	(Michalovce),	melynek	köz-
vetlen közelében található a kelet-szlovákiai síkság északi részén a széles-tó víztározó, aminek 
keleti	része	(a	vízfelület	kb.	ötödével	együtt)	védett	ornitológiai	rezervátum.	 Itt	csaknem	száz	
vízimadár faj él, melyek közül sok nagyon ritka vagy védett madár.  A víztározó körbeautózása 
után haladunk nagymihályi szállásunkra. 

2. nap: nagymihály – kassa	(kb.	70	km)
Reggeli	után	együtt	megyünk	a	város	Osloboditeľov	nevezetű	terére,	a	Zemplén	Veterán	Rally	
helyszínére.	Itt	1975-ös	évjáratnál	régebbi	autókat	és	motorokat	csodálhatunk	meg.	Történelmi	
modellek bemutatója és a régió turisztikai kínálata színesíti a programot. A délután folyamán 
kassa irányába folytatjuk túránkat. Az esti órákban érkezünk szállásunkra.

3. nap: kassa – budapest	(kb.	270	km)
reggelinket elfogyasztva szlovákia második legnagyobb városával, kassával ismerkedünk 
meg.	Gyalogos	városnézés	keretében	megtekintjük	a	főteret,	a	Szent	Erzsébet	Székesegyházat,	 
II.	Rákóczi	Ferenc	síremlékét,	az	Orbán-tornyot,	a	Szent	Mihály	kápolnát,	a	Nemzeti	Színház	és	
a thurzó ház épületét. ezt követően szabadprogram, majd a délutáni órákban indulunk haza, 
budapestre. 

a részvételi díj tartalmazza: 2 éjszaka szállást 3 csillagos szállodában kétágyas elhelyezéssel, 
reggelit. a részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgalmi adót, múze-
um belépőket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban illetve időpontjukban módosulások 
történhetnek. 

2020. június 25-27.
(3	nap/2	éjszaka)

zeMPLÉn veterán raLLY 2020.

részvételi díj/fő:

oldtimer Prémium klubtagoknak: 45	500	Ft 
nem klubtagoknak: 51	000	Ft
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1. nap: budapest – Hartberg – Hohentauern	(kb.	470	km)
Indulás	 Budapestről	 a	 kora	 reggeli	 órákban.	 Délutánra	megérkezünk	 Hartbergbe,	 ahol	 az	 Oldtimer	 
Museum kröpflben, restaurált, régi Mercedes benz, Austro-daimler, Porsche és Puch oldtimereket 
tekinthetünk	meg	az	1886-os	 évektől	 egészen	1970-ig.	A	múzeumlátogatás	után	 folytatjuk	utunkat	
Hohentauernbe,	ahol	az	esti	órákban	elfoglaljuk	szállásunkat.	

2. nap: Hohentauern – bad ischl – st. Wolfgang – st. gilgen – annaberg im lammertal	(kb.	210	km)
Reggeli	után	Bad	 Ischlbe	és	megtekintjük	a	Kaiservillát,	Ferenc	 József	egykori	nyári	 rezidenciáját.	 Itt	
találkozott	az	osztrák	császár,	illetve	magyar	királyunk,	először	feleségével,	Sissivel.	A	villában	korhűen	
megőrzött fogadószobákon és lakóhelyiségeken haladunk át, melyek számtalan vadásztrófeával, tükör-
rel és a császárné által készített fotókkal vannak díszítve. A villa bejárását követően annak kertjében 
gyönyörködhetünk, majd azt követően az óvárosba is beautózunk és akár egy híres bad ischl-i islert 
is	megízlelhetünk.	A	császári	kaland	után	továbbutazunk	a	Wolfgangsee-hez,	ahol	St.	Wolfgang	és	St.	
Gilgen	városaiban	autózva	gyönyörködünk	a	lélegzetelállító	természeti	látványban.	A	délutáni	órákban	
indulunk Annaberg im lammertal-ba, ahol elfoglaljuk szállodai szobáinkat.

3. nap: annaberg im lammertal – mattsee  –  salzburg  –  annaberg im lammertal (kb.	190	km)
Reggelit	 követően	 a	 Porsche	 Fahrtraum	 múzeumot	 keressük	 fel.	 Az	 interaktív	 kiállítás,	 Porsche	
unokájának	Ernst	Piechnek	a	magángyűjteménye.	Ezt	követően	utunkat	Salzburg	felfedezésével	foly-
tatjuk. sétálunk a varázslatos barokk óvárosban, megtekintjük a dómot, Mozart szülőházát, a Mirabell 
kastélyt	és	kertjét.	A	Mönchsberg	szikláin	tornyosuló	Hohensalzburg	várhoz	siklón	utazva	juthatunk	fel,	
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra. szabadidőnkben megkóstolhatjuk a híres Mozart golyót, 
illetve a város legendás kávéházaiban ihatunk egy tradicionális salzburgi kávét. városnéző programunk 
után visszatérünk az autókhoz és az egyéb közlekedési eszközökhöz. salzburg repülőtere mellett egy ult-
ramodern	üveghangárban	találjuk	a	Red	Bull	tulajdonosának,	Dietrich	Mateschitznek	a	gyűjteményét.	
A	Hangar-7	Forma	1-es	versenyautóknak,	motoroknak,	vadász-,	utasszállító	és	műrepülőgépeknek	vala-
mint harci és polgári helikoptereknek egyaránt otthont ad. Az esti órákban indulunk vissza szállásunkra. 

4. nap: Hallstatt – gmunden – Hohentauern	(kb.	290	km)
Reggelinket	elfogyasztva	a	barokk	városkába	Hallstattba	autózunk	tovább.		Az	UNESCO	Világörökség	
részeként számon tartott kisvárosban sétálva megcsodáljuk  Ausztria egyik legbájosabb főterét, a gó-
tikus templomot, sőt a bátrabbak a csontkápolnába is bemehetnek. ezt követően a traunsee partján 
fekvő	festői	szépségű	Gmundenbe	látogatunk.	Rövid	sétát	teszünk	az	egykori	híres	üdülővárosban	és	
a tóparti sétányon, ahol megtekintjük az ort vízi kastélyt. A délutáni órákban utazunk vissza hohen-
tauerni szállásunkra.

5. nap: Hohentauern – kleinwetzdorf – budapest (kb.	590	km)
utolsó napunk délelőttjén kleinwetzdorf irányába indulunk. látogatást teszünk a koller oldtimer 
Múzeumban,	ami	a	járműgyártás	közel	120	éves	történelmét	mutatja	be.	Kora	délután	indulunk	haza,	
rövid pihenőkkel. érkezés budapestre várhatóan az esti órákban.

2020. szeptember 05-09.  
(5	nap/4	éjszaka)

saLzKaMMerGUt FeLFedezÉse 
KLassziKUs JárMŰveKKeL

a részvételi díj tartalmazza: 4	éjszaka	szállást	3	csillagos	szállodában	kétágyas	elhelyezéssel	és	félpanziós	ellátással.	
a részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, idegenforgalmi adót, belépőjegyeket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban illetve időpontjukban módosulások történhetnek. 

részvételi díj/fő: 
oldtimer Prémium klubtagnak: 
71	800	Ft 
nem klubtagoknak: 79	200	Ft





az ország 10 Pontján várjuk önt
3 szállásfoglalással és utazási információkkal,
3 utas- és külföldi assistance biztosításokkal
3 magyar és külföldi autópálya-matricákkal

budapest Xiii. ker.
1132	Budapest,	Visegrádi	u.	17.
Telefon:	(06	1)	237	1940
	 (06	20)	288	6795
visegradi@autoclubtravel.hu

budapest Xi. ker.
1119	Budapest,	Etele	út	69.
Telefon:	(06	1)	464	7560
	 (06	20)	288	6809
etele@autoclubtravel.hu

budapest iv. ker.
1043	Budapest,	
Berda	József	u.	15.
Telefon:	(06	1)	345	1641	
	 (06	20)	929	2865
berda@autoclubtravel.hu

debrecen
4025	Debrecen,	Simonffy	u.	4-6.
HALKÖZ	Üzletház
Telefon:	(06	52)	530	324
	 06	20	/	288	7038
debrecen@autoclubtravel.hu

Eger
3300	Eger,	Jókai	u.	5.
Telefon:	(06	36)	516	230
	 (06-20)	345-7199
eger@autoclubtravel.hu

nyíregyháza
4400	Nyíregyháza,	
Dózsa	György	u.	9.
Telefon:	(06	42)	504	330
	 (06	20)	288	7018
nyiregyhaza@autoclubtravel.hu

Pécs
7624	Pécs,	Ferencesek	u.	22.
Telefon:	(06	72)	324	729
	 (06	20)	288	6859
pecs@autoclubtravel.hu

székesfehérvár 
8000	Székesfehérvár,	
József	Attila	u.	2/a.
Telefon:	(06	22)	312	787
	 (06	20)	288	6849
szekesfehervar@autoclubtravel.hu

szeged 
6722	Szeged,	Bartók	tér	6.
Telefon:	(06	62)	420	133
	 (06	20)	288	7028
szeged@autoclubtravel.hu

zalaegerszeg
8900	Zalaegerszeg,	
Alsóerdei	u.	3/a.
Telefon:	(06	92)	550	193	
	 (06	20)	237	7881
zalaegerszeg@autoclubtravel.hu


