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bízva az idei év sikerességében készítettük el az egyéni utazások 2021. program-
füzetünket. Ajánlatainkat a korábbi évek tapasztalatai, visszajelzései alapján állí-
tottuk 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 tevékeny- 
kedik, szállásajánlatokkal, menetjegyekkel, biztosítások kötésével, autópálya 
matricák, városkártyák, térképek és útikönyvek értékesítésével segítve nyaralá-
sukat, 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%

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
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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

TarTalom

ausztria 4.

Csehország 10.

Erdély 14.

Horvátország, montenegro 17.

lengyelország 33.

Németország 34.

olaszország 36.

Szlovákia 53.

Szlovénia 55.

oldtimer utazások 

Toszkána négy keréken 59.

legszebb horvát tengerpartok 60.

Salzkammergut felfedezése 60.

Erdélyi barangolás 61.

Szlovénia ékszerei 61.

Általános Szerződési Feltételek 62.



aUsztria

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

graz
roomz graz 
– budgeT design HoTel***
au0101
leírás: az elegáns szálloda, a Graz Messe kiállítási központ és a stadthalle 
közelében fekszik, a keleti-pályaudvar mellett. A történelmi óváros és szá-
mos	 látnivaló	 villamossal	mindössze	 kb.	 6	 perc	 alatt	 elérhető,	 a	 kb.	 200	 
méterre található villamosmegállóból. szolgáltatás: 24 órás recepció, ét-
terem, bár, lift, terasz, fitneszterem, ingyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen 
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. Kedvezmény:	5	éves	korig	egy	gyer-
mek a szülőkkel egy szobában ingyenes. 

bécs
ausTria Trend HoTel lassalle****
au0101
leírás: a szálloda nyugodt, mégis központhoz közeli helyen fekszik, a Pra-
ter, a duna-sziget és a Messe közelében. A városközpont a kb. 400 méter 
távolságra	található	U1	metróvonallal	egyszerűen	elérhető.	szolgáltatás: 
24	órás	 recepció,	 lobby,	 reggeliző	 terem,	bár,	 kert,	 terasz,	 szauna	 (térítés	
ellenében),	ingyenes	wifi.	elhelyezés: légkondicionált szobákban, melyek 
fürdőszobával,	 hajszárítóval,	 TV-vel,	 minibárral	 és	 széffel	 rendelkeznek.	
ellátás: reggeli. Parkolás:	a	szálloda	garázsában	kb.	18	€/nap.	az ár tar-
talmazza: idegenforgalmi adót. Kedvezmény: 11 éves korig egy gyermek 
a szülőkkel egy szobában ingyenes. Kiemelt időszak:	03.03-03.06.,	04.02-
04.04.,	05.09-05.13.	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 recepció, reggelizőterem, bár, konferenciaterem, fitneszterem, in-
gyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált classic kétágyas szobákban, 
melyek	 fürdőszobával,	 hajszárítóval,	 TV-vel,	 minibárral	 és	 laptop	 széffel	
rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás:	a	szálloda	parkolójában	5	€/nap	
(korlátozott	számban)	vagy	a	közelben	lévő	garázsban	kb.	15,20	€/nap	(előre	
foglalandó).	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kiemelt időszak: 
03.03-03.06.,	 04.02-04.04.,	 04.09-04.12.,	 04.16-04.18.,	 04.26-04.30.,	 05.13-
05.15.,	 05.21-05.22.,	 06.03-06.04.,	 06.08-06.12.,	 06.16-06.19.,	 07.08-07.10,	 
09.27-10.05.	között	az	ár	egyéni	lekérésre	érhető	el.	

bécs
mondial aParTHoTel****            au0101
leírás:	az	aparthotel,	Bécs	híres	1	kerülete	közelében	(kb.	600	méterre)	ta-
lálható,	a	Liechtenstein	Palota	közvetlen	közelében.	Az	U4	Friedensbrücke	
metróállomás kb. 10 perces sétára, míg busz- és villamosmegállók pár lé-
pésre érhetők el. szolgáltatás: előcsarnok recepcióval, reggeliző terem, in-
gyenes wifi. elhelyezés: klasszikus stílusban berendezett apartmanokban, 
melyek	egyénileg	vezérelhető	 légkondicionálóval,	Tv-vel	 (300	nemzeti	és	
nemzetközi	 csatornával),	 telefonnal	 és	 hajszárítóval	 felszereltek.	 56	 nm-
esek, maximum 4 fő részére alkalmasak, előszobával, nappali kihúzható 
kanapéval,	 beleértve	 a	 teljesen	 felszerelt	 konyhát,	 hálószobával	 (francia- 
ágy),	fürdőszobával	és	külön	álló	Wc-vel	felszerelt.	ellátás: önellátás, regge-
li	igényelhető,	mely	helyszínen	fizetendő	15	€/fő/alkalom.	Parkolás: garázs 
10	 €/gépjármű/nap.	 az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kedvez- 
mény: szülőkkel egy szobában egy gyermek 11 éves korig ingyenes. mini-
mum tartózkodás: 2 éj. egyéb: háziállat vihető, ár lekérés alapján.

bad 
KleinKircHHeim  
cooee alPin HoTel***              
au0301
leírás: bad kleinkirchheim, karintia tartomány egyik legjelentősebb 
gyógyüdülőhelye. A város 1100 méter tengerszint feletti magasságban, 
egy	5	km	hosszú	völgyben	fekszik,	melyet	körös-körül	2000	méter	magas	 
hegyek határolnak. A szálloda közelében található az uNesco világ-
örökséghez tartozó bioszféra rezervátum, mely a szabadtéri sportok 
szerelmeseinek, természetkedvelőknek, illetve családoknak a kedvelt helye.  
A	 Römerbad	 termálfürdő	 kb.	 600	 méterre	 található	 a	 szálláshelytől.	
szolgáltatás: recepció, lobby, étterem, bicikli tároló, wellness részleg 
(szauna	 és	 fitneszterem),	 ingyenes	 wifi.	 elhelyezés: modern, erkélyes, 
kényelmesen berendezett szobákban, melyek tv-vel, rádióval, telefonnal  
és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. kétágyas szoba: kb. 21-24 nm-es 
maximum 3 felnőtt vagy 2 felnőtt + 1gyermek részére. ellátás: reggeli. 
Parkolás:	 ingyenesen	 a	 szálloda	 előtti	 parkolóban	 (foglaltság	 függvé-
nyében),	garázs	5	€/gépjármű/éj.	az ár tartalmazza: szauna és a fitnesz-
terem használatát. Kedvezmény:	6	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	
szobában, pótágyon ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 
2,60	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás: 2 éj. felár: babaágy 
10	€/éj,	félpanzió	6	éves	korig	ingyenes,	6-16	éves	kor	között	2	900	Ft/fő,	16	
éves	kortól	5	700	Ft.	egyéb: háziállat	vihető	10	€/kisállat/éj	(ellátás	nélkül).	

4 5

aUsztriastájerország és Karintia

 02.01-04.01. 04.01-07.01.														fő/éj	 07.01-09.01.	 11.01-11.27.	 09.01-11.01.
	 11.27-12.20.	
kétágyas	szobában		 17	300	Ft	 19	900	Ft	 22	500	Ft

 02.01-03.03.	 03.29-04.02.	 04.19-05.09.
																	fő/éj	 03.06-03.29.	 04.04-04.19.	 05.13-06.27.
	 	 06.27-08.30.	 08.30-10.30.
kétágyas	szobában	 17	900	Ft	 22	500	Ft		 24	900	Ft

                 fő/éj 02.01-03.29.	 03.29-04.19.	 04.19-06.27.
	 	 06.27-08.30.	 08.30-10.30.
kétágyas	szobában	 18	800	Ft	 23	800	Ft	 27	600	Ft

  04.07-05.01.	 03.02-03.08.
                fő/éj 02.01-03.02. 07.01-09.01.	 03.28-04.07.
	 03.08-03.28.	 10.01-11.01.	 05.01-07.01.
	 	 	 09.01-10.01.
apartman	 24	900	Ft	 26	700	Ft	 29	900	FtKedvezmény: 5% (02.01-11.01.	között,	7	éjszaka	tartózkodás	esetén)	

elŐfoglalási Kedvezmény: 10% (foglalás	04.29-ig)

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 tömegközlekedés-
sel könnyen megközelíthetők, mivel a legközelebbi megálló mindössze 
100 méterre van a szállodától. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby 
bár, reggeliző terem, konferenciatermek, ingyenes wifi. elhelyezés: 
légkondicionált	kétágyas	szobákban,	melyek	TV-vel,	mini	hűtővel,	Ne-
spresso kávéfőzővel és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. ellátás: 
reggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen. Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi adó.

 02.01-04.01.
																												fő/éj	 07.05-08.13.	 11.01-12.20.	 04.01-07.01.	 07.01-07.05.

	 08.16-09.01.	 	 09.01-11.01.	 08.13-08.16.

kétágyas	szobában		 20	800	Ft	 22	800	Ft	 24	600	Ft	 26	300	Ft

                              fő/éj	 04.21-05.20.	 05.20-07.01.
	 10.18-11.01.	 08.31-10.18.	 07.01-08.31.

kétágyas	szobában	 19	200	Ft	 21	400	Ft	 23	900	Ft

6=7 (04.21-05.08.	és	10.25-11.07.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
11=14  (04.21-05.08.	és	10.25-11.08.	között	11	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el) A kedvezmények nem összevonhatók! 
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Felső-ausztria salzburgerland
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	600	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	 04.15-07.03.
	 08.15-10.03.	 07.03-08.15.

két-	és	háromágyas	szobában		 15	700	Ft	 16	400	Ft	
családi	szobában		 17	300	Ft	 17	900	Ft

aJándéK: salzKammerguT élménykártya 
3 vagy több éjszaka foglalása esetén!

aJándéK: HocHKönig card (A	 kedvezménykártya	 Maria	 Alm,	 Dienten,	 valamint	 Mühlbach	 felvonóinak	 ingyenes	 használatára,	 kedvezményes 
belépőjegyek vásárlására a környék attrakcióihoz és múzeumaiba, illetve a helyi idegenforgalmi iroda által szervezett kirándulásokon, programokon való ingye-
nes,	vagy	kedvezményes	részvételre	jogosít	fel.)bad iscHl

HoTel sTadT salzburg***            au0201
leírás: a hagyományos stílusban épült, családi tulajdonban lévő szál-
loda,	a	város	központjától	mindössze	kb.	5	perces	 sétára	helyezkedik	
el. A bájos kisváros a salzkammerguti tóvidék szívében található, mely 
többek	között	híres	a	Habsburgok	nyári	kastélyáról,	 fürdőjéről,	 illetve	
a hamisíthatatlan isleréről. szolgáltatás: recepció, lobby, étterem, bár 
snackekkel, sörkert, terasz, ingyenes wifi a közösségi terekben, lift, 
szauna és infrakabin. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek tv-vel, 
telefonnal, minibárral és saját fürdőszobával felszereltek. ellátás: reg-
geli. Parkolás: a szálloda parkolójában, foglaltság függvényében. az 
ár tartalmazza:	szauna	és	infrakabin	ingyenes	használatát	16:00-22:00	
között. Kedvezmény: egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában	6	éves	kor-
ig	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12	éves	kortól	30%.	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj.	egyéb:	háziállat	vihető	10	€/
kisállat/éj	(ellátás	nélkül).

                      fő/éj	 04.01-06.11.
	 09.20-11.01.	 06.11-09.20.

kétágyas	szobában	 21	800	Ft	 22	900	Ft

6=7 (05.01-07.03.	és	08.21-10.30.	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	04.01-ig)

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	távolságra	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),	menüválasz-
tós 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 Acapul-
co	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	 05.01-07.03.
	 08.21-10.30.	 07.03-08.21.

melléképületi	kétágyas	vagy	családi	szobában		 17	300	Ft	 18	900	Ft
főépületi	kétágyas	vagy	családi	szobában		 18	300	Ft	 19	900	Ft

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

elŐfoglalási Kedvezmény:  10% (foglalás	04.30-ig)
A kedvezmények 
összevonhatók!

A kedvezmények összevonhatók! A kedvezmények összevonhatók!

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	TV-vel,	 rádióval,	 széffel,	wifi-vel,	
konyhasarokkal, hajszárítóval felszerelt fürdőszobával és részben erkél-
lyel	 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	franciaággyal.	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. ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: 
a	víz-,	a	fűtés-,	az	áram	díját,	ágyneműt,	törölközőt,	konyharuhát,	wellness	használatot.	Parkolás:	az	apartmanház	parkolójában	ingyenes	(apart-
manonként	1	autó	részére).	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj	(14	éves	kortól),	kaució	100	€/apartman,	végső	takarítás	A	típus	
apartmanban	42	€/apartman,	B	típusú	apartmanban	52	€/apartman,	ágynemű-,	törölköző-,	konyharuha	cseréje	15	€/alkalom	(több	mint	7	éjszaka	
foglalása	esetén	fizetendő).	minimum tartózkodás: 3 éj. egyéb:	kisállat	vihető	50	€/tartózkodás.	

annaberg im lammerTal
sPorTHoTel dacHsTein WesT***            au0201
leírás: a szálloda Annaberg im lammertal központjában, a salzburg-i 
Dolomit-hegység	 csodás	 alpesi	 környezetében,	 a	 Dachstein	West	 ré-
gióban	 fekszik,	 Salzburgtól	 70	 km-re.	 Salzkammergut	 régió	 Ausztria	
egyik	legváltozatosabb	vidéke,	gyönyörű	természeti	képződményekkel,	
látványos túraútvonalakkal és hatalmas sípályákkal. szolgáltatás: 
recepció, étterem, bár, nyári terasz, lift, kerékpár és egyéb sportfel-
szerelések kölcsönzési lehetősége, túraszervezés, gyermekjátszó, já-
tékterem	(biliárdasztal,	csocsó	és	darts),	ingyenes	wifi,	wellness	részleg	
(15:00–18:00	között):	szauna,	gőzkabin,	fényterápiás	infrakabin,	pihenő	
szoba. ellátás: reggeli. elhelyezés: két-, háromágyas és családi szobákban. Minden szoba fürdőszobával, tv-vel és telefonnal rendelkezik. Ked-
vezmény:	szülőkkel	egy	szobában	egy	gyermek	3	éves	korig	ingyenes,	második	gyermek	50%,	3-7	éves	kor	között	50%,	7-12	éves	kor	között	30%,	
12-16	éves	kor	között	20%,	16	éves	kortól	10%.	Parkolás: a	szállodától	150	méterre	lévő	parkolóban	ingyenesen.	Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	adó	2,05	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás: 2 éj. felár: félpanzió	4	500	Ft/fő/alkalom.	

abersee
HoTel-PanziÓ carossa***           au0201
leírás:	 a	 családi	 vezetésű	 szálloda	gyönyörű	hegyvidéki,	 nyugodt	 környezetben,	 Salzkammergut	 szívé-
ben	helyezkedik	el,	St.	Gilgen	és	Strobl	települések	között,	a	Wolfgangsee-nél.	A	szálloda	saját	strandja	kb.	
800	méter	távolságra	található.	szolgáltatás: recepció, étterem, bár, lift, terasz, kert, játszótér, játszósarok, 
asztalitenisz, asztalifoci, ingyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek 
fürdőszobával, tv-vel, telefonnal és erkéllyel rendelkeznek. ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szál-
loda saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: a szálloda saját strandjának használatát. Kedvez-
mény:	11	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	11-16	éves	kor	között	pótágyon	30%,	
16	éves	kortól	pótágyon	20%.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	1,90	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	
minimum tartózkodás:	06.19-09.04.	között	4	éj.	egyéb:	háziállat	vihető	6	€/háziállat/éj	(ellátás	nélkül).	

              apartman/éj	 06.27-07.10.
	 08.29-09.04.	 07.10-08.29.

A	típusú	apartman	 23	700	Ft	 26	900	Ft
B	típusú	apartman	 46	700	Ft	 52	900	Ft

 fő/éj	 04.28-06.19.
	 	 09.04-10.16.	 06.19-09.04.

kétágyas	szobában	reggelivel	 17	900	Ft	 18	900	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 20	900	Ft	 21	800	Ft

6=7 (08.21-09.04.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (04.28-05.23.	és	09.11-10.16.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

elŐfoglalási Kedvezmény:  5% (foglalás	04.01-ig)

elŐfoglalási Kedvezmény:  5% (foglalás	03.31-ig)

elŐfoglalási Kedvezmény:  
10% (érkezés	előtt	legalább	60	nappal	történő	foglalás	esetén.)

Kedvezmény: Minimum 3 éjszaka tartózkodás esetén 10%, 
                                 Minimum	6	éjszaka	tartózkodás	esetén	15%

	 05.13-06.19.	 05.13-06.19.	 06.19-07.03.	 06.19-07.03.
																							fő/éj	 08.31-10.03.	 08.31-10.03.	 08.22-08.31.	 08.22-08.31.	 07.03-08.22.	 07.03-08.22.
 (hétfőtől-péntekig) (péntektől-vasárnapig)	 (hétfőtől-péntekig)	 (péntektől-vasárnapig)	 (hétfőtől-péntekig) (péntektől-vasárnapig)

két-, háromágyas, 
valamint családi szobában  17	900	Ft	 	19	800	Ft	 	19	800	Ft	 22	900	Ft	 22	200	Ft	 24	900	Ft



saalbacH 
Paulina aParTman
au0202
leírás: a családi tulajdonban lévő apartmanház, a település vorderglemm 
nevű	részében	található,	Saalbach	központjától	kb.	4	km-re,	több	mint	1000	
méter magasságban, mégis jól megközelíthető helyen. A vidéket legtöb-
ben csak téli úticélként ismerik, hiszen itt található Ausztria legnagyobb 
összefüggő síterülete, holott nyáron is kalandozhatunk az osztrák Alpok 
szívében a sok száz kilométer hosszú kerékpár- és túraútvonalak valamelyikén. szolgáltatás:	kert,	mosoda	szárítógéppel	(felár	ellenében),	szauna	(felár	
ellenében),	darts,	ping-pong	asztal,	tollas	készlet,	grillezési	lehetőség	a	kertben,	biciklitároló.	elhelyezés: az összes apartman saját fürdőszobával, tv-vel, 
rádióval,	wifi-vel,	konyhasarokkal	(4	főzőlapos	elektromos	tűzhellyel,	sütővel,	hűtővel,	kávéfőzővel,	vízforralóval	rendelkezik),	valamint	erkéllyel	felszerelt.	
2-3 fős stúdiók:	egy	légterű,	kb.	33	nm-es,	maximum	2	felnőtt	+	1	egy	gyermek	(16	éves	korig)	részére.	felszereltség: nappali egy franciaággyal és egy ki-
húzható kanapéval. 2-4 fős apartmanok:	két	légterű,	kb.	40	nm-es.	felszereltség: hálószoba franciaággyal, nappali két főnek ággyá nyitható kanapéval. 
2-4 fős apartmanok:	három	légterű,	kb.	52	nm-es.	felszereltség: két hálószoba franciaággyal nappali étkező sarokkal. ellátás: önellátás. Parkolás: in-
gyenesen az apartmanház parkolójában. az ár tartalmazza: víz,	gáz,	áram	díját,	törölközőt	(1	db-ot	személyenként),	ágyneműt,	konyharuhát,	valamint	1	
alkalommal ingyenes szauna használatot. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2	€/fő/éj	(15	éves	kortól),	kaució	70	€/apartman,	végső	takarítás	
2-3 fős stúdió esetén 30 €, 2-4 fős apartman esetén 40 €. minimum tartózkodás: 4 éjszaka. 

KaPPl 
val sinesTra aParTmanHáz
au0601
leírás: az apartmanház tirol nyugati részén, a svájci határhoz közeli 
Paznaun völgyben fekszik, kappl településén, a völgy legismertebb 
üdülőhelyétől ischgl-től kb. 11 km-re, csendes, napos, nyugodt környezet-
ben,	 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 szolgáltatások, friss zsemle és tej házhozszállí-
tási 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 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.

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	 részleg:	 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. ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes. az ár tar-
talmazza: heti egy alkalommal grillvacsora, vasárnaponként egy pohár prosecco a reggelihez, hétfőn, szerdán és pénteken 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:	3	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes,	3-6	éves	
kor	között	90%,	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:	07.10-08.28.	között	2	éj.

unTerTauern
forellenHof gasTHof HammerWirT***           au0201
leírás:	a	családi	vezetésű	szállodát	a	Hohe	Tauern	bámulatos	hegyvonulata	veszi	körül.	Radstadt-tól,	vala-
mint	az	Untertauerni	Vadas-és	szabadidőparktól	mindössze	kb.	5	km-re	található.	szolgáltatás: étkező, na-
pozó	terasz,	ingyenes	wifi,	wellness	részleg	(szauna,	infrakabin,	szolárium,	gőzkabin),	a	szálloda	udvarában		
fürdőtó	(5x12x1,80	méter),	ping	pong	asztal,	bicikli	kölcsönzési	lehetőség	(térítés	ellenében),	állatsimogató	
pónikkal,	nyulakkal,	kecskékkel,	 tengerimalacokkal	gyermekek	részére,	 játszótér	 (trambulinnal,	kis	csúsz-
dával,	hintával	és	focikapuval	felszerelt).	elhelyezés: két-, és háromágyas, valamint családi szobákban, me-
lyek tv-vel, telefonnal és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt, valamint részben erkéllyel rendelkeznek. 
A családi szoba maximum 4 fő részére alkalmas, egy franciaággyal és maximum 2 pótággyal felszerelhető. ellátás: félpanzió. Parkolás: a szál-
loda parkolójában, korlátozott számban ingyenes. az ár tartalmazza: szerdai napokon ingyenes szauna és infrakabin használatot. Kedvezmény: 
2	éves	korig	szülőkkel	egy	szobában	 ingyenes,	2-13	éves	kor	között	70%,	13-16	éves	kor	között	50%,	16-18	éves	kor	között	30%.	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 3 éj. egyéb: háziállat	vihető	kb.	12	€/kisállat/éj	(ellátás	nélkül).

sanKT JoHann
cooee alPin HoTel KiTzbÜHeler alPen***           
au0201
leírás: a kitzbüheli Alpok kiváló választás nem csak télen, hanem nyáron is a természet szerelmeseinek, 
gyermekes családoknak, hiszen több mint 200 km túraútvonallal, kerékpárutakkal, ösvényekkel, golfpályák-
kal, fürdőtavakkal várja az odalátogatókat. szolgáltatás:	recepció,	lobby,	étterem,	wellness	részleg	(szauna	
és	fitneszterem),	ingyenes	wifi.	elhelyezés: modern, erkélyes, kényelmesen berendezett kétágyas szobák-
ban, melyek tv-vel, rádióval, telefonnal és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. kb. 21 nm-es maximum 
3 felnőtt vagy 2 felnőtt + 1gyermek részére. ellátás: reggeli. Parkolás:	ingyenesen	a	szálloda	előtti	parkolóban,	mélygarázs	5	€/gépjármű/nap.	 
az ár tartalmazza: szauna és a fitneszterem használatát. Kedvezmény:	6	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában,	pótágyon	ingyenes.	
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	2,60	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás: 2 éj. felár: babaágy	10	€/éj,	félpanzió	6	éves	
korig	ingyenes,	6-16	éves	kor	között	2	900	Ft/fő,	16	éves	kortól	5	700	Ft.	egyéb:	háziállat	vihető	10	€/kisállat/éj	(ellátás	nélkül).

aUsztriaaUsztria

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

salzburgerland tirol

	 apartman/éj	 06.26-09.26.
Stúdió	2	fő	esetén	 	 27	300	Ft
Stúdió	3	fő	esetén	 	 32	700	Ft
2-4	fős	két	légterű	apartman	 43	600	Ft
2-4	fős	három	légterű	apartman	 51	900	Ft

                  apartman/éj	 06.19-07.16.
	 08.14-10.08.	 07.16-08.14.

4	fős	apartmanban	 21 400	Ft	 23 300	Ft
4+2	fős	apartmanban	 25 600	Ft	 31 800	Ft	

                               fő/éj	 05.29-07.03.
	 08.21-09.17.	 07.03-08.21.

két-, háromágyas, 
valamint családi szobában 23	500	Ft	 24	700	Ft

 fő/éj	 05.01-05.22.	 05.22-07.10.
	 	 09.25-11.02.	 08.28-09.25.	 07.10-08.28.

B	típusú	kétágyas	szobában	 24	900	Ft	 25	900	Ft	 27	300	Ft
A	típusú	kétágyas	szobában	 25	900	Ft	 27	300	Ft	 28	500	Ft	

6=7 (06.26-07.03.	és	09.04-09.26.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10  (06.26-09.26.	között	9	éjszaka	áráért	10	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (05.29-06.30.	és	08.21-09.18	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10  (05.29-06.30.	között	9	éjszaka	áráért	10	éjszakát	tölthet	el)	

6=7 (05.01-06.27.	és	08.29-11.02.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (04.21-05.08.	és	10.25-11.07.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
11=14	(04.21-05.08.	és	10.25-11.07.	között	11	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (06.19-07.03.	és	08.21-10.08.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10	(07.03-08.21.	között	9	éjszaka	áráért	10	éjszakát	tölthet	el)	

aJándéK: saalbach Hinterglemm JoKer card  
(A	 Joker	 Card	 Saalbach-Hinterglemm	 régió	 nyári	 kedvezménykártyája,	mely	 05.21-10.17.	 közötti	 időszakban,	 a	“Játékok	 völgyének”	 népszerű	 nyári	 program-
lehetőségeit	foglalja	magában,	ingyenes	és	kedvezményes	felvonó-	és	belépődíjakkal.)

aJándéK: naTionalParK sommercard  
(A	kedvezménykártya	a	Hohe	Tauern	Nemzeti	Park	Salzburg	tartományi	
oldalára	 érvényes,	mely	 05.01.-10.31.	 között	 használható	 fel.	 A	 Natio-
nalpark sommercard számos látnivalót és programot foglal magában, 
ingyenes	és	kedvezményes	belépődíjakkal.)

aJándéK: silvreaTTa card  
(1	jegy	-	1	000	lehetőség	-	minden	felvonó	és	libegő	ingyenes	hasnálatát	biztosítja	 Ischglben,	Galtürben,	Kapplben.	 Ingyenes	belépést	biztosít	az	alpináriumi	
fedett	és	szabadtéri	medencéihez	és	fürdő	tavaihoz.	Ezen	kívül	még	számos	kedvezményt	foglal	magában.)

elŐfoglalási Kedvezmény:  10% (foglalás	04.30-ig)

elŐfoglalási Kedvezmény:  5% (foglalás	04.15-ig)

elŐfoglalási Kedvezmény:  10% (foglalás	04.29-ig)

 04.21-05.20.	 05.20-07.01.	 07.01-08.31.																														fő/éj	 10.18-11.07.	 08.31-09.17.	 09.17-09.19.	 	 09.19-10.18.	
kétágyas	szobában	 17	900	Ft	 18	900	Ft	 21	800	Ft

A kedvezmények nem összevonhatók!

A kedvezmények összevonhatók!
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Csehorsz ágCsehorsz ág PrágaPrága
Prága   
aParTHoTel ausTria suiTes***            cz0101
leírás:	az	aparthotel,	az	Andel	bevásárlóközponttól	mindössze	200	méterre,	a	Kinsky-kert	közelében	található.	Az	Arbesovo	Namesti	villamosmegálló	(a	
6-os,	9-es,	12-es	és	20-as	villamosok	megállóhelye)	az	Austria	Suites	épülete	mellett	helyezkedik	el.	A	B	metróvonal	Andel	állomása	egy	villamosmegállóra	
van. Az Austria suites kiváló kiindulási pontja a károly-híd, vagy a Mala strana városrész megtekintéséhez. szolgáltatások: 24 órás recepció, ajándék-
bolt, lift, csomagmegőrző, bankautomata, ingyenes wifi. elhelyezés: 2+1 fős stúdió:	kb.	35	nm-es,	egy	hálószobás	franciaággyal	és	egy	kihúzható	kana-
péval,	TV-vel,	telefonnal,	külön	konyhával	(mely	hűtővel,	mikrohullámú	sütővel,	vízforralóval	és	alapvető	eszközökkel	felszerelt),	valamint	fürdőszobája	
hajszárítóval rendelkezik. 4 fős apartman:	 kb.	 46	 nm-es,	 két	 szobával,	Tv-vel,	 telefonnal	 és	 fürdőszobája	 hajszárítóval	 felszerelt.	 A	 nappalija	 francia- 
ággyal	valamint	egy	konyhasarokkal	rendelkezik	(mely	hűtővel,	mikrohullámú	sütővel,	vízforralóval	és	alapvető	eszközökkel	felszerelt),	a	hálószobában	 
2 külön álló ágy található. ellátás: reggeli,	melyet	a	stúdióban/apartmanban	szolgálnak	fel	(naponta	kenyeret,	vajat,	lekvárokat,	süteményeket,	gyümölcs-
leveket	biztosítanak).	Parkolás: az	aparthotel	mélygarázsában,	kb.	400	CZK/gépjármű/éj	díj	ellenében	(szállásfoglalással	előre	rendelendő).	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	0,8	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 3 éj.

Prága   
aParTHoTel sibelius***            cz0101
leírás: a 12 apartmanból álló aparthotel csendes helyen található, Prága városának královské vinohrady kerüle-
tében,	történelmi,	szecessziós	épületben.	Az	„A”	metróvonal	Náměstí	Míru	megállójától	5	perc	sétára	fekszik,	va-
lamint	villamossal	5	perc	alatt	elérhető	Prága	központja.	szolgáltatások: 24 órás recepció, pénzváltó, ajándék 
vásárlási	lehetőség,	mosodai	szolgáltatások	(mosás	és	vasalás),	ingyenes	wifi,	finn	szauna	és	reggeliző	terem	a	Ho-
tel	Orionban	(kb.	50	méterre	található).	elhelyezés:	egy	hálószobás	apartmanokban	(kb.	40	nm-es,	2	fő	részére),	
valamint	két	hálószobás	apartmanokban	(kb.	60	nm-es,	maximum	3+1	fő	részére),	az	egyik	hálószobában	fran-
ciaágy található a másikban pedig egy egyszemélyes ágy, továbbá egy fő részére pótágyazható. Az apartmanok 
Tv-vel,	széffel,	füst-	és	tűzjelzővel	felszereltek,	illetve	jól	felszerelt	konyhával	rendelkeznek.	ellátás:	reggeli	a	Hotel	Orion	reggeliző	termében.	Parkolás: a 
szálloda közelében őrzött parkolóban térítés ellenében. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kiemelt időszak:	04.01-04.05.,	04.30-05.03.	és	12.24-
12.31. között az árak egyéni lekérésre érhetők el. minimum tartózkodás: a	kiemelt	időszakokban,	valamint	05.03-05.26.	között	3	éj.

Prága   
HoTel orion***            cz0101
leírás:	a	csendes	Královské	Vinohrady	kerületben	fekszik	a	Hotel	Orion	épü-lete,	csupán	300	méterre	a	Náměstí	
Míru	metróállomástól.	 Közelben	 helyezkedik	 el	 a	 nagy	 Havlickovy	 Sady	 park,	 valamint	 különböző	 éttermek,	
bárok és hagyományos prágai sörözők is találhatóak a környéken. A vencel tér kb. 1 km-es távolságra van a szál-
lodától. szolgáltatások: 24	órás	recepció,	pénzváltó,	ajándék	vásárlási	lehetőség,	mosodai	szolgáltatások	(mosás	
és	vasalás),	finn	szauna	(felár	ellenében)	és	reggeliző	terem,	ingyenes	wifi.	elhelyezés: Kétágyas szoba: tv-vel, 
telefonnal,	 fürdőszobája	 hajszárítóval	 felszerelt,	 valamint	 konyhasarokkal	 rendelkezik	 (felszereltsége:	 hűtő,	 
elektromos	főzőlap,	vízforraló).	Junior apartman: 3+1 fős, nappali konyhasarokkal, pótágyazási lehetőséggel, 
valamint egy hálószobával, fürdőszobája hajszárítóval felszerelt. family apartman: 4+2 fős, külön konyha étkezővel, nappali franciaággyal, pótágyazási 
lehetőséggel, tv-vel, valamint hálószoba két külön ággyal, fürdőszobája hajszárítóval felszerelt. ellátás: reggeli. Parkolás: a hotel közelében térítés el-
lenében. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kiemelt időszak:	04.01-04.05.,	04.30-05.03.	és	12.24-12.31.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetők	el.	
minimum tartózkodás:	a	kiemelt	időszakokban,	valamint	05.03-05.26.	között	3	éj.

Prága   
HoTel Prague cenTre suPerior***
cz0101
leírás: a szálloda központi elhelyezkedésének köszönhetően a leghíre-
sebb látnivalóktól és a történelmi színhelyektől csupán néhány perces 
sétára	 található.	 A	Vencel	 tér	 10-15	 perc,	 az	 I.	 P.	 Pavlova	metrómegálló	 3	
perc gyalogosan. szolgáltatások:	24	órás	recepció,	étterem,	nyári	kert,	25	
fős	 konferenciaterem,	 szépségszalon,	 ingyenes	 wifi,	 Hotel	 Prague	 Centre	 
Plaza***+ relax centruma: szauna, pezsgőfürdő, sóbarlang, masszázskeze-
lések	(térítés	ellenében).	elhelyezés:	kényelmes	fürdőszobás	szobákban,	melyek	hajszárítóval,	TV-vel,	telefonnal,	széffel	és	minibárral	rendelkeznek.	el-
látás: reggeli. Parkolás: a	szálloda	garázsában	kb.	500	CZK/gépjármű/éj	(szállásfoglalással	együtt	rendelendő).	Kedvezmény: 2 éves korig egy gyermek 
szülőkkel	egy	ágyban	és	2-5	éves	kor	között	a	szülők	szobájában,	pótágyon	ingyenes.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	0,8	€/fő/éj.	Kiemelt 
időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. minimum tartózkodás: 2 éj. 

Prága   
HoTel Prague cenTre Plaza***            cz0101
leírás: az elegáns, történelmi épületben lévő szálloda Prága központjában található, néhány percnyi sétára a 
vencel tértől és az i. P. Pavlova metrómegállótól. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	lobby	bár,	étterem,	60	fős	konfe-
rencia	terem,	relax	centrum:	szauna,	pezsgőfürdő,	ingyenes	wifi,	sóbarlang,	masszázskezelések	(térítés	ellenében).
elhelyezés:	 kényelmes	 fürdőszobás	 szobákban,	 melyek	 mindegyike	 hajszárítóval,	 TV-vel,	 telefonnal,	 széffel	
és minibárral rendelkezik. ellátás: reggeli. Parkolás:	 a	 szomszédos	 Hotel	 Prague	 Centre	 Superior***	 mély-
garázsában	kb.	500	CZK/gépjármű/éj	(szállásfoglalással	együtt	rendelendő).	Kedvezmény: 2 éves korig egy gyer-
mek	szülőkkel	egy	ágyban	és	2-5	éves	kor	között	a	szülők	szobájában,	pótágyon	ingyenes.	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	kb.	0,8	€/fő/éj.	
Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. minimum tartózkodás: 04.02-04.05.	és	04.30-05.04.	
között 3 éj, egyébként 2 éj.

  02.01-02.28.	 01.02-01.09.
	 fő/éj	 11.02-11.27.	 02.28-04.01.	 04.05-04.30.	 05.03-05.26.
	 	 	 11.27-12.23.	 05.26-11.02. 
egy	hálószobás	apartmanban	 9	900	Ft	 11	400	Ft	 15	700	Ft	 25	600	Ft
két	hálószobás	apartmanban	3	fő	esetén	 10	400	Ft	 12	300	Ft	 15	200	Ft	 23	700	Ft
pótágy		 	 8	500	Ft	 8	500	Ft	 11	400	Ft	 11	400	Ft

 fő/éj	 02.01-02.28.	 02.28-04.01.	 04.05-04.30.
	 	 11.02-11.27.	 11.27-12.23.	 05.26-11.02.	 05.03-05.26.

kétágyas	szobában	 	 9	900	Ft	 11	400	Ft	 15	700	Ft	 25	600	Ft
junior	apartmanban	3	fő	esetén	 10	400	Ft	 12	300	Ft	 15	200	Ft	 23	700	Ft
family	apartmanban	4	fő	esetén	 11	400	Ft	 12	800	Ft	 14	200	Ft	 24	200	Ft
pótágy		 	 8	500	Ft	 8	500	Ft	 11	400	Ft	 11	400	Ft

   02.01-03.29.	 	 03.29-04.18.
	 fő/éj	 11.04-12.20.	 06.16-09.02.	 05.26-06.13.	 04.18-05.26.

	 	 	 	 09.02-11.04.	 06.13-06.16.

kétágyas	szobában	 	 8	500	Ft	 11	500	Ft	 12	900	Ft	 16	900	Ft

   03.01-03.31.	 	 03.31-04.18.
	 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	700	Ft	 9	500	Ft	 12	300	Ft	 13	900	Ft	 17	900	Ft

	 	 02.01-04.02.	 04.02-04.05.
	 	 04.05-04.30.	 04.30-05.02.
	 	 05.02-05.07.	 05.07-05.09.
	 	 05.09-05.13.	 05.13-05.16.
	 	 05.16-05.21.	 05.21-05.24.
	 fő	/éj	 05.24-06.03.	 06.03-06.06.
	 	 06.06-08.13.	 08.13-08.15.	
	 	 08.15-10.01.	 10.01-10.03.
	 	 10.03-10.29.	 10.29-11.01.
  11.01-12.01. 
2+1	fős	stúdió	2	fő	esetén		 16	400	Ft	 19	900	Ft
2+1	fős	stúdió	3	fő	esetén	 12	500	Ft	 14	900	Ft
4	fős	apartman	3	fő	esetén	 14	200	Ft	 15	800	Ft
4	fős	apartman	4	fő	esetén	 11	900	Ft	 12	900	Ft

5=6	(02.01-04.02,	04.05-04.30.,	05.09-05.21.,	05.24-06.03.,	
06.06-08.13.,	 08.15-10.01.,	 10.03-10.29	 és	 11.01-12.01.	
között	5	éjszaka	áráért	6	éjszakát	tölthet	el)

5=6 (01.02-04.01.,	04.05-04.29.,	05.04-12.29.	között	5	éjszaka	áráért	6	éjszakát	tölthet	el)

5=6 (01.04-04.01.,	04.05-04.30.,	05.04-12.23.	között	5	éjszaka	áráért	6	éjszakát	tölthet	el)

magyar nyelvű idegenvezetés, sörgyárlátogatás vagy akár sétahajózás egyéni utazóink részére!
sörtúrák:
–	4	órás	sörtúra:	29	200	Ft	+	5	500	Ft/fő	
–	5	órás	sörtúra:	36	500	Ft	+	10	900	Ft	/fő
az árak tartalmazzák: Prága fontos látnivalóinak megtekintését 
idegenvezetővel, belépést a sörgyárba, 4 órás sörtúra esetén 3 féle 
sörkóstolási	lehetőség/fő	és	1db	sörkocsonya/	fő.	5	órás	sörtúra	esetén	
6	féle	sörkóstolási	lehetőség	és	2	db	sörkocsonya/	fő).

idegenvezetés: 
4	órás,	 helyi,	magyar	nyelvű	 idegenvezetővel	 a	 város	 fő	 látnivalóinak	
megtekintésével:	26	400Ft	+	1	800	Ft/fő

sétahajózás a moldván: 
–	1	órás	sétahajózás:	3	700	Ft/fő-től
–	2	órás	sétahajózás,	büféebéddel	vagy	vacsorával	9	200	Ft/fő-től

A	tájékoztatás	nem	teljeskörű,	részleteket	keresse	Ügyfélszolgálati	irodáinkban.



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.	Központi	épület	a	Hotel	Kriván***,	valamint	a	
melléképületi	 szállodák	a	Hotel	 Slovan***	és	a	Hotel	Concordia***,	melyek	 lépcsőházakkal	 kapcsolódnak	egymáshoz.	szolgáltatás: recepció, 
lobby	bár,	 étterem,	 kávézó,	 fedett	 terasz,	 fitneszterem.	Wellness	 részleg:	medence,	 finn	 szauna,	 infraszauna,	 gőzfürdő,	 jégbarlang,	 szolárium,	
különböző spa kezelések. A recepción ingyenes wifi elérhető. elhelyezés: HoTel KrivaŇ***: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, me-
lyek tv-vel, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. HoTel slovan***: kényelmesen berendezett 
kétágyas	szobákban,	melyek	TV-vel,	 telefonnal,	 internet	csatlakozási	 lehetőséggel,	hűtőszekrénnyel,	elektromos	vízforralóval	és	 fürdőszobájuk	
hajszárítóval ellátott. HoTel concordia***: kényelmesen berendezett, légkondicionált kétágyas szobákban, melyek tv-vel, wifi-vel, telefonnal, 
hűtőszekrénnyel,	elektromos	vízforralóval	és	fürdőszobájuk	hajszárítóval	ellátott.	ellátás: reggeli. Kedvezmény: 1 éves korig, szülővel egy ágyban 
ingyenes. felár:	félpanzió	3	700	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás	7	100	Ft/fő/alkalom.	

marienbad   
sPa 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 
szálloda egész területén. elhelyezés: komfort kétágyas szobákban, me-
lyek 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	fog-
lalás	szükséges).	Kedvezmény: 3 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár: félpanzió:	3	400	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás:	7	500	Ft/fő/
alkalom. egyéb: 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, 
szépségszalon új kozmetikai kezelésekkel exkluzív marienbadi kozme-
tikumokkal, tornaterem, fitneszterem, ingyenes wifi. elhelyezés: lég-
kondicionált kétágyas szobákban, melyek tv-vel, rádióval, telefonnal, 
minibárral,	 széffel,	 wifi-vel	 és	 hajszárítóval	 rendelkező	 fürdőszobával	
ellátottak. ellátás: reggeli. Parkolás: utcai parkolási lehetőség, felár el-
lenében. Kedvezmény: 3 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes. 
felár:	félpanzió	3	400	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás	7	500	Ft/fő/alkalom.	
egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el. 

Csehorsz ágCsehorsz ág Karlovy vary és MarienbadPrága és Český Krumlov
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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	kb.	400	CZK/gépjármű/éj	(szállásfoglalással	
együtt	rendelendő).	Kedvezmény: 2 éves korig egy gyermek szülőkkel egy 
ágyban	és	2-9	éves	kor	között	a	szülők	szobájában,	pótágyon	ingyenes.	Hely- 
színen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	0,8	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: a 
kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról, érdeklődjön irodánk-
ban. minimum tartózkodás: 04.30-05.05.	között	5	éj,	egyébként	3	éj.	

ČesKÝ Krumlov   
villa margariTa            cz0204
leírás:	a	panzió	kitűnő	helyen	található	az	Unesco-védelem	alatt	álló	festői	
kisváros központjában, pár perces sétára a főtértől. szolgáltatás: recepció 
a	kb.	50	méterre	található	Mysí	Díra	Hotelben,	hajókirándulások	szervezése	
a Moldván. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek saját fürdőszobával, 
hajszárítóval, tv-vel és ingyenes wifivel rendelkeznek. ellátás:	reggeli	(Mysi	
Díra	 Hotelben	 vehető	 igénybe).	Parkolás: térítés ellenében a panzió kö-
zelében,	elkerített	udvarban	(előre	foglalandó).	Helyszínen fizetendő: ide-
genforgalmi	adó	1,2	€/fő/éj.	

ČesKÝ Krumlov   
HoTel barbaKán            cz0201
leírás: a szálloda Český krumlov történelmi központjában, a Moldva-folyó 
hídja	mellett,	a	főterétől	és	a	vártól	kb.	5	perces	sétára	helyezkedik	el.	A	szál-
láshely	a	város	erődítményének	részét	képező	épületben	működik,	melyet	a	
fegyverek és a puskapor tárolására használtak. szolgáltatás: recepció a kb. 
50	méterre	található	Mysí	Díra	Hotelben,	terasz.	elhelyezés: két-és három-
ágyas szobákban, melyek saját fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és in-
gyenes wifivel rendelkeznek. A 3 fős stúdió kis konyhasarokkal rendelkezik, 
mely	mikróval,	 vízforralóval,	 kis	hűtővel	 felszerelt.	ellátás: reggeli. Parko-
lás:	 térítés	ellenében	a	szálloda	közelében	 (előre	 foglalandó).	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,2	€/fő/éj.

ČesKÝ Krumlov   
HoTel garni mysÍ dÍra    
cz0204
leírás: a szálloda a Moldva-folyó partja mentén fekszik, Český krumlov egy 
csendes negyedében, történelmi épületben, a város főterétől mindössze 3 
perces sétára. szolgáltatás: recepció, reggelizőterem. elhelyezés: két- és 
háromágya szobákban, melyek saját fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és 
ingyenes wifivel rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: térítés ellenében 
a hotel előtt, korlátozott számban. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó	1,2	€/fő/éj.	

12 13

 fő/éj	 02.08-03.01.	 03.01-04.14.
	 	 12.01-12.19.	 11.01-12.01.	 04.14-11.01.

kétágyas	szobában	 18	800	Ft	 22	400	Ft	 26	600	Ft

	 fő/éj	 02.08-03.01.	 03.01-04.14.
  12.01-12.23. 11.01-12.01. 04.14-11.01.
kétágyas	szobában	 22	900	Ft	 25	600	Ft	 29	800	Ft

 fő/éj	 06.01-09.01.	 02.01-06.01.
	 	 	 09.01-12.01.
kétágyas	szobában	 12	800	Ft	 15	400	Ft

	 fő/éj	 04.29-10.31.
kétágyas	szobában	 16	800	Ft

	 fő/éj	 04.29-10.31.
kétágyas	standard	szobában	 16	800	Ft
kétágyas	comfort	szobában	 19	700	Ft
háromágyas	comfort	szobában	 16	400	Ft
3	fős	stúdióban	 	 17	900	Ft	

	 fő/éj	 04.29-10.31.
kétágyas	deluxe	szobában	 19	700	Ft
háromágyas	deluxe	szobában	 16	400	Ft
kétágyas	tetőtéri	szobában		 16	800	Ft	

HoTel KrivaŇ***            cz0301
 fő/éj	 02.15-04.15.
	 	 10.15-12.15.	 04.15-10.15.

kétágyas	szobában	 21	800	Ft	 23	700	Ft

HoTel slovan***             cz0301
 fő/éj	 02.15-04.15.
	 	 10.15-12.15.	 04.15-10.15.

kétágyas	szobában	 20	400	Ft	 22	300	Ft

HoTel concordia***             cz0301
	 fő/éj	 03.15-04.15.
	 	 10.15-12.15.	 04.15-10.15.
kétágyas	szobában	 20	800	Ft	 22	800	Ft



erdÉLY
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erdÉLY

KaloTaszenTKirály 
PÜsPöK PanziÓ 3 margarétás besorolás              
ro0203
leírás:	az	1948-ban	épült,	eredetileg	csűrként	működő	épület	az	átalakí-
tás 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. A Püspök panziónak három szárnya van, mindegyik külön be-
járattal. 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: reggeli vagy fé-
lpanzió	(leves,	főétel,	desszert,	víz).	Parkolás: ingyenes a szálláshely udvarán. Kedvezmény: 3 éves korig szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár: 
fűtési	időszakban	(09.15-05.15.	között)	1,5	€/fő/nap.	egyéb: eltérő	árak	ünnepek	alatt	(Húsvét,	Pünkösd,	Feketetói	vásár,	Csipkebogyó	fesztivál).

szászsebes 
eKa HoTel***               ro0201
leírás: a szálláshely szászsebes egyik nyugodt negyedében található, 
a lugos-Nagyszeben autópálya közelében. kiváló kiindulópont csil-
lagtúrához. szolgáltatás: társalgó, terasz, internet. elhelyezés: két-, 
háromágyas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, internettel felsze- 
reltek. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes. egyéb: háziállat nem vihető.

zeTelaKa 
olga PanziÓ             ro0204
leírás: a panzió zetelakán, nyugodt, csendes környezetben fekszik. A pan-
zióhoz	 két	 további	 ház	 tartozik	 (Zsuzsi	Ház	 és	 Botond	Ház),	 amelyek	ug-
yanazon az udvaron találhatóak és akár kulcsosházként is használhatóak. A 
kulcsosházak árairól kérjük érdeklődjön irodáinkban. szolgáltatás: terasz, 
grillsütő, gyermekjátékok. elhelyezés: az olga Panzió 4 fős apartmanjában, 
mely két hálószobás, konyhasarokkal és saját fürdőszobával rendelkezik, 
valamint	a	Zsuzsi	és	Botond	Ház	kétágyas	szobáiban.	A	vendégházakban	
az	 5	db	 kétágyas	 szobához	3	 fürdőszoba	 tartozik,	 valamint	nappalival	 és	
konyhával rendelkeznek. A vendégházak szobái külön-külön is kivehetők, 
de a ház egyben is bérelhető. ellátás: félpanzió. Parkolás: a panzió előtt 
ingyenes. felár: egyágyas	felár:	1	700	Ft/fő/éj.

szováTa 
lacul ursu HoTel***             ro0201
leírás: a szálloda a szovátai Medve-tótól 300 méterre található. szol-
gáltatás: recepció, étterem, medence, fitneszterem, masszázs, jakuzzi. 
elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, rádióval, 
minibárral, internettel és külön fürdőszobával felszereltek. ellátás: reg-
geli. Parkolás: ingyenesen. Kedvezmény:	 pótágyon	 7	 éves	 korig	 in-
gyenes,	7-14	éves	kor	között	9	300	Ft/éj,	14	éves	kor	felett	9	900	Ft/éj.	
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. az árak a foglaltság függ-
vényében változhatnak! 

ParaJd 
sTefánia PanziÓ             ro0204
leírás:	a	parajdi	Sóbányától	800	méterre,	csendes	kis	utcában	helyez-
kedik 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, 
tollaslabda, asztalitenisz, futball. elhelyezés: két-, háromágyas szobák-
ban, melyek tv-vel, saját fürdőszobával felszereltek. ellátás: önellátás. 
reggeli és vacsora kérhető. Parkolás: a ház udvarán ingyenes. Kedvez-
mény:	7	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyon	ingyenes.	felár:	reggeli	2	500	
Ft/fő/alkalom,	vacsora	3	600	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás: 2 
éjszaka. az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

aJánloTT ProgramJainK egyéni uTazÓK részére
Klasszikus székelyföld
1. nap: egész napos kirándulás székelyföldön: látogatás csíkszereda melletti csíksomlyóra, a kárpát-medence legismertebb zarándokhelyére, 
majd érdemes rövid megállót tenni madéfalván	a	 székelygyilkolás	emlékműnél.	Délután	utazás	Délkelet-Európa	egyetlen	vulkáni	 tavához,	 a	
szent anna tó-hoz, mely szomszédságában látogassák meg a vulkán másik kráterében kialakult mohos-tőzeglápot. igazi természeti ritkaság. 
vagy az aktív kikapcsolódás kedvelői kirándulhatnak a székelyek szent hegyére, a madarasi-Hargitára.

2. nap: érdemes felfedezni a székely sóvidéket: látogatás farkaslakára, szejkefürdőre	(székelykapu	sorok),	majd	a	Parajdi sóbánya megtekin-
tése. Útközben vásárlási lehetőség Korondon. Akinek kedve van, fürödhet székelyföld leghíresebb fürdőhelyén szovátán, sőt júliusban a medve-
tó sós vizében is.

3. nap: kirándulás segesvárra: segesvár fő attrakciója a máig lakott középkori vár. A város szimbóluma az óratorony, amely a város minden 
részéből	látható,	ma	múzeumként	működik.	Útközben	érdemes	megállni	fehéregyházán,	az	1849-es	csatatér	és	emlékhely	helyszínén.

4. nap: kirándulás a gyergyói-medencébe: gyergyószentmiklós főbb látnivalói: szabadság tér, zsinagóga, csíky-kert, vízimalom. délután uta-
zás	a	legendás	szépségű	békás-szoroshoz és a gyilkos-tóhoz.

TIPP: Ne hagyjuk ki a Zetelakától 6 km-re fekvő Zeteváraljai-tó gátján tehető sétát.

aJánloTT ProgramJainK egyéni uTazÓK részére
Kalotaszentkirály és környéke
1. nap: reggeli után érdemes ellátogatni bánffyhunyad városába, melyet kalotaszeg fővárosának neveznek. városi sétánk során látogassunk el a 
XIII.	századból	származó,	gótikus	stílusú	református	templomhoz,	a	kertben	tekintsük	meg	a	bánffyhunyadi	Magyar	Hősök	Emlék-kövét,	valamint	
a	templom	szomszédságában	található	Petőfi-Emlékművet.	Városnézésünk	során	ne	hagyjuk	ki	a	Ravasz	László-Emlékházat,	a	18.	század	elején	
épült	Barcsay-kastélyt,	valamint	a	bánffyhunyadi	romák	1989	után	épült	“cifra	palotái”-t.

2. nap: reggeli után sétáljunk egyet Kalotaszentkirályon,	ahol	megtekinthetjük	az	1481–ből	származó	haranggal	rendelkező	református	templo-
mot,	valamint	Ady	Endre	hársfáját	és	emlékművét.	Délután	kiránduljunk	el	a	26	km-re	fekvő	Stanciu	patak	völgyébe,	a	székelyjó vízeséshez. A 
Vigyázó-hegységben	1030	méter	magasságban	található	a	Székelyjó	szurdokvölgyében	a	24	méter	magas	vízesés.	Havasrekettyétől	5	km	hosszú	
erdei úton közelíthető meg.

3. nap: reggeli után kirándulás magyarvalkóra. A négy fiatornyos, fazsindelyes magyarvalkói Xiii. sz-i erődemplom az, melyet a legszebbnek 
tartanak. innen nem messze található kalotaszeg legrégebbi, román és gótikus stílusú temploma magyargyerőmonostoron, a Gyalui-havasok 
lábánál fekvő kis faluban.

4. nap: kolozsvárra indulva érdemes megállni Körösfőn. A falu melletti dombtetőről őrzi a települést, kalotaszeg egyik leglátványosabb reformá-
tus temploma. Kolozsvári	városnézés	során	ne	hagyjuk	ki	a	Mátyás	szobor,	Szent	Mihály	templom,	Fadrusz-ház,	Mátyás	szülőháza,	Farkas	utcai	
református templom megtekintését.

TIPP: Kalotaszeg egyik jellegzetes növénye a csipkebogyó. Termése felhasználható gyógytea készítésére, de miután megcsípte a dér kitűnő lekvár főzhető 
belőle. Helyi árusoknál érdemes vásárolni belőle.

aJánloTT ProgramJainK egyéni uTazÓK részére
erdély színe-Java
1. nap: reggeli után egésznapos kirándulás szászföldre: szászsebesen az evangélikus templom megtekintése, majd nagyszeben felfedezése: 
Brukenthal	Múzeum,	Szent	Mária	templom,	Művészetek	Háza,	Hazugság	Hídja,	Huet	tér.	Továbbutazva	jutunk	el	fogarasra, mely jelképe a vár.

2. nap: reggeli után utazás dévára,	Kőműves	Kelemen	magas	Déva	várának	megtekintése,	majd	látogatás	vajdahunyadon	a	Hunyadiak	gótikus-
reneszánsz várkastélyába.

3. nap: érdemes ellátogatni a csodálatos Kőközi-szorosba: első állomás a világörökség részét képező kis falucska, Torockó. Majd Tordára érkezve 
felfedezhetjük a sóbányát. szállásunkhoz indulva, útközben látogatás a gyulafehérvári	Székesegyházba	(Hunyadi	és	az	erdélyi	fejedelmek	sírjai),	
majd séta az óvárosban.

4. nap: kirándulás nagybaromlakra, Xiii-Xiv. sz. világörökség részét képező erődtemplom felkeresése. utunkat továbbfolytatva érkezünk 
medgyesre, ahol a városi séta során megcsodálhatjuk a középkori hangulatot idéző óvárost, valamint a medgyesi evangélikus Xiv-Xv. sz. Mária 
templomot	(Európa	harmadik	legferdébb	tornyú	templomépülete).	Medgyestől	nem	messze	található	a	muzsnai-erődtemplom, amely szintén a 
világörökség része és charles herceg brit trónörökös kedvenc temploma.

TIPP: Az utazás során ne hagyják ki a pisztrángos ebédet!

	 fő/éj		 03.01-12.01.
kétágyas	szobában	reggelivel		 7	600	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval		 9	900	Ft

 fő/éj		 02.01-06.15.
	 	 09.15-12.01.	 06.15-09.15.

kétágyas	szobában		 12	200	Ft		 14	600	Ft

	 fő/éj		 04.01-10.31.
kétágyas	szobában		 8	700	Ft
háromágyas	szobában		 6	900	Ft

	 fő/éj		 04.01-10.31.
4	fős	apartmanban		 9	500	Ft

Kalotaszentkirály

	 fő/éj		 04.01-10.31.
kétágyas	szobában			 9	900	Ft
háromágyas	szobában		 7	900	Ft



marosvásárHely
everesT HoTel***               ro0201
leírás: a hotel Marosvásárhely központjától nem messze helyezkedik 
el, csendes zöld környezetben. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, 
ingyenes wifi, ingyenes parkolás. elhelyezés: kétágyas szobákban, me-
lyek tv-vel, telefonnal, minibárral és külön fürdőszobával felszereltek. 
ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenesen a hotel parkolójában. az ár tar-
talmazza: 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 csillagos szobákban hidromasszázsos kád, 
kávé és teafőzési lehetőségek is vannak. ellátás: reggeli. Parkolás: in-
gyenesen a hotel parkolójában. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó.  
az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

szenTegyHáza 
széPasszony KulcsosHázaK és KemPing                  ro0205
leírás:	a	szálláshely	a	szentegyházi	Termál	Fürdő	közvetlen	szomszédságában	található.	szolgáltatás: horgászati lehetőség, bográcsozás, grillezés, 
étterem. elhelyezés:	kétágyas	kisházakban	(konyha	nélkül),	melyek	fürdőszobával	felszereltek	vagy	összkomfortos	nagyházakban,	melyek	5-6	fő	
elszállásolására alkalmasak: nappali, konyha, földszinten egy hálószoba és egy kihúzható kanapé, galérián még egy hálófülke, fürdőszoba, terasz. 
ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenes.

nagyszeben 
sara PanziÓ***              ro0204
leírás: a szálláshely Nagyszeben történelmi központjától 2 km-re he-
lyezkedik el. kiváló kiindulópont csillagtúrához. szolgáltatás: belső 
udvar, grillezés, internet. elhelyezés: két-, háromágyas szobákban,  
melyek	fürdőszobával,	TV-vel,	internettel	és	hűtővel	felszereltek.	ellátás:  
önellátás.	Félpanzió	a	szomszédos	étteremben	igényelhető.	Parkolás: 
ingyenes. minimum tartózkodási idő: 2 éj.

erdÉLY
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	 fő/éj		 02.01-12.31.
kétágyas	szobában		 9	900	Ft

	 lakóegység/éj		 04.01-10.31.
kétágyas	kisház		 		9	500	Ft
max.6	fős	nagyház		 28	500	Ft

	 fő/éj		 04.01-10.31.
kétágyas	szobában		 11	700	Ft
háromágyas	szobában		 		9	900	Ft

	 fő/éj		 02.01-12.31.
3*	kétágyas	szobában		 12	800	Ft
4*	kétágyas	szobában		 16	600	Ft
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 mobil	home/éj	 04.16-05.15.	 	 06.19-07.10.
	 	 09.11-09.26.	 05.15-06.19.	 08.21-08.28.	 07.10-08.21.		 08.28-09.04.	 09.04-09.11.

4+2	fős	mobile	home		 25	900	Ft		 46	500	Ft		 61	900	Ft		 78	200	Ft		 49	400	Ft		 32	200	Ft

umag  
camPing ParK umag****           Hr0205
leírás:	 közvetlenül	 a	 tenger	 partján,	 fás	 környezetben	 terül	 el,	 Umag	 központjától	mindössze	 9	 km-re.	
szolgáltatás: ingyenes wifi, szabadtéri medence, étterem, bolt, játszótér, gyermekklub, tinédzserklub, 
sportolási	lehetőségek	(strandröplabda,	minigolf,	jet	ski	és	kerékpárbérlés).	elhelyezés: parkra néző, stan-
dard, 32 nm-es 4+2 mobilházakban, melyek légkondicionáltak, rendelkeznek tv-vel, felszerelt konyhával és 
nappalival	(2	14	év	alatti	gyermek	részére	kihúzható	kanapé),	két	hálószobával	(egyikben	franciaágy,	másik-
ban	két	különálló	ágy),	saját	fürdőszobával	és	terasszal.	ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: áram-, víz-, 
gázhasználatot és a légkondicionálást. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	2,2	€/fő/éj.	Idegenfor-
galmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%,	mely	a	helyszínen	fizetendő,	törölközőt	
és	ágyneműhasználatot	 (felár	ellenében	kérhető,	előre	megrendelés	esetén),	végső	takarítási	díjat	35	€/
tartózkodás,	érkezéskor	100	€	kauciót	kell	fizetni	a	recepción,	melyet	az	elutazás	napján	(ha	nem	történt	kár)	visszafizetnek.	felár: törölköző:	4	€/
db,	ágynemű:	15	€/szett	(franciaágy	esetében)	és	babaágy	(0-4	éves	kor	között):	6	€/éj,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	minimum tartózkodás: 
3	éj	(04.16-06.19.	és	09.04-09.26.),	5	éj	(06.19-07.10.	és	08.28-09.04.),	7	éj	(07.10-08.28.).	07.10-08.28.	között	érkezés	szombatonként,	egyébként	
naponta.	Rövidebb	tartózkodás	esetén	20	%	felár	fizetendő.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

umag  
Polynesia Plava laguna 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, ingyenes internet a recepción. 
elhelyezés:	egyszerűen	berendezett	parkra	néző	3,4,5	fős	apartmanok-
ban. economy 2+1 fős apartman (30 nm): egy kétágyas hálószoba, 
nappali kihúzhatós fotelággyal 1 fő részére, felszerelt konyha a nappali-
val egy légtérben, külön fürdőszoba és terasz tartozik hozzá. economy  
2+2 fős apartman (47 nm): egy kétágyas hálószoba, nappali ki-
húzhatós fotelággyal 2 fő részére, felszerelt konyha a nappalival egy légtérben, külön fürdőszoba és terasz tartozik hozzá. economy 2+3 fős 
apartman (50 nm): 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:	áram-,	víz,	gázhasználatot,	ágyneműt	és	
a végső takarítást, idegenforgalmi adót. felár:	félpanzió,	(mely	az	étteremben	kerül	elfogyasztásra)	05.29-09.11.:	6	800	Ft/fő/éj,	egyéb	időszakban	
5	600	Ft/fő/éj.	Félpanziós	ellátás	gyermekeknek	4	éves	korig	 ingyenes,	4-12	éves	kor	között	50%.	Kisállat: 13	€/állat/éj,	helyszínen	fizetendő.	
minimum tartózkodás:	04.23-06.05.	és	08.29-	09.19.	között	3	éj,	06.05-08.29.	között	5	éj,	érkezés	naponta.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

400 m

    apartman/éj		 04.23-05.22.	 05.22-05.29.	 05.29-06.05.	 06.12-06.19.	 06.19-06.26.	 06.26-07.05.	 07.05-07.19.	 07.19-08.14.	 08.21-08.28.
	 09.04-09.19.	 06.05-06.12.	 08.28-09.04.	 	 	 	 08.14-08.21.
2+1	fős	 14	700	Ft		 19	900	Ft		 20	800	Ft		 28	900	Ft		 37	400	Ft		 38	900	Ft		 44	900	Ft		 47	400	Ft		 32	700	Ft
2+2	fős	 18	500	Ft		 23	900	Ft		 24	600	Ft		 32	200	Ft		 40	800	Ft		 43	200	Ft		 51	700	Ft		 54	500	Ft		 39	400	Ft
2+3	fős	 20	900	Ft		 25	900	Ft		 26	900	Ft		 34	600	Ft		 43	200	Ft		 44	900	Ft		 55	900	Ft		 58	300	Ft		 43	600	Ft

100 m

4=5, 5=6, 11=14 (04.16-07.03.	és	09.04-09.26.	közötti	időszakban	4/5/11	éjszaka	áráért	5/6/14	éjszakát	tölthet	el.)
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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	(05.31-09.04.)	animáció,	ingyenes	wifi	hozzáférés	a	recep-
ció mellett és széf a recepción, étterem, lift. elhelyezés:	 egyszerűen	
berendezett, többnyire különálló ágyakkal rendelkező kétágyas, 
fürdőszobás szobákban. Az erkélyes szobák pótágyazhatóak. ellátás: 
félpanzió	 (büféreggeli	 és	 büfévacsora).	Teljes panzió kérhető:	 2	 900	
Ft/fő/alkalom	 (csak	 a	 teljes	 tartózkodásra	 lehet	 kérni).	 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	pótágyon	50%,	főágyon	30%,	14-18	éves	korig	pótágyon	20%.	felár: kutya	5	kg-ig	13	€/
éj, előre rendelendő és a helyszínen fizetendő. minimum tartózkodás:	7	éj.

PoreČ  
HoTel Plavi Plava laguna***           Hr0201
leírás:	a	hotel	a	Zelena	Laguna	üdülőövezetben	helyezkedik	el,	50	mé-
terre 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 
classic, tenger felőli szobában, melyek tv-vel, telefonnal, klímával, wifivel, 
hajszárítóval, erkéllyel és külön fürdőszobával felszereltek. ellátás: félpan-
zió. Parkolás:	 a	 szálloda	 parkólójában:	 1	 €/jármű/éj,	mely	 a	 helyszínen	
fizetendő, előre nem foglalható. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. 
Kedvezmény:	egy	gyermek	7	éves	korig	szülőkkel	egy	szobában	pótágy-
on	 ingyenes,	 főágyon	50%,	12	éves	korig	szülőkkel	egy	szobában	pótá-
gyon	ingyenes,	főágyon	30%,	14	éves	korig	szülőkkel	egy	szobában	pót-
ágyon	50%,	főágyon	20%,	18	éves	korig	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	
20%.	felár:	teljes	panzió:	3	600	Ft/fő/éj,	az	egész	tartózkodásra	rendelhető.	 
minimum tartózkodás:	7	éj.

PoreČ 
valamar diamanT residence***          Hr0202
leírás:	a	szálláshely	200	méterre	található	a	strandtól.	Poreč	városát	és	
az üdülőhelyet 1 km hosszú tengerparti sétány köti össze. szolgálta-
tás: a	 szomszédos	 Hotel	Valamar	 Diamant	 Residence	medencéjének,	
wellness részlegének használata, vízi sportok. elhelyezés:	egyszerűen	
berendezett standard 2+2 parkra néző apartmanban:	 38	 nm-es,	
egylégterű	 nappali/konyha	 kihúzható	 kanapéval,	 egy	 hálószoba,	
fürdőszoba, klíma, hajszárító. standard 4+2 parkra néző apartman-
ban: 47	 nm-es	 egylégterű	 nappali/konyha	 kihúzható	 kanapéval,	 két	
hálószoba, fürdőszoba, klíma, hajszárító. ellátás: önellátás. Parkolás: 
térítés	ellenében,	3	€/jármű/nap,	helyszínen	fizetendő.	az ár tartalmazza: víz-,	gáz-,	villany-	és	ágynemű	használatát,	törölköző,	végső	takarítás	
díját, idegenforgalmi adót. minimum tartózkodás:	07.24-08.21.	között	7	éj,	07.03-07.24.	és	08.21-09.05.	között	5	éj,	egyébként	3	éj.	egyéb: egyedi 
lemondási feltételek.

 fő/éj		 05.30-06.19.	 06.19-06.26.	 06.26-07.03.
	 	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.	 08.14-08.21.	 07.03-08.14.		 09.04-09.18.

kétágyas	pótágyazható	classic	szobában		 15	200	Ft		 19	300	Ft		 20	400	Ft		 21	800	Ft		 13	200	Ft
kétágyas	tengerre	néző	classic	szobában		 15	600	Ft		 19	800	Ft		 20	800	Ft		 22	300	Ft		 13	700	Ft
kétágyas	economy	szobában		 14	200	Ft		 17	900	Ft		 18	900	Ft		 20	800	Ft		 12	800	Ft

		 04.29-05.02.	 	 	 06.03-06.12.  07.03-07.24.
													apartman/éj	 05.13-05.21.	 05.02-05.13.		 05.21-06.03.		 09.05-09.12.	 06.12-07.03.	 08.21-09.05.	 07.24-08.21.
	 09.12-09.19.
2+2	standard	apartman		 27	500	Ft		 24	200	Ft		 35	500	Ft		 44	600	Ft		 56	900	Ft		 69	900	Ft		 81	900	Ft
4+2	standard	apartman		 32	200	Ft		 28	900	Ft		 42	700	Ft		 55	500	Ft		 71	600	Ft		 93	900	Ft		 99	900	Ft

	 05.15-05.22.	 05.22-05.30.	 05.30-06.05.	 06.19-07.17.
																										fő/éj	 09.04-09.11.	 06.05-06.12.	 06.12-06.19.	 08.14-08.21.	 07.17-08.14.		 08.21-08.28.		 09.11-09.26.
	 	 	 08.28-09.04.
classic	kétágyas	szobában		 18	900	Ft		 21	300	Ft		 22	700	Ft		 29	400	Ft		 32	700	Ft		 24	600	Ft		 16	600	Ft

50 m

50 m

200 m

Tar  
camP lanTerna Premium camPing resorT****            Hr0205
leírás:	a	kemping	fenyő-	és	tölgyfák	árnyékában	fekszik	300	méterre	a	strandtól	Novigrád	és	Poreč	között	
félúton. szolgáltatás: ingyenes wifi, szabadtéri medence, étterem, tenisz, ping-pong, strandröplabda, 
vízi aquapark a gyermekeknek. elhelyezés: parkra néző standard 4+2 fős mobilházakban, melyek lég-
kondicionáltak,	rendelkeznek	TV-vel,	felszerelt	konyhával,	két	hálószobával,	egylégterű	nappali/konyhával	
kihúzható	kanapéval	 (2	14	év	alatti	gyermek	számára	ajánlott),	 saját	 fürdőszobával	és	 terasszal.	ellátás: 
önellátás. az ár tartalmazza: áram-, víz-, gázhasználatot és a légkondicionálást. az ár nem tartalmazza: 
idegenforgalmi	adót	2,2	€/fő/éj,	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%,	mely	a	helyszínen	
fizetendő,	törölközőt	és	ágyneműhasználatot	(felár	ellenében	kérhető,	előre	megrendelés	esetén),	végső	
takarítási	díjat	35	€/tartózkodás,	deposit:	100	€.	Kedvezmény: idegenforgalmi adó 12 éves korig ingyenes, 
12-18	éves	kor	között	50%.	felár:	törölköző:	4	€/db,	ágynemű:	15	€	(franciaágy	esetében),	etetőszék	2	€	(előre	rendelendő)	és	babaágy	(4	éves	
korig):	6	€/éj,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	minimum tartózkodás:	07.03-08.28.	között	7	éj,	06.19-07.03.és	08.28-	09.04.	között	5	éj,	egyébként	
3	éj,	07.03-08.28.	között	érkezés	szombatonként,	egyébként	naponta.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

Pula  
sPlendid resorT***                Hr0205
leírás:	az	üdülőtelepet	sziklás	part	veszi	körül,	ahonnan	gyönyörű	kilátás	nyílik	az	Adriai-tengerre	és	a	Lun-
gomare 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, biciklikölcsönzés, állatbarát. elhelyezés: standard 2+2 fős park vagy tenger felőli apartma-
nokban	(32-40	nm),	melyek	egy	hálószobával,	a	nappaliban	elhelyezkedő	két	fős	kihúzhatós	fotelággyal,	
konyhasarokkal	 (hűtő,	 fagyasztó,	 kávéfőző,	 főzőlap),	 külön	 fürdőszobával	 és	 erkéllyel	 felszereltek.	stan-
dard 4+2 fős	park	vagy	tenger	felőli	apartmanokban	(44-50	nm),	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: ingy-
enesen. 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	50%.	felár:	kisállat:	10	€/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	fél-
panzió:	6	400	Ft/fő/éj	(07.03-08.28.	között),	a	többi	időpontban	5	600	Ft/fő/éj.	minimum tartózkodás:	07.03-08.28.	között	7	éj,	06.19-07.03.	és	
08.28-09.04.	között	5	éj,	egyébként	3	éj.	07.03-08.28.	között	érkezés	szombatonként,	vasárnaponként,	a	többi	időszakban	naponta.	egyéb: egyedi 
lemondási feltételek.

rabac  
HoTel narcis****                Hr0201
leírás: a 300 méterre lévő kavicsos strand könnyen megközelíthető, rabac óvárosa 1 km-re fekszik.  
szolgáltatás:	étterem,	bár,	4	kültéri	medence,	beltéri	medence	(júliusban	és	augusztusban	zárva),	fitnesz	
részleg, ingyenes wifi, bár, pénzváltó. elhelyezés: standard, utcára néző, légkondicionált, tv-vel felszerelt, 
kétágyas	(nem	pótágyazható),	 fürdőszobás	szobákban	vagy	superior,	tengerre	néző	légkondicionált,	TV-
vel	felszerelt,	kétágyas	(pótágyazható),	fürdőszobás	szobákban.	ellátás:	félpanzió	(büféreggeli	és	vacsora)	
és	1	 ital	 (víz,	üdítő	 ital,	bor	vagy	sör)	a	vacsorához.	Parkolás: ingyenesen a szálloda parkolójában. az ár 
nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	 irodánkban	fizetendő.	 Idegenforgalmi	adót	12	
éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény: 2 éves korig szülőkkel egy ágyban 
ingyenes,	6	éves	korig	pótágyon	ingyenes,	12	éves	korig	pótágyon	50	%,	12	éves	kor	felett	pótágyon	10%.	 
felár: kiságy	 6	 €/nap,	 előre	 rendelendő.	minimum tartózkodás:	 07.03-09.04.	 közötti	 időszakban	 5	 éj,	
egyéb	esetben	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	+20%	felár	fizetendő.

		 		 04.30-05.12.		 05.12-06.06.		 07.03-07.17.	                                                
	 04.07-04.30.	 06.06-06.19.	 06.19-07.03.	 08.28-09.04.	 07.17-08.28.
	 	 09.18-10.03.	 09.04-09.18.
standard	utcára	néző	kétágyasban		 15	200	Ft		 16	600	Ft		 19	800	Ft		 24	200	Ft		 27	900	Ft
superior	tengerre	néző	kétágyasban		 18	900	Ft		 24	200	Ft		 29	900	Ft		 33	600	Ft		 37	400	Ft

                      apartman/éj		 04.24-05.15.	 05.15-06.19.	 06.19-07.03.	 07.03-07.17.	 07.17-08.21.
	 09.11-09.26.	 09.04-09.11.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.
2+2	fős	park	felőli	apartman		 18	900	Ft		 28	400	Ft		 39	900	Ft		 53	200	Ft		 56	900	Ft
2+2	fős	tenger	felőli	apartman		 22	300	Ft		 32	200	Ft		 44	600	Ft		 56	900	Ft		 59	900	Ft
4+2	fős	park	felőli	apartman		 21	300	Ft		 32	200	Ft		 49	900	Ft		 63	900	Ft		 66	900	Ft
4+2	fős	tenger	felőli	apartman		 24	600	Ft		 35	500	Ft		 53	600	Ft		 67	800	Ft		 69	900	Ft

200 m

            mobile	home/	éj	 04.16-05.15.	 	 06.19-07.03.
	 09.11-09.26.	 05.15-06.19.	 08.21-08.28.	 07.03-08.21.		 08.28-09.04.	 09.04-09.11.

4+2	fős	mobile	home	 25	900	Ft		 49	400	Ft		 67	400	Ft		 85	400	Ft		 51	200	Ft		 37	900	Ft

4=5, 5=6, 11=14 (04.16-07.03.	és	09.04-09.26.	közötti	időszakban	4/5/11	éjszaka	áráért	5/6/14	éjszakát	tölthetnek	el.)
6=7 (04.16-07.03.	és	08.28-09.26.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthetnek	el.)

100 m

300 m

fő/éj
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oPaTiJa 
HoTel isTra***               Hr0301
leírás: opatija központjától és a strandtól pár lépésre található, közvetlenül a 12 km hosszú lungomare sé-
tány	mentén,	 ahonnan	gyönyörű	kilátás	nyílik	 a	 tengerre.	szolgáltatás: 24 órás recepció, koktélbár, étterem, 
beltéri	medence	fűtött	tengervízzel,	wifi,	saját	strand.	Térítés	ellenében	széf	a	recepción,	billiárd,	internetsarok.	
elhelyezés: kétágyas standard utcára néző, erkély nélküli illetve superior tengerre néző szobákban. A lakrészek  
légkondicionáltak,	TV-vel,	ingyenes	wifivel,	széffel,	hajszárítóval	és	telefonnal	felszereltek.	ellátás: félpanzió, va-
csoránál üdítők és ásványvíz italautomatából fogyasztható. az ár nem tartalmazza: egyszeri bejelentkezési díj 
250	Ft/fő,	idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	melyek	irodánkban	fizetendőek.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	
nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény: egy gyermek 12 éves korig 2 felnőttel pótágyon in- 
gyenes,	egy	gyermek	12	éves	korig	 főágyon	egy	 felnőttel	30%,	két	gyermek	12	éves	korig	egy	 felnőttel	50%,	
felnőtt	 pótágyon	 10%.	 minimum tartózkodás:	 5	 éj	 (07.30-08.22.	 között),	 4	 éj	 (06.25-07.30.	 és	 08.22-09.12.	
között),	a	többi	időpontban	3	éj.	felár: kiságy	9,5	€/nap,	kisállat	13,50	€/nap,	helyszínen	fizetendő.	egyéb: egyedi 
lemondási feltételek.

                                                    fő/éj		 04.16-05.13.	 05.13-06.25.	 06.25-07.30.
	 09.19-10.10.	 09.12-09.19.	 08.22-09.12.	 07.30-08.22.

kétágyas	standard	utcára	néző	szobában		 17	900	Ft		 22	300	Ft		 26	500	Ft		 29	400	Ft
kétágyas	superior	tengerre	néző	szobában,	erkéllyel		 23	900	Ft		 29	400	Ft		 35	500	Ft		 39	400	Ft

                                    fő/éj	 04.23-05.30.	 05.30-06.26.	 06.26-07.10.
	 09.04-10.03.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.	 07.10-08.21.

kétágyas	standard	szobában		 9	500	Ft		 10	400	Ft		 11	900	Ft		 12	300	Ft
kétágyas	superior	szobában		 10	600	Ft		 11	900	Ft		 12	900	Ft		 13	600	Ft
2+2	fős	apartman	(apartman/éj)		 16	600	Ft		 21	300	Ft		 23	700	Ft		 28	400	Ft

                                fő/éj	 04.05-04.23.	 04.23-05.13.	 05.13-06.25.	 06.25-07.16.
	 10.10-12.28.	 09.26-10.10.	 09.12-09.26.	 08.22-09.12.	 07.16-08.22.

kétágyas	parkra	néző	szobában		 13	900	Ft		 16	600	Ft		 20	900	Ft		 24	600	Ft		 27	900	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában		 15	500	Ft		 17	900	Ft		 22	700	Ft		 27	500	Ft		 29	900	Ft

KralJevica 
HoTel uvala scoTT**              Hr0301
leírás: a szálloda a dubno-öbölben, a krk-szigetre átvezető híd tövé-
ben	található,	50	méterre	a	strandtól,	ahol	lehetőség	van	napozóágyak	
és napernyők bérlésére. szolgáltatás: légkondicionált étterem, taver-
na,	grill-pizzéria,	kávézó,	sportolási	 lehetőségek	 (vízisportok,	minigolf,	
pingpong),	 ingyenes	wifi	a	 lobbyban,	nyugágy,	napernyő	(térítés	elle- 
nében),	 széf	 a	 recepción,	 minimarket.	 elhelyezés: 2 fős standard, 
fürdőszobás 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	800	Ft/fő/éj,	mely	
irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény (a hotelszobákra): 2 éves korig 
ingyenes,	2-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	12	éves	kor	fölött	pótágyon	30%.	felár:	kisállat	6	€/nap,	helyszínen	fizetendő.	minimum tartóz-
kodás:	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	a	részvételi	díj	20	%-a	fizetendő	felárként.

criKvenica 
ad Turres HoTel***              Hr0301
leírás:	a	kavicsos	strandtól	450	méterre	fekszik.	A	hoteltől	30	méterre	
egy sportpálya található, ahol teniszezésre, focizásra és mini golfozásra 
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	800	
Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	
nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény: egy	gyermek	pótágyon	12	éves	korig	ingyenes,	12	éves	kor	felett	20%.	minimum tartóz-
kodás:	07.16-08.22.	között	5	éj,	06.25-07.16.	és	08.22-09.12.	közötti	időszakban	3	éj,	egyéb	esetben	2	éj.	

50 m

450 m

10% (05.16-05.20.	és	10.03-10.09.)

                                        fő/éj	 04.23-05.13.	 05.13-06.25.	 06.25-07.16.	 07.16-08.22.
	 09.26-10.10.	 09.12-09.26.	 08.22-09.12.
kétágyas	tenger	felőli	pavilon	szobában		 11	800	Ft		 14	200	Ft		 17	500	Ft		 18	900	Ft
kétágyas	standard	(park)	hotelszobában		 16	600	Ft		 18	900	Ft		 23	700	Ft		 26	500	Ft
kétágyas	tenger	felőli	hotelszobában		 19	900	Ft		 22	700	Ft		 28	900	Ft		 31	700	Ft

                                  fő/éj		 05.13-06.03.	 06.03-06.25.	 06.25-07.30.	 07.30-08.22.
	 08.29-09.12.	 	 08.22-08.29.
kétágyas	bungalóban		 15	600	Ft		 18	500	Ft		 21	300	Ft		 24	600	Ft
                         apartman/éj	 05.13-06.03.	 06.03-06.25.	 06.25-07.30.	 07.30-08.22.
	 08.29-09.12.	 	 08.22-08.29.
4	fős	apartmanban		 26	500	Ft		 35	500	Ft		 51	200	Ft		 54	900	Ft
                      mobil	home/éj	 05.13-06.03.	 06.03-06.25.	 06.25-07.30.	 07.30-08.22.
	 08.29-09.12.	 	 08.22-08.29.
4	fős	standard	mobil	home		 26	500	Ft		 35	500	Ft		 51	900	Ft		 57	800	Ft
4	fős	prémium	mobil	home		 29	900	Ft		 39	900	Ft		 59	300	Ft		 66	400	Ft

selce 
HoTel slaven***
Pavillions slaven **              Hr0301
leírás: selce központjától nem messze, az aprókavicsosköves strandtól 
50	méterre	helyezkedik	el	a	Hotel	Slaven	***	melléképületével	a	Pavil-
lion slaven-el. A főépület szobái 3 csillagos, a melléképületé 2 csillagos 
kategóriájúak. szolgáltatás: recepció, széf a recepciónál, ingyenes wifi,
bár, a’la carte étterem. elhelyezés: melléképületi 2 csillagos, kétágyas 
tenger felőli szobákban, valamint főépületi 3 csillagos, standard, északi 
(park)	oldalra,	vagy	tengerre	néző	szobákban.	A	hotelszobák	légkondi-
cionáltak. ellátás: félpanzió: büféreggeli és büfévacsora. Parkolás: 
a szálloda parkolójában ingyenes. az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	 irodánkban	fizetendő.	 Idegenforgalmi	adót	 
12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény:	egy	gyermek	pótágyon	12	éves	korig	ingyenes,	12	éves	kor	felett	10%.	
minimum tartózkodás:	07.16-08.22.	között	5	éj,	06.25-07.16.	és	08.22-	09.12.	közötti	időszakban	3	éj,	egyéb	esetben	2	éj.

medveJa 
smarT selecTion Holiday resorT medveJa                  Hr0305
leírás:	az	Ucka	hegység	lábánál,	az	Opatijai	Riviéra	gyönyörű	kavicsos	tengerpartjától	nem	messze	helyezkedik	el,	mediterrán	növényekkel	borí-
tott, 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 prog-
ramok, gyermek animáció, mini diszkó, játszótér, szórakoztató estek. elhelyezés: a kemping területén bungaló szobák, apartmanok, standard és 
prémium kategóriájú mobil home-k foglalhatók. 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. ellátás: a bungaló szobákban félpanzió, 
az apartmanokban és mobilházakban önellátás. Parkolás: a kemping parkolójában ingyenes. az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	800	
Ft/fő/éj,	egyszeri	bejelentkezési	díj	250	Ft/fő,	mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	
50%.	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%.	Az	apartmanokban	és	mobilházakban	
pótágy nem lehetséges. minimum tartózkodás:	bungaló	szobákban	07.30-08.22.	között	5	éj,	06.25-07.30.	és	08.22-08.29.	között	4	éj,	egyébként	
3	éj;	 az	apartmanokban	és	a	mobil	házakban	07.30-08.22.	között	7	éj,	06.25-07.30.	és	08.22-	08.29.	között	5	éj,	 egyébként	3	éj.	egyéb: egyedi  
lemondási feltételek!

50 m

előfoglalási kedvezmény:  10% (04.23-06.25.	és	09.26-10.10.	közötti	tartózkodás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.25-ig)

előfoglalási kedvezmény:  15% (foglalás	és	teljes	összeg	fizetése:	02.24-ig)

50 m
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KrK-sziget KrK-sziget
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,	ahon-
nan csodálatos kilátás nyílik a kvarner-öbölre. A szárazföldről könnyen  
megközelíthető,	 a	 szigetre	átívelő	hídtól	mindössze	6	kilométerre	 fek-
szik. A három szálloda mindegyikétől 2 perces sétával elérhető a tenger-
parti	 sétány.	 Omišalj	 központjától	 500	 méterre	 található	 a	 főépület	
a	 Hotel	 Adriatic**+,	 illetve	 melléképületei	 a	 Depandance	 Marina**	 &	
Primorka**. ellátás: félpanzió, büfé rendszerben. Parkolás: ingyenes. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkba	
fizetendő. Kedvezmény:	2	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	14	éves	korig	pótágyon	30%,	felnőttek	pótágyon	10%.	Idegenforgalmi	adót	
12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	felár:	egyágyas	felár	30%,	ebéd	3	900	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodás:	5	éj.

Hotel adriatic**+ szolgáltatás: étterem, bár, diszkó, recepció, pénzváltó, széf, ingyenes wifi a társalgóban, ajándékbolt, teniszpálya, számos spor-
tolási	lehetőség,	hajókirándulások	szervezése,	búvárkodás,	vízi	sportok.	Strandon	játszótér	(szállodától	100	méterre).	elhelyezés: szerényen beren-
dezett, részben 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.

KrK
valamar KoralJ HoTel***           Hr0301
leírás:	Krk	város	központja,	a	gyönyörű	promenádon	keresztül,	10	perces	sétával	megközelíthető,	a	strand	50	méter	távolságra	van.	A	tengerre	néző	
teraszon svédasztalos ételeinket is elfogyaszthatjuk. szolgáltatás: recepció, széf térítés ellenében, étterem, bár, wifi, klíma, állatbarát hotel, fitnesz terem, 
medence, pezsgőfürdő. elhelyezés: kétágyas classic és tengerre néző classic szobában, melyek légkondicionáltak, tv-vel, ingyenes wifivel, telefonnal, 
minibárral és külön fürdőszobával felszereltek. ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, térítés ellenében. az ár nem tartalmazza: idegen-
forgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmények: 
egy gyermek 2 éves korig szülőkkel egy ágyon ingyenes. felár:	kisállat:	20	€/éj,	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás:	07.23-08.14.	között	5	éj,	a	
többi időszakban 3 éj.

                                        fő/éj	 04.17-06.12.	 06.12-06.26.	 06.26-07.10.	 07.10-07.24.	 07.24-08.14.
	 09.04-10.09.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.	 08.14-08.21.
Hotel	Marina,	Primorka	kétágyas	szobában	 10	400	Ft		 11	900	Ft		 13	400	Ft		 14	900	Ft		 16	900	Ft
Hotel	Adriatic**+	kétágyas	szobában		 11	900	Ft		 13	400	Ft		 14	900	Ft		 16	900	Ft		 19	400	Ft

		 04.01-04.27.	 04.27-05.02.	 	 06.18-07.02. 07.02-07.23. 
																					fő/éj	 05.02-05.13.	 05.13-06.03.	 06.03-06.18.	 08.29-09.12. 08.15-08.29.	 07.23-08.15.
	 09.19-10.23.	 09.12-09.19.
kétágyas	classic	szobában		 13	700	Ft		 19	400	Ft		 27	900	Ft		 30	800	Ft		 33	200	Ft		 36	900	Ft
kétágyas tenger felőli 
classic szobában  14	700	Ft		 20	400	Ft		 28	900	Ft		 32	200	Ft		 35	200	Ft		 38	900	Ft

előfoglalási kedvezmény:  15% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.01-ig)

50 m

50 m

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 kony-
hával, nappalival, külön fürdőszobával és többségük erkéllyel vagy terasszal rendelkezik. ellátás: 
önellátás. Parkolás: a házak előtt, ingyenesen. az ár nem tartalmazza: egyszeri regisztrációs díj, 
melyet	érkezéskor	kell	fizetni:	4	€/fő.	egyéb: egyedi lemondási feltételek. 

malinsKa 
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 hálószoba, nappali kihúzhatós fotelággyal, külön 
fürdőszoba,	nappali,	étkezővel	és	konyhával	és	egy	8	nm-es	terasz	tar-
tozik	 hozzá.	 A	 4+2	 fős	 apartmanban	 5	 (A5)	 és	 6	 fő	 (A6)	 fér	 el	 kényel-
mesen. két franciaágyas hálószoba, nappali kihúzhatós fotelággyal, 
konyhával és étkezővel, zuhanyzós fürdőszoba és erkély tartozik hozzá. 
egyéb: háziállat nem vihető. minimum tartózkodás: 7	éj	(06.26-08.21.	
közötti	időszakban,	szombati	érkezéssel),	a	többi	időpontban	4	éj.

malinsKa  
serbecic aParTman              Hr0302
leírás:	a	strandtól	350	méterre,	Malinska	központjától	pedig	700	mé-
terre helyezkedik el. Az apartmanház közelében étterem és kisbolt is 
található. szolgáltatás: klíma, grillezési lehetőség a kertben, parkolás. 
elhelyezés:	két	2+2	fős	apartmanban,	melyekre	07.03-08.28.	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.	
minimum tartózkodás: 7	éj	(07.21-08.21.	közötti	időszakban,	szombati	
érkezéssel),	a	többi	időpontban	4	éj.

malinsKa  
Tea aParTman               Hr0302
leírás:	a	városközponttól	200	méterre,	az	aprókavicsos	strandtól	350	méterre	helyezkedik	el	az	apartman-
ház. szolgáltatás: klíma, grillezési lehetőség a kertben, parkolás. elhelyezés: 2+2 fős apartmanban: francia-
ágyas	hálószoba,	egylégterű	konyha/nappali	kihúzhatós	fotelággyal,	TV,	klíma,	internet,	külön	fürdőszoba	
és egy 10 m2-es terasz tartozik hozzá. felár:	 kisállat	 vihető	 10	 €/kisállat/éj.	 minimum tartózkodás:  
7	 éj	 (07.24-08.21.	 közötti	 időszakban,	 szombati	 vagy	 vasárnapi	 érkezéssel),	 a	 többi	 időpontban	 4	 éj.	 
egyéb:	06.01-09.30.	között	foglalható.

malinsKa  
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, egy lég-
térben elhelyezkedő nappali, felszerelt konyhával és étkezővel található. A nappaliban egy kihúzhatós fotel-
ágy 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  
tartalmazza:	 egyszeri	 regisztrációs	díj	4	€/fő,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás:	 7	éj	
(07.03-08.21.	közötti	időszakban,	szombati	érkezéssel),	a	többi	időpontban	4	éj.

								apartman	(Ivanka,	 02.01-06.05.	 06.05-07.03.	 07.03-07.24.	 07.24-07.31.		 07.31-08.21.
												Serbecic)/hét	 09.11-12.31.	 08.28-09.11.	 08.21-08.28.
A3		 116	200	Ft		 139	500	Ft		 162	700	Ft		 179	400	Ft		 202	600	Ft
A3+1		 132	800	Ft		 155	900	Ft		 182	600	Ft		 202	600	Ft		 229	200	Ft
A4		 149	400	Ft		 172	700	Ft		 202	600	Ft		 225	800	Ft		 255	700	Ft
A5		 182	600	Ft		 205	900	Ft		 242	400	Ft		 272	300	Ft		 308	800	Ft
A6		 198	900	Ft		 222	900	Ft		 262	300	FT		 295	600	Ft		 335	400	Ft

           apartman/hét		 06.01-06.05.	 06.05-07.03.	 07.03-07.24.	 07.24-07.31.		 07.31-08.21.
	 09.11-09.30.	 08.28-09.11.	 08.21-08.28.
2	fő	esetén		 116	300	Ft		 139	500	Ft		 212	500	Ft		 228	900	Ft		 252	400	Ft
3	fő	esetén		 132	800	Ft		 155	900	Ft		 232	500	Ft		 252	400	Ft		 278	900	Ft
4	fő	esetén		 149	400	Ft		 172	700	Ft		 252	400	Ft		 275	600	Ft		 305	500	Ft

                 apartman/hét	 03.06-06.12.	 06.12-06.26.	 06.26-07.17.
	 09.11-11.01.	 08.28-09.11.	 08.21-08.28.	 07.17-08.21.

2	fő	esetén	 139	500	Ft	 156	200	Ft	 189	300	Ft	 232	500	Ft
3	fő	esetén	 155	900	Ft	 175	900	Ft	 215	800	Ft	 265	700	Ft
4	fő	esetén	 172	700	Ft	 195	900	Ft	 242	400	Ft	 298	900	Ft

350 m

150 m
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KrK-sziget dalmácia

maJcen m. aParTman               Hr0302
leírás:	 a	 homokos	 strandtól	 500	 méterre,	 a	 városközponttól	 és	 a	
tengertől	150	méterre	fekszik.	szolgáltatás: internet, klíma, barbecue, 
parkolás. elhelyezés: A4 típusú 1. emeleti apartmanban, melyben nap-
pali, jól felszerelt konyha, tv, 2 franciaágyas hálószoba, külön fürdő-
szoba	és	erkély	található.	Háziállat	nem	vihető.

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 franciaágyas hálószoba, külön zuhanyzós fürdőszoba, 
kihúzhatós fotelággyal rendelkező nappali, jól felszerelt konyha és te-
rasz található. Az étkező, nappali és a konyha egy légtérben került kiala-
kításra.	Háziállat	nem	vihető.

sucic s. aParTman               Hr0302
leírás:	az	aprókavicsos	strandtól	50	méterre,	a	homokos	strandtól	150	
méterre fekszik az apartmanház. A kertben lehetőség van sütögetésre. 
szolgáltatás: internet, klíma, barbecue, parkolás. elhelyezés:	 A6	 (+2	
pótágy)	 8	 fős	 felső	 emeleti	 apartmanban:	 felszerelt	 konyha,	 étkező,	
nappali	 (1	 fő	 számára	 kihúzható	 kanapé),	TV,	 tengerre	 néző	 erkély,	 3	
franciaágyas hálószoba, mely közül az egyik pótágyazható 1 fő részére, 
fürdőszoba.	A6	(+1	pótágy)	7	fős	első	emeleti	apartmanban:	 felszerelt	
konyha,	étkező,	nappali	(1	fő	számára	kihúzható	kanapé),	TV,	tengerre	
néző erkély, 3 franciaágyas hálószoba, fürdőszoba. 

grasKovic g. (Jes) aParTman               Hr0302
leírás: az apartman a homokos strandtól 100 méterre fekszik. szolgál-
tatás: internet, klíma, barbecue, parkolás. elhelyezés: A4 típusú föld-
szinti és 1. emeleti apartmanokban, melyekben nappali, jól felszerelt 
konyha,	TV,	2	franciaágyas	hálószoba,	külön	fürdőszoba	és	terasz/erkély	
található.	Háziállat	felár	ellenében	vihető:	10	€/állat/éj.

					apartman	(Majcen	M./	 02.01-06.05.	 06.05-07.03.	 07.03-07.17.	 07.17-07.31.	 07.31-08.21.
												SONATA)/hét	 09.11-12.31.	 08.28-09.11.	 	 08.21-08.28.
A2	2	fős	1	hálószobás		 112	900	Ft		 129	500	Ft		 139	500	Ft		 159	400	Ft		 182	600	Ft
A4	4	fős	2	hálószobás		 149	400	Ft		 179	300	Ft		 182	600	Ft		 219	200	Ft		 258	900	Ft

           apartman/hét		 04.01-06.05.	 06.05-07.03.	 	 07.17-07.31.
	 09.11-10.31.	 08.28-09.11.		 07.03-07.17.		 08.21-08.28.		 07.31-08.21.

A6	6	fős	apartman		 235	800	Ft		 242	400	Ft		 351	900	Ft		 391	900	Ft		 428	400	Ft
pótágyon		 		16	600	Ft		 		19	900	Ft		 		19	900	Ft		 		23	200	Ft		 		26	500	Ft

                   apartman/hét		 04.01-06.12.	 06.12-07.03.	 07.03-07.24.
	 09.25-12.31.	 09.04-09.25.	 08.21-09.04.		 07.24-08.21.

A4	4	fős	apartmanban		 198	900	Ft		 232	500	Ft		 298	900	Ft		 365	300	Ft

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.	Pótágyazásra	csak	„A”	típusú	
apartmanokban van lehetőség, többnyire a nappaliban. ellátás: önellátás. Parkolás: a házak előtt, ingyenesen. az ár tartalmazza:	ágynemű,	végső	
takarítás díja, klíma. az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	
kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény: egy	gyermek	3	éves	korig	ingyenes.	Egy	gyermek	3-5	éves	korig	a	szülők	ágyában	13	200	Ft/
gyermek/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!

200 m

200 m

50 m

100 m

vrsi
HoTel beni***             Hr0401
leírás: a szálloda a Mulo strandtól rövid sétányi távolságra fekszik.  
zadar 22 km-re található. szolgáltatás: recepció, étterem, terasz. elhe-
lyezés: két- és háromágyas szobában, melyek légkondicionáltak, tv-
vel, wifivel, hajszárítóval, fürdőszobával felszereltek. ellátás: félpanzió.  
Parkolás: a szálloda parkolójában. az ár nem tartalmazza: idegen-
forgalmi	adó:	2,2	€/fő/éj,	helyszínen	fizetendő.	12	éves	korig	nem	kell	
idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény:  
3	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyon	ingyenes,	6	éves	korig	50%,	11	éves	
korig	30%,	14	éves	korig	20	%	két	 felnőttel	egy	szobában.	minimum 
tartózkodás:	 06.27-08.22.	 közötti	 időszakban	 7	 éj,	 érkezés	 vasár-
naponként,	05.30-06.27.	és	08.22-09.26.	között	5	éj,	08.22-09.26.	között	
szombatonként,	05.30-06.27.	között	naponta,	a	többi	időpontban	3	éj,	
érkezés naponta. rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő. egyéb: 
egyedi lemondási feltételek.

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. szolgáltatás: szupermarket, pékség, zöldség-gyümölcs bolt, aján-
dékboltok, butikok, ékszerüzletek, fodrászat, masszázs, internetsarok, valutaváltás, AtM, kirándulások szervezése, buszjárat zadarba, a strandon 
napernyő és napozóágy bérlés, vízi sportok és sporteszköz kölcsönzés, snack bár és beach bár, medence, úszómedence, élménymedence, gyer-
mekmedence, bár a medencéknél, rengeteg sportolási lehetőség: tenisz, búvárkodás, lovaglás, szörfözés, röplabda, strandröp-labda, football, 
minigolf, asztalitenisz, kerékpárkölcsönzés, biliárd, darts, túrázási lehetőség, gyermek és felnőtt animáció. elhelyezés: 3*-os 2-3 fős stúdiókban és 
4*-os	comfort	4-5	fős	apartmanokban.	apartmanok: minden	stúdió	és	apartman	klímával,	széffel,	SAT-TV-vel,	telefonnal,	wifivel,	hajszárítóval,	bú-
torozott	erkéllyel	vagy	terasszal	rendelkezik,	a	fürdőszobákban	zuhanykabin,	WC	és	mosdókagyló,	a	konyhákban	főzőlap,	hűtőszekrény	és	filteres	
kávéfőző	található.	A	2	és	3	fős	stúdiók	egy	légterűek,	20	nm-esek,	a	3	fős	stúdiókban	a	3.	fő	részére	kihúzható	kanapé	áll	rendelkezésre.	A	4	fős	
apartmanok	36	nm-esek,	egy	hálószobásak,	a	hálóban	franciaággyal,	a	konyha,	a	nappali	és	az	étkező	egy	légtérben	található,	ahol	két	fő	részére	
kihúzható	kanapé	áll	rendelkezésre.	Az	5	fős	apartmanok	48	nm-esek,	két	hálószobával	rendelkeznek,	az	egyik	hálóban	franciaágy,	a	másikban	
két különálló ágy található, a konyha, a nappali és az étkező egy helyiségben van, ahol egy fő részére kihúzható kanapé áll rendelkezésre. ellátás: 
önellátás, felár ellenében félpanzió kérhető. Parkolás: az üdülő parkolójában ingyenesen. az ár tartalmazza:	szállás,	víz-,	gáz-,	áram-,	ágynemű-,	
törölköző-, medence használat. az ár nem tartalmazza:	 végső	 takarítás	50	€/lakóegység.	 Idegenforgalmi	adó:	800	Ft/fő/éj,	mely	 irodánkban	
fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény:	5	éves	korig	a	félpanzió	ingyenes,	5-12	
éves	kor	között	50%.	felár: félpanzió:	8	900	Ft/fő/alkalom.	Kisállat,	mely	előre	rendelendő	15,40	€/éj.	minimum tartózkodás:	5	éj.	egyéb: egyedi 
lemondási feltételek.

                   egység/éj		 05.22-05.29.	 	 06.19-06.26.
	 09.04-09.11.	 05.29-06.19.	 08.28-09.04.	 06.26-07.10.		 08.21-08.28.		 07.10-08.21.

3*-os	2	fős	stúdió		 21	800	Ft		 29	400	Ft		 37	900	Ft		 43	600	Ft		 		48	300	Ft		 		59	900	Ft
3*-os	3	fős	stúdió		 26	900	Ft		 36	900	Ft		 47	400	Ft		 52	600	Ft		 		58	300	Ft		 		69	800	Ft
4*-os	comfort	4	fős	apartman		 35	900	Ft		 48	900	Ft		 66	400	Ft		 73	900	Ft		 		81	200	Ft		 		96	300	Ft
4*-os	comfort	5	fős	apartman		 48	300	Ft		 65	400	Ft		 87	800	Ft		 98	600	Ft		 107	700	Ft		 127	600	Ft

 fő/éj		 05.01-05.30.	 05.30-06.27.	 06.27-08.22.	 	 09.26-10.31.	 08.22-09.26.
kétágyas	szobákban		 14	900	Ft		 16	900	Ft		 23	900	Ft

30 m

150 m
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dalmácia dalmácia
sveTi filiP JaKov  
HoTel alba ***              Hr0401
leírás:	az	aprókavicsos	lassan	mélyülő	strandtól	150	méterre	fekszik,	a	
település központjától pedig 300 méterre. A kikötőből naponta indul-
nak	vízitaxik	a	szomszédos	BRAC	szigetre,	ahol	a	műemlékek	mellett	ho-
mokos tengerpart is található. szolgáltatás: recepció, légkondicionált 
étterem, kávézó, bár, üzlet, internetsarok, ingyenes wifi, lift, animáció. 
elhelyezés: kétágyas, pótágyazható tengerre és parkra néző szobák-
ban, melyekhez fürdőszoba, telefon, tv, ingyenes wifi, széf és erkély tar-
tozik. tengerre néző családi szobákban, melyek 2 felnőtt és 2 gyermek 
elszállásolására alkalmasak. egy kétágyas szoba, nappali étkezővel és 
kihúzhatós fotelággyal, külön fürdőszoba, teakonyha és erkély tartozik 
hozzájuk. ellátás: félpanzió, büfé rendszerben. Parkolás: ingyenesen a szálloda területén. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/
éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmények:	7	éves	korig	pótágyon	
ingyenes,	7-12	éves	kor	között	04.10-06.26.	és	09.11-10.02.	időszakokban	pótágyon	ingyenes,	a	többi	időpontban	50%.	12	éves	korig	főágyon	30%,	
felnőtt	pótágyon	10%.	Családi	szobában	12	éves	korig	felnőtt	mellett	két	gyerek	kihúzhatós	fotelágyon	04.10-06.26.	és	09.11-10.02.	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 a hét minden napján lehetséges. egyéb: egyedi lemondási feltételek.

sveTi filiP i JaKov  
croaTia aParTmanoK***             Hr0402
leírás:	az	apartmanok	50-100	méteres	távolságban	helyezkednek	el	a	
kavicsos	strandtól,	a	szállásoktól	kb.	15	perces	sétára	található	a	Hotel	
Alba, ahol előre rendelés esetén igényelhető félpanziós ellátás. elhe-
lyezés:	 egyszerűen	 berendezett	 apartmanokban.	b3: 3 fős légkondi-
cionált	apartmanban,	mely	kb.	27,5	m2,	egy	hálószobával,	 zuhanyzós	
fürdőszobával,	nappalival	 (kihúzható	fotelágy	1	 fő	részére),	konyhasa-
rokkal	 és	 5,6	m2-es	 balkonnal	 rendelkezik.	c4: 4 fős légkondicionált 
apartmanban,	mely	39	m2,	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	(apartmantól	perces	sétára)	éttermében	lehet	elfogyasztani.	Parkolás: ingyenesen az apartmanok mellett. az ár tartalmazza: 
klíma,	víz-,	gáz-,	áramhasználat,	ágynemű,	törölköző,	végső	takarítás.	az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	
fizetendő.	 Idegenforgalmi	adót	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmények:	 félpanziós	ellátás	3-7	éves	kor	közötti	
gyermeknek	50%.	felár:	 büféreggeli:	 2	 900	Ft/fő/alkalom,	büfévacsora	4	400	Ft/fő/alkalom,	gyermekágy:	 04.22-06.27.	 és	 09.05-10.02.	 közötti	
időszakban	900	Ft/fő/éj,	a	többi	időpontban	1	800	Ft/fő/éj.	Háziállat	előre	rendelés	esetén:	8	€/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartóz-
kodás:	3	éj	(06.19-09.11.	közötti	időszakban	csak	szerdai	vagy	szombati	érkezéssel).	A	többi	időszakban	az	érkezés	és	a	távozás	lehetséges	a	hét	
minden napján. egyéb: egyedi lemondási feltételek.

                          apartman/éj		 04.22-06.12.	 06.12-06.26.	 06.26-07.03.	 07.03-07.24.
	 09.11-10.02.	 09.04-09.11.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.	 07.24-08.21.

B3	apartman		 12	500	Ft		 16	700	Ft		 24	200	Ft		 34	500	Ft		 39	300	Ft
C4	apartman		 12	900	Ft		 16	900	Ft		 25	900	Ft		 35	500	Ft		 41	200	Ft
D5	apartman		 15	600	Ft		 21	900	Ft		 31	300	Ft		 42	700	Ft		 48	400	Ft

előfoglalási kedvezmény:  10% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.28-ig)

előfoglalási kedvezmény:  10% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.28-ig)

5=7	(04.10-05.22.	és	09.11-10.02.	közötti	időszakban	5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(05.22-06.12.	és	09.04-09.11.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

5=7	(04.22-06.05.	és	09.04-10.02.	közötti	időszakban	5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(06.05-06.19.	és	08.21-09.04.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

                                    fő/éj		 04.10-06.12.	 06.12-06.26.	 06.26-07.03.	 07.03-07.24.
	 09.18-10.02.	 09.11-09.18.	 08.28-09.11.	 08.21-08.28.	 07.24-08.21.

kétágyas	parkra	néző	szobában		 11	300	Ft		 13	900	Ft		 16	600	Ft		 21	300	Ft		 22	300	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában		 12	500	Ft		 14	900	Ft		 17	500	Ft		 22	300	Ft		 23	700	Ft
családi	tengerre	néző	szobában		 12	900	Ft		 15	500	Ft		 17	900	Ft		 22	900	Ft		 24	200	Ft

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

az akció esetében az alacsonyabb árú éjszaka az ingyenes.

200 m

100 m

biograd na moru  
HoTel adria***             Hr0401
leírás:	 a	 szálloda	 egy	 fenyőerdő	 közepén,	 mindössze	 350	 méterre	
fekszik	Soline	strandjától.	Biograd	városközpontja	kb.	700	méterre	ta-
lálható, ahol számos szórakozási lehetőség várja az idelátogatókat, 
valamint sétálhatunk az igazi mediterrán tengerparti sétányán is. szol-
gáltatás: recepció, étterem, kávézó, szabadtéri medence, wellness-
részleg, napozóterasz, kert, térítés ellenében wifi a közterületeken.  
elhelyezés:	classic	kétágyas	(twin),	pótágyazható	szobákban,	melyek-
hez fürdőszoba, tv, minibár és erkély tartozik. ellátás: félpanzió.	All-inclusive	felár:	7	900	Ft/fő/éj	(büféreggeli,	ebéd	és	vacsora,	 italfogyasztás	
(szénsavas	és	rostos	italok,	víz,	sör,	bor)	étkezések	idejében,	16:00-17:00	között	délutáni	kávészünet	(kávé,	tea,	snack,	keksz),	italok	a	medence	
bárjában	10:00-22:00.)	Parkolás: a	szálloda	területén	térítés	ellenében	(kb.	4	€/nap).	az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	
mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmények:	7	éves	korig	pótágyon	
ingyenes,	7-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	12-éves	kor	között	pótágyon	30%,	felnőtt	pótágyon	10%.	minimum tartózkodási idő: 3 éj.

Trogir  
HoTel sveTi Kriz****             Hr0401   
leírás:	 a	 hotel	 2,5	 km-re	 található	Trogirtól,	mediterrán	növényekkel	
körülvéve, Ćiovo sziget északkeleti oldalán. szolgáltatás: recepció, 
étterem, kültéri és beltéri medence, teniszpálya, parkolás, ingyenes 
wifi. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek légkondicionáltak, tv-
vel, minibárral és ingyenes wifivel 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 tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	
fizetendő.	 Idegenforgalmi	 adót	 12	 éves	 korig	 nem	 kell	 fizetni,	 12-18	
éves	 között	 50%.	Kedvezmény: 4 éves korig ingyenes pótágyon, 14 
éves	korig	5	900	Ft/fő/éj,	14	éves	kor	felett	7	900	Ft/fő/éj.	felár: ebéd 
vagy	vacsora	felára:	5	600	Ft/fő/alkalom.	

                                 fő/éj		 04.17-06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-07.17.
	 09.18-10.31.	 09.04-09.18.	 08.21-09.04.	 07.17-08.21.

kétágyas	classic	szobában		 17	900	Ft		 22	300	Ft		 26	500	Ft		 33	600	Ft

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

kétágyas	szobában		 14	900	Ft		 18	900	Ft		 20	800	Ft

Trogir 
medena aParTman              Hr0402
leírás:	a	hotel	4	km-re	található	Trogirtól,	Seget	Donji	halászfalu	körzetében	fekszik,	250	m-re	a	tengertől.	2	főépületből	és	egy	melléképületből	
áll. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, ingyenes wifi. elhelyezés: standard Plus a (2+1)*** apartmanokban:	kb.	40	nmes,	egylégterű	kony-
ha, nappali egy kihúzható ággyal, egy hálószoba, fürdőszoba, tv. standard Plus b (4+1)*** apartmanokban: kb.	46	nmes,	egylégterű	konyha,	 
nappali egy kihúzható ággyal, két hálószoba, fürdőszoba, tv. ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen a szálloda parkolójában. az ár nem tar-
talmazza:	idegenforgalmi	adó	2,2	€/fő/éj,	helyszínen	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	
minimum tartózkodási idő:	06.12-09.11.	között	7	éj,	05.29-06.12.	és	09.11-09.18.	között	5	éj,	egyébként	3	éj.	felár: gyermekágy	3	éves	korig	2	500	
Ft/fő/éj,	reggeli	felára	4	200	Ft/fő/alkalom,	félpanzió	felára	8	200	Ft/fő/alkalom.	az ár tartalmazza:	víz,	villany	használatot,	légkondit,	ágyneműt,	
törölközőt,	végső	takarítást,	parkoló	használatot	és	az	animációs	programokon	való	részvételt	(06.15-09.15.).

              apartman/éj		 04.01-05.15.	 05.15-05.29.	 05.29-06.12.	 06.12-07.03.	 07.03-07.10.
	 10.02-10.31.	 09.18-10.02.	 09.11-09.18.	 08.28-09.11.	 08.14-08.28.	 07.10-08.14.

A	2+1	standard	plus***		 19	400	Ft		 23	700	Ft		 25	900	Ft		 33	900	Ft		 41	700	Ft		 47	900	Ft
B	4+1	standard	plus***		 26	100	Ft		 33	200	Ft		 37	900	Ft		 51	900	Ft		 62	600	Ft		 73	500	Ft

350 m

50 m

250 m



horvátország horvátország

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!28 29

dalmácia dalmácia

duce  
KaTusic aParTman           Hr0402
leírás: duce saját homokos és kavicsos, 4 km hosszú strand szakasszal  
rendelkezik, melytől az apartman 40 méterre fekszik. szolgáltatás: lég-
kondicionálás, parkolási lehetőség, grillezés. elhelyezés: a3 fős apartma-
nokban: 30 nm-es apartman: egy háromágyas szoba, konyha, fürdőszoba 
és tengerre néző balkon található. a4+2 fős apartmanokban:	 78	nm-es	
apartman: két kétágyas szoba, konyha, nappali egy kihúzható kanapé- 
ággyal 2 fő részére, fürdőszoba és erkély. ellátás: önellátás. Parkolás: az 
apartman területén ingyenesen. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi 
adó:	2,2	€/fő/éj,	klíma	6	€/éj,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	Kedvezmé-
nyek:	 12	éves	korig	nem	kell	 idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	
között	50%.	minimum tartózkodás: 7	éj.

Ćiovo 
villa cviTa               Hr0402
leírás: az aprókavicsos tengerparttól 120 méterre helyezkedik el. A ház 
150	méteres	körzetében	bolt	és	étterem	is	található.	szolgáltatás: grillezé-
si lehetőség, parkolás. elhelyezés: földszinten és az első emeleten lévő 4 
fős 40 m2-es apartmanokban, melyekben két hálószoba és fürdőszoba 
van. első emeleti apartmanok nem rendelkeznek klímával. első emeleti 
35	m2-es	 2+2	 fős	 apartmanokban,	melyekben	 egy	 hálószoba,	 nappali	
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:	2,2	€/fő/éj,	klíma:	5	€/éj,	mely	a	
helyszínen fizetendő. idegenforgalmi adót 12 éves korig nem kell fizetni, 
12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás:	7	éj.

Ćiovo 
adriaTic PanziÓ***              Hr0404
leírás:	a	panzió	Trogir	központjától	900	m-re,	a	kavicsos	tengerparttól	
pedig 20 méterre található. szolgáltatás: étterem. elhelyezés: 1. és 3. 
emeleti	kétágyas	szobákban,	melyek	pótágyazhatóak	(kihúzható	kana-
pé),	 saját	 fürdőszobával,	 klímával	 (felár	 ellenében),	 internettel,	TV-vel,	
valamint részben erkéllyel felszereltek. ellátás: reggeli vagy félpanzió. 
Parkolás: a panzió előtt ingyenesen. az ár nem tartalmazza: idegen-
forgalmi	adó:	2,2	€/fő/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	Kedvezmények: 
4 éves korig szülőkkel egy ágyon ingyenes, 4-12 kor között pótágyon 
20%,	 felnőtt	 pótágyon	 10%.	 Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó:	2,2	€/fő/éj.	12	éves	korig	nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-
18	éves	kor	között	50%,	klíma.	minimum tartózkodás: 7	éj.

                                  fő/éj		 04.01-06.12.	 06.12-06.26.	 06.26-07.10.	 07.10-08.21.	 09.11-10.31.	 09.04-09.11.	 08.21-09.04.
kétágyas	szobában	reggelivel		 8	900	Ft		 10	900	Ft		 11	900	Ft		 12	300	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval		 13	200	Ft		 14	200	Ft		 14	900	Ft		 15	300	Ft

duce  
villa vuKoviĆ davor           Hr0402
leírás: duce az omis-riviéra legismertebb üdülőhelye, kavicsos és homo-
kos strandokkal egyaránt rendelkezik. Az apartman 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:	emeleti	29	nm,	egy	hálószoba,	jól	felszerelt	konyha,	zuhanyzós	
fürdőszoba, tengerre néző erkély. 4 fős apartman:	 emeleti	 45	 nm,	 2	 db	
kétágyas szoba, jól felszerelt konyha nappalival egy légtérben, zuhanyzós 
fürdőszoba, tengerre néző erkély. 6 fős apartman:	 emeleti	 70	 nm,	 2	 db	 
kétágyas szoba, nappali kihúzható fotelággyal 2 fő részére, jól felszerelt kül-
ön nyíló konyha, 2 db fürdőszoba, tengerre néző erkély. ellátás: önellátás. 
Parkolás: az apartman mellett ingyenesen. az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	adó:	2,2	€/fő/éj,	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.

20 m

10 m

40 m

120 m

     apartman/hét	 02.01-06.05.	 06.05-06.26.
	 09.04-10.31.	 08.21-09.04.	 06.26-08.21.

2+2	fős	apartman		 182	600	Ft		 215	800	Ft		 232	500	Ft
4	fős	apartman		 199	200	Ft		 232	500	Ft		 249	200	Ft

     apartman/hét	 06.01-06.06.	 06.06-07.03.
	 09.11-09.25.	 08.28-09.11.	 07.03-08.28.

2+1	fős	apartman		 132	800	Ft		 149	400	Ft		 199	200	Ft
4	fős	apartman		 165	900	Ft		 199	200	Ft		 265	700	Ft
6	fős	apartman		 232	500	Ft		 282	400	Ft		 381	900	Ft

     apartman/hét		 04.01-06.12.	 06.12-07.03.
	 09.04-10.31.	 08.21-09.04.	 07.03-08.21.

A3	apartman		 149	400	Ft		 165	900	Ft		 182	600	Ft
A4+2	apartman		 282	400	Ft		 295	600	Ft		 325	500	Ft

duce 
villa neda               Hr0402
leírás:	a	villa	a	homokos	strandtól	160	méterre,	piactól,	éttermektől	120	
méterre,	Omis	központjától	pedig	1,5	km-re	helyezkedik	el.	A	 szálláson	
két emeleten lehet apartmanokat bérelni. szolgáltatás: légkondicioná-
lás, parkolási lehetőség, grillezés. elhelyezés: három- és négyágyas 
apartmanokban. A háromágyas apartmanokban, A1+2 egy egyágyas 
hálószoba, konyha két ággyal, zuhanyzós fürdőszoba és balkon található. 
A négyágyas apartmanokban, A4 két hálószoba van, konyha, zuhanyzós 
fürdőszoba és erkély. ellátás: önellátás. Parkolás: az apartman területén 
ingyenesen. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	2,2	€/fő/éj,	klíma	6	€/éj,	melyek	helyszínen	fizetendőek.	Kedvezmények: 12 éves korig 
nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás: éj.

nemira 
nemira PanziÓ***               Hr0404
leírás:	Nemira	egy	kis	település	Omis	központjától	3	km-re.	Hangulatos	
éttermek, tavernák várják az ide látogatókat. csendes, mégis közel fekszik 
turisztikai központokhoz. A barátságos panzió a kavicsos tengerparttól 
pedig	150	méterre	található,	nyugodt,	zöld	környezetben.	szolgáltatás: 
étterem, bár, pénzváltó, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas szobákban, 
melyek pótágyazhatóak, saját fürdőszobával és tengerre néző erkéllyel 
felszereltek. ellátás: kontinentális reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a panzió közelében ingyenesen. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó: 
2,2	€/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.

maKarsKa 
riviJera sunny resorT by valamar**                Hr0401
leírás:	a	 resort	egy	9	pavilonból	álló	komplexum.	A	szobák,	a	 recepció	és	az	étterem	a	 főépületben	talál-
hatóak.	A	szálloda	1,5	km-re	fekszik	Makarska	óvárosától,	és	kb.	350	méterre	a	tengertől.	szolgáltatás: re-
cepció, étterem, medence, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas, classic, parkra néző balkonos szobákban, me-
lyek ingyenes wifivel, tv-vel és fürdőszobával felszereltek. ellátás: félpanzió, light all inklucive felár ellenében 
kérhető:	3	500	Ft/fő/éj.	Parkolás: a szállodánál térítés ellenében. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó 
800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	
között	50%.	felár:	gyermekágy:	2	500	Ft/fő/éj.	Kedvezmény: egy gyermek 2 éves korig szülőkkel egy ágyon 
ingyenes,	12	éves	korig	két	felnőttel	egy	szobában	pótágyon	50%,	felnőtt	pótágyon	20%.	minimum tartóz-
kodás:	06.26-08.21.	között	5	éj,	05.22-06.26	és	08.21-09.18.	között	4	éj,	egyébként	3	éj.		

duce 
rogac PanziÓ****               
Hr0404
leírás: a panzió omis központjától 2 km-re, mely a cetina folyó torko-
latánál fekvő mediterrán hangulatú kisváros. A szállás a kavicsos ten-
gerparttól pedig 30 méterre található. szolgáltatás: teraszos á la carte 
étterem. elhelyezés:	 kétágyas	 szobákban,	melyek	 pótágyazhatóak	 (ki-
húzható	kanapé),	saját	fürdőszobával,	klímával,	internettel,	hajszárítóval,	
tv-vel felszereltek. ellátás: félpanzió. Parkolás: a panzió előtt ingye-
nesen. az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó:	2,2	€/fő/éj,	mely	a	
helyszínen fizetendő. Kedvezmények: 2 éves korig szülőkkel egy ágyon 
ingyenes,	 2-12	 kor	 között	 pótágyon	 1	 900	 Ft/fő/éj.	 minimum tartóz-
kodás:	5	éj.

             apartman/hét		 06.05-06.12.	 06.12-06.26.	 06.26-07.03.	 07.03-07.17.	 07.17-08.21.
	 09.11-09.18.	 09.04-09.11.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.
A1+2	apartman		 116	200	Ft		 129	500	Ft		 142	800	Ft		 156	100	Ft		 169	400	Ft
A4	apartman		 172	700	Ft		 182	600	Ft		 202	600	Ft		 212	500	Ft		 225	800	Ft

 fő/éj		 02.01-06.12.	 06.12-06.26.	 06.26-07.17.
	 	 09.11-09.18.	 09.04-09.11.	 08.21-09.04.	 07.17-08.21.

kétágyas	szoba	reggelivel		 		8	800	Ft		 		9	500	Ft		 		9	900	Ft		 11	900	Ft
kétágyas	szoba	félpanzióval		 12	700	Ft		 13	300	Ft		 13	800	Ft		 14	900	Ft

 fő/éj		 04.26-05.22.	 05.22-06.12.	 06.12-06.26.
	 	 09.18-10.12.	 08.28-09.18.	 08.21-08.28.	 06.26-08.21.

classic	parkra	néző	kétágyasban		 11	400	Ft		 14	200	Ft		 16	900	Ft		 20	800	Ft

                                 fő/éj		 04.01-06.12.
	 09.11-10.31.	 06.12-09.11.

kétágyas	szobában	erkély	nélkül		 15	900	Ft		 18	500	Ft
kétágyas	szobában	erkéllyel		 16	900	Ft		 19	400	Ft

160 m

30 m

150 m

350 m
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dalmácia Pag-sziget 

orebic  
HoTel orsan***             Hr0401
leírás: Pelješac-félszigeten található, az aprókavicsos tenger partján. ore-
bic	központja	15	perces	 sétával	elérhető.	szolgáltatás: recepció, pool ét-
terem, kültéri medence, teniszpálya, játszótér, biciklikölcsönzés, animáció, 
élőzene, ingyenes wifi, ingyenes parkolás. elhelyezés: kétágyas parkra néző 
és kétágyas tengerre néző erkélyes szobákban, melyek légkondicionáltak, 
ingyenes wifivel, tv-vel, telefonnal és zuhanyzós fürdőszobával felszereltek. 
ellátás:	all	inclusive	light	(büféreggeli,	ebéd	és	vacsora	italokkal).	Parkolás: 
ingyenesen a szálloda parkolójában. az ár nem tartalmazza: idegenforgal-
mi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Kedvezmény:	7	éves	korig	
a	pótágy	ingyenes,	7-14	éves	kor	között	14	éves	kor	felett	20%.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	kor	alatt	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum 
tartózkodás:	07.03-08.14.	között	4	éj,	06.05-07.03.	és	08.14-09.04.	között	3	éj,	a	többi	időpontban	2	éj.

gradac  
HoTel laguna**             Hr0401
leírás:	a	szállás	Gradac-ban	egy	régi	halászfaluban	található,	az	aprókavicsos	tengerparttól	50	méterre.	A	ho-
tel	egy	főépületből	és	két	melléképületből	áll,	amelyekben	komfort	kétágyas	szobák	találhatóak.	Az	„A”	mellék- 
épület	 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. el-
helyezés: főépület: pótágyazható tenger felőli kétágyas szobák és családi szobák, melyek tv-vel, telefonnal, 
ingyenes wifivel, fürdőkádas vagy zuhanyzós fürdőszobával és erkéllyel felszereltek. A szobák egyrésze légkondi-
cionált. A családi szobákban két darab kétágyas szoba található. „a” épület: részben pótágyazható kétágyas 
tenger felőli szobák, külön fürdőszoba, ingyenes wifi és erkély tartozik hozzájuk. „b” épület: tenger felőli rész-
ben pótágyazható és részben erkéllyel rendelkező szobákban, melyekben külön fürdőszoba, tv és ingyenes wifi 
van. ellátás: félpanzió. Parkolás:	5	€/autó/nap.	az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó:	800	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.

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. elhe-
lyezés: kétágyas tenger felőli komfort és standard családi szobákban, me-
lyek 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: limitált,	őrzött	parkolóban	10	€/nap	vagy	a	szál-
loda előtt ingyenesen. felár: egyágyas	felár	40%.	az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	
adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között.	Kedvezmény: 12	éves	korig	a	pótágy	ingyenes,	12	éves	kor	felett	10%.	minimum tartózkodás: 
06.19-09.11.	között	4	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.

 fő/éj		 03.01-05.15.	 05.15-06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-07.03.
	 	 	 09.04-09.11.	 08.28-09.04.	 08.14-08.28.	 07.03-08.14.

kétágyas	parkra	néző	erkélyes	szoba		 17	900	Ft		 21	500	Ft		 24	500	Ft		 27	500	Ft		 29	900	Ft	
kétágyas	tengerre	néző	erkélyes	szoba		 19	900	Ft		 23	900	Ft		 27	900	Ft		 31	300	Ft		 34	400	Ft

 fő/éj	 05.22-05.29.	 05.29-06.19.	 06.19-07.03.
	 	 09.18-10.01.	 09.04-09.18.	 08.28-09.04.	 07.03-08.28.

kétágyas	komfort	szobában	 10	900	Ft	 15	600	Ft	 18	500	Ft	 23	900	Ft
kétágyas	légkondicionált	komfort	szobában	 11	800	Ft	 16	900	Ft	 19	900	Ft	 24	900	Ft
családi	szobában	 	 15	200	Ft	 19	900	Ft	 24	300	Ft	 30	800	Ft
légkondicionált	családi	szobában	 16	500	Ft	 21	800	Ft	 26	500	Ft	 33	700	Ft
„A”	épületi	kétágyas	szobában	 10	500	Ft	 13	200	Ft	 15	900	Ft	 19	900	Ft
„B”	épületi	kétágyas	szobában	 -	 11	300	Ft	 14	200	Ft	 18	200	Ft

 fő/éj		 04.17-04.24.	 04.24-05.22.		 05.22-06.19.	 06.19-07.03.	 07.03-07.17.
	 	 09.25-11.01.	 	 09.11-09.25.	 08.28-09.11.	 08.14-08.28.	 07.17-08.14.

kétágyas	tenger	felőli	komfort	szobában		 15	900	Ft		 18	900	Ft		 21	300	Ft		 28	900	Ft		 33	900	Ft		 35	500	Ft
családi	tenger	felőli	standard	szobában		 18	900	Ft		 20	900	Ft		 24	300	Ft		 33	900	Ft		 38	900	Ft		 39	900	Ft

800 m

50 m

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 apartman fürdőszobás, fel-
szerelt	konyhasarokkal	vagy	önálló	étkezős	konyhával	rendelkezik,	terasz	vagy	balkon	tartozik	hozzájuk	kerti	bútorokkal.	Ágyneművel	ellátottak,	több- 
nyire tv biztosított. ellátás: önellátás. Parkolás: a házak előtt vagy azok udvarán, ingyenesen. Kedvezmény: egy gyermek 4 éves korig a szülők ágyában 
13	 200	 Ft/fő/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	helyszínen	fizetendő.	felár:	kisállat	előzetes	bejelentéssel	6	€/éj,	légkondicionált	apartman	rendelése	esetén	7	€/éj,	melyek	
a helyszínen fizetendőek. minimum tartózkodás:	7	éj,	szombati	érkezéssel.

Pag  
doris aParTman
leírás:	 150	méterre	 helyezkedik	 el	 az	 aprókavicsos	 strandtól.	 Étterem	 és	
élelmiszerbolt az apartman 200 méteres körzetében található. elhelyezés: 
egy földszinti és egy első emeleti 120 nm-es tengerre néző 6-8 fős apart-
manban, mely négy hálószobával, két fürdőszobával, konyhával egy légtér-
ben 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	 nm-es,	 3-4 fős első 
emeleti, légkondicionált apartmanban, melyben egy hálószoba, konyha 
villanytűzhellyel,	hűtő	fagyasztóval,	konyhával	egy	légtérben	lévő	nappali-
val, ahol kihúzható kanapé 2 fő részére, zuhanyzós fürdőszoba és erkély 
található. 60 nm-es, 4-5 fős első emeleti, légkondicionált apartman-
ban, melyben	 két	 hálószoba	 (egyikben	 3	 ágy,	 másikban	 2	 ágy),	 konyha	
villanytűzhellyel,	hűtő	fagyasztóval,	konyha	nappalival,	zuhanyzós	fürdőszoba	és	erkély	található.	75 nm-es, 4-5 fős második emeleti, légkondicionált 
apartmanban,	melyben	két	hálószoba	(egyikben	ágy,	másikban	2	ágy),	konyha	gáztűzhellyel,	hűtő	fagyasztóval,	konyhával	egy	légtérben	lévő	nappalival,	
zuhanyzós fürdőszoba és erkély található.

Pag  
ivanKa aParTman
leírás:	a	legközelebbi	kavicsos	strand	150	méterre	található	az	apartman-
háztól. elhelyezés:	 egyszerűen	 berendezett	 35-38 nm-es, 2-apartman-
ban, melyben egy kétágyas vagy egy háromágyas szoba, egy fürdőszoba, 
konyhával	 egy	 légtérben	 lévő	 nappali	 és	 egy	 kisebb	 található.	 55	 nm-es,	 
4-5 fős apartmanban, melyben egy kétágyas szoba, egy háromágyas szo-
ba,	egy	fürdőszoba,	konyhával/étkezővel	és	egy	terasz	található.	Az	apart-
manok részben légkondicionáltak és tv-vel felszereltek. Parkolás a ház  
mellett díjmentesen.

Pag  
sara aParTman
leírás: a legközelebbi kavicsos strand 200 méterre található az apartman-
háztól. elhelyezés: egyszerűen	berendezett	32 nm-es, 2-3 fős apartman-
ban, melyben egy kétágyas szoba, egy fürdőszoba, konyhával egy légtérben 
lévő nappali és egy kisebb terasz található. 45 nm-es, 4 fős apartmanban, 
melyben két kétágyas szoba, egy fürdőszoba, konyhával egy légtérben lévő 
nappali	és	egy	kisebb	terasz	található.	Két	darab	55	nm-es,	4-5 fős apart-
manban, melyekben	két	hálószoba	szoba	(egyikben	3	ágy,	másikban	2	ágy),	
fürdőszoba, konyhával egy légtérben lévő nappali és egy kisebb terasz talál-
ható. Az apartmanok részben légkondicionáltak és tv-vel felszereltek. 

 apartman/hét	 05.01-06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-07.03.	 07.03-07.17.	 07.17-07.31.
	 	 09.18-09.30.	 09.11-09.18.	 09.04-09.11.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.	 07.31-08.21.

2	fős		 	 		69	700	Ft		 		82	900	Ft		 		99	600	Ft		 119	500	Ft		 145	900	Ft		 169	300	Ft
3	fős		 	 		82	900	Ft		 		99	600	Ft		 122	800	Ft		 145	900	Ft		 172	700	Ft		 195	900	Ft
4	fős		 	 		96	300	Ft		 122	800	Ft		 149	400	Ft		 175	900	Ft		 209	200	Ft		 242	400	Ft
5	fős		 	 109	600	Ft		 139	500	Ft		 169	400	Ft		 202	600	Ft		 235	800	Ft		 268	900	Ft
6	fős		 	 132	800	Ft		 165	900	Ft		 199	200	Ft		 235	800	Ft		 268	900	Ft		 312	200	Ft

150 m

350 m

150 m

200 m

előfoglalási kedvezmény: 10%	(05.01-07.31.	és	08.21-09.30.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)
 5%	(07.31-08.21.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)
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BraC-sziget

 fő/éj		 04.30-06.05.	 06.05-07.10.
	 	 09.11-09.25.	 08.21-09.11.	 07.10-08.21.		 09.25-11.05.

kétágyas	szobában		 16	600	Ft		 18	500	Ft		 19	400	Ft		 14	200	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában		 18	900	Ft		 21	300	Ft		 22	300	Ft		 16	600	Ft

 fő/éj		 04.03-04.30.		 04.30-06.05.	 06.05-07.03.
	 	 	 10.02-11.06.	 08.28-10.02.	 07.03-08.28.

kétágyas	szobában		 20	900	Ft		 24	600	Ft		 28	900	Ft		 33	200	Ft

neum  
HoTel zeniT***                 cg0201
leírás:	a	szálloda	Nuemban	található,	mely	egy	mediterrán	kisváros	az	Adriai-tenger	déli	partján.	A	hotel	a	tengerparton	fekszik,	mintegy	500	méterre	a	
városközponttól. szolgáltatás:	étterem,	beltéri	medence,	teniszpálya	(térítés	ellenében).	elhelyezés: légkondicionált kétágyas szobákban, melyekhez tv, 
fürdőszoba tartozik. ellátás: félpanzió. Parkolás:	a	szálloda	parkolójában	ingyenesen,	vagy	garázsban	5,5	€/autó/nap.	az ár nem tartalmazza: idegen-
forgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Kedvezmény:	12	éves	korig	nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Egy	
gyermek 3 éves korig szülőkkel egy ágyon ingyenes a szállása. minimum tartózkodás: 3 éj. egyéb: egyedi lemondási feltételek. 

braČ-suTivan  
bella visTa apartmanház             Hr0402
leírás:	az	üdülőhely	központjától	600	méterre,	a	tengerparttól	200	méterre	
található	 a	 Bella-Vista	 apartmanház.	 Fekvése	 kiváló,	 erkélyeiről	 csodála-
tos kilátás nyílik a tengerre. elhelyezés: a légkondicionált apartmanház-
ban 2+1 fős stúdiók, 2+2 fős, valamint 4 + 2 fős apartmanok foglalhatók. 
A konyhák jól felszereltek, beépített főzőlappal, mikrohullámú sütővel, 
nagyméretű	 hűtőszekrénnyel,	 kávéfőzővel	 rendelkeznek.	 Minden	 apart-
man 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	tévécsa-
torna 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, zu- 
hanyzós fürdőszoba. 4-6 fős: 2 hálószobás apartman, nappaliban kihúzható 
kanapé 2 fő részére és konyhasarok, zuhanyzós fürdőszoba. ellátás: önellá-
tás. Parkolás: apartmanonként egy parkoló biztosított. az ár tartalmaz-
za: szállás, víz-, gáz- és áramfogyasztás, klíma. az ár nem tartalmazza: 
idegenforgalmi	 adó	 800	 Ft/fő/nap,	 végső	 takarítás	 díja	 15	 €/tartózkodás.	 
Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	
50%.	minimum tartózkodás:	7	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

PliTviČKa Jezera  
HoTel PliTvice              Hr0501
leírás: a hotel a Plitvice Nemzeti Park bejáratától pár perces sétára helyez-
kedik el. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, széf a recepciónál, pénzváltó. 
elhelyezés: parkra néző, kétágyas szobákban, melyek ingyenes wifivel, 
telefonnal, tv-vel és minibárral felszereltek. ellátás: reggeli. Parkolás: in-
gyenesen a hotel parkolójában. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi 
adó:	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	
korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény: egy gyer-
mek	2-7	éves	kor	között	pótágyon	50%,	7-12	éves	kor	között	30%,	12	éves	
kor	felett	20%.	minimum tartózkodás: 2 éj.

      apartman/hét	 05.30-06.14.	 06.14-07.05.
	 09.14-09.30.	 08.23-09.14.	 07.05-08.23.

2+1	fős	stúdió		 106	200	Ft		 119	900	Ft		 164	400	Ft
2+2	fős	apartman		 132	800	Ft		 172	700	Ft		 253	900	Ft
4+2	fős	apartman		 172	700	Ft		 212	900	Ft		 283	900	Ft
pótágy/hét		 26	900	Ft																																	35	800	Ft

150 m

Monetengro
500 m

zaKoPane    
orla vendégHáz
Pl0304 
leírás: a	Willa	Orla	egy	1901-ben	épült	tradicionális	vendégházban	vár-
ja	vendégeit.	A	népszerű	Krupówki	utca	üzletei,	bárjai	és	éttermei	mind-
össze	15	perces	sétával	elérhetők.	A	vendégházat	faliszőnyegek	és	helyi	
művészek	 festményei	 díszítik.	szolgáltatás: recepció, reggelizőterem, 
társalgó, biliárdasztal, ping pong asztal, gyermeksarok, ingyenes wifi. 
elhelyezés:	egyszerűen	berendezett	két-,	három-	valamint	négyágyas	
szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és saját fürdőszobával felszereltek. ellátás: reggeli. Parkolás: a vendégház előtt ingyenesen. Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/éj.	minimum tartózkodás: 04.02-04.06.	és	04.30-05.04.	között	3	éj,		valamint	06.02-06.07.	között	2	éj.	egyéb: háziállat 
vihető	20	PLN/háziállat/éj	felár	ellenében.

LengYeLorsz ág

	 fő/éj	 02.01-12.01
kétágyas	szobában	 12	300	Ft	

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

kétágyas	szobában	 15	400	Ft	 16	400	Ft

	 	 03.01-04.02.,	04.06-04.30.	 	 02.01-03.01.,	04.02-04.06.
	 fő/éj	 05.04-06.02.,	06.07-06.25.	 06.25-10.01.	 04.30-05.04.,	06.02-06.07.
	 	 10.01-11.10.,11.15-12.20.	 	 11.10-11.15.
kétágyas	szobában	 10	500	Ft	 12	300	Ft	 13	900	Ft
háromágyas	szobában	 9	800	Ft	 11	300	Ft	 12	900	Ft
négyágyas	szobában	 9	400	Ft		 10	800	Ft		 11	900	Ft

WieliczKa    
HoTel solny***            Pl0401 
leírás: a	barátságos	szálloda	Wieliczka	központjához	közel,	a	sóbányától	
kb. 1 km, krakkó belvárosától pedig kb. 10 km távolságra helyezkedik el. 
szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, biliárdterem, szauna, 
masszázs szolgáltatás, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas szobákban, 
melyek tv-vel, telefonnal és saját fürdőszobával rendelkeznek. ellátás:  
reggeli. Parkolás: ingyenes a szálloda parkolójában. Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/	éj.	egyéb: háziállat vihető, 
az ár egyéni lekérésre érhető el.

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 vasútállomás kb. 4 
km-re található. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, terasz, 
ingyenes	wifi.	Wellness	 részleg:	 fedett	medence,	 szauna,	 fitneszterem.	
elhelyezés: kényelmesen berendezett szobákban, melyek tv-vel, tele-
fonnal,	 széffel,vízforralóval	 és	 hajszárítóval	 ellátott	 fürdőszobával	 ren-
delkeznek. 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.	
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inzell   
Inzell	Bajorországban,	Chiemgau	és	Berchtesgadener	Land	között	található,	a	zöld	mezők	közé	ágyazott	napos	medencét	gyönyörű	hegyek	és	kristálytiszta	
tavak teszik még vonzóbbá. látnivalók a környéken:	Salzburg	(30	km),	Berchtesgaden/Königsee	(45	km),	Chiemsee	(35	km),	Salzkammergut	(60	km).

vendégHáz – chiemgau (rupholding&inzell) kártyával!             de0204
elhelyezés:	 zuhanyzó/WC-vel,	TV-vel	 rendelkező	kétágyas	szobákban.	ellátás: reggeli. Kedvezmény: 3 év alatti gyermek a szülők szobájában ingyenes, 
11	éves	korig	-40%.	felár:	egyágyas	felár	4	700	Ft/fő/éj.	minimum tartózkodási idő:	5	éj.	Kevesebb	éjszaka	esetén	felár	fizetendő.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó:	2,1	€/fő/éj.

aParTman – chiemgau (rupholding&inzell) kártyával!             de0202
elhelyezés:	max.	2-4	fő	elhelyezésére	alkalmas	apartmanokban.	A	2	fős	apartman	30	nm-es,	a	4	fős	45	nm-es.	Mindegyikben	fürdőszoba,	WC,	TV,	balkon,	
felszerelt	konyha	 található.	A	2	 személyes	egy	szobából	 (egylégterű	nappali/háló),	a	4	 személyes	nappaliból	és	hálóból	áll.	ellátás: önellátás. minimum 
tartózkodási idő: 6	éj.	Kevesebb	tartózkodás	esetén	egyszeri	15	900	Ft/apartman	felár	fizetendő.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó:	2,1	€/fő/éj.

landgasTHof scHWarzberg – chiemgau (rupholding&inzell) kártyával!             de0204
leírás: a	szálláshely	Inzell	központjától	kb.	3	km-re	fekszik,	gyönyörű	kilátás-
sal a chiemgau-i hegyekre. szolgáltatás: recepció magyar asszisztenciával, 
terasz, étterem. elhelyezés: a 21 szobával rendelkező vendégház minden 
szobája tv-vel, internettel, fürdőszobával és részben erkéllyel felszerelt. el-
látás: reggeli. Parkolás: a vendégház előtt. felár: egyágyas	felár	7	200	Ft/fő/
éj. minimum tartózkodási idő: 5	éj.	Kevesebb	éjszaka	esetén	felár	fizetendő.	
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó:	2,1	€/fő/éj.

chiemgau (rupholding&inzell) kártya – A fenti szállások részvételi díja magában foglalja a kártyát!
A kártyával a következő szolgáltatások iNGYeN vehetők igénybe:
–	strandbelépő,	fürdő	és	szaunajegy	az	Inzelli	Fürdőparkba:	www.badepark-inzell.de
–	Vita	Alpina	strandbelépő,	3	órás	belépő	a	wellnessközpontba:	www.vita-alpina.de
–	1	alkalommal	hegy-	és	völgymenet	„Rauschberg”-re	és	„Hochfelln”-re:	www.rauschbergbahn.com 
 és www.hochfellnseilbahn.de
–	a	helyi	buszjáratok	korlátlan	használata.	Menetrend: www.rvo-bus.de
–	belépő	a	Favágók	Múzeumba:	www.holzknechtmuseum.de
–	minigolf	és	tenisz	Inzellben.	Minigolf:	www.tobsch.de, tenisz: www.tennis-inzell.de
–	egy	traunsteini	sörfőző	meglátogatása:	www.hb-ts.de
–	Kesselalm	Tubing:	www.kessel-lifte.de
–	kerékpárkölcsönzés:	www.mailis.de
–	1	Arena	túra	a	Chiemgau	Arena-ban:	www.chiemgau-arena.de
–	1	óra	tenisz	pálya	használat: www.tennis-bayern.de

berlin   
ibis berlin 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. 
szolgáltatás:	24	órás	recepció,	étterem,	bár,	ingyenes	wifi	(szélessávú	
wifi	 felár	ellenében).	elhelyezés: kényelmesen berendezett légkondi-
cionált kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és fürdőszobájuk hajszárítóval rendelkezik. ellátás: reggeli. Parkolás: nyilvános parkolási 
lehetőség a közelben. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakok:	05.13-05.16.,	06.07-06.10.,	06.14-06.16.,	06.21-06.24.,	
09.02-09.07.,	09.20-09.26.	között	az	árak	egyéni	 lekérésre	érhetőek	el.	A	kiemelt	 időszakokban	eltérő	 lemondási	 feltételek	érvényesek,	ezekről	
érdeklődjön irodáinkban! minimum tartózkodás: 2 éj. az árváltozás jogát fenntartjuk!

németország legnagyobb élményparkja közelében! 
ringsHeim    
Holiday inn eXPress ringsHeim***
de0401
leírás:	 a	 szálloda	 csendes	helyen,	Németország	 legnagyobb	 területű	
élményparkjától,	az	„Europa-Park”-tól	nem	messze	található,	ahol	töb-
bek között számos gyermekprogrammal várják a családokat, illetve a 
szórakozni vágyókat. szolgáltatás: 24 órás recepció, reggelizőterem, 
bár, lift, 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 ingyenesen. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakok: a kiemelt időszakokban eltérő árak és lemondási 
feltételek érvényesek, ezért kérjük érdeklődjön irodáinkban! minimum tartózkodás: 2 éj. az árváltozás jogát fenntartjuk!

mercedes-benz és Porsche múzeum közelében!
sindelfingen     
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 múze-
um,	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 központjától 1 km-re 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 nem tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kiemelt 
időszakok: a kiemelt időszakokban eltérő árak és lemondási feltételek 
érvényesek, ezért kérjük érdeklődjön irodáinkban! minimum tartózkodás: 
2 éj. az árváltozás jogát fenntartjuk!

 fő/éj	reggelivel	 04.01-06.26.
	 	 09.11-10.31.	 06.26-09.11.

vendégházak	kétágyas	szobáiban	 15	600	Ft	 16	900	Ft
	 apartman/éj	önellátással	 	
2	fős	apartman	 	 22	900	Ft	 27	900	Ft
4	fős	apartman	 	 38	900	Ft	 42	700	Ft

35

	 	 04.01-07.01.	 04.01-07.01.
	 fő/éj	 09.01-11.01.	 09.01-11.01.	 07.01-09.01.
  péntek-hétfő hétfő-péntek 
kétágyas	szobában	 19	900	Ft	 22	300	Ft	 18	500	Ft

	 	 04.01-05.17.	 04.01-05.17.
	 fő/éj	 10.01-11.01.	 10.01-11.01.	 05.17-06.01.	 06.01-09.12.	 06.01-09.12.	 09.12-10.01.	 09.12-10.01.
  hétfő-péntek péntek-hétfő  hétfő-péntek péntek-hétfő hétfő-péntek péntek-hétfő
kétágyas	szobában	 18	500	Ft	 21	900	Ft	 22	400	Ft	 18	900	Ft	 29	400	Ft	 16	900	Ft	 20	600	Ft

 fő/éj 04.01-11.01. 04.01-11.01.
  péntek-hétfő hétfő-péntek
kétágyas	szobában	 16	900	Ft	 20	900	Ft

 fő/éj	reggelivel	 04.01-06.21.
	 	 09.20-10.31.	 06.21-09.20.

kétágyas	szobában	 19	900	Ft	 22	900	Ft



lignano sabbiadoro
verde aParTmanHáz              iT0202
leírás:	a	hét	szintes,	teljesen	felújított,	központi	apartmanház	kitűnő	helyen	található,	csupán	50	méterre	
a tengerparttól, éttermektől, boltoktól. szolgáltatás: lift,	 apartmanonként	 egy	 parkolóhely	 (kivétel	 SUV	
és	minibusz),	 ingyenes	wifi,	mosoda.	elhelyezés:	 légkondicionálható	(lekérésre,	térítés	ellenében),	TV-vel,	
széffel,	hajszárítóval,	kávéfőzővel,	mikróval,	nagy	hűtővel	felszerelt,	2,	3,	4	és	6	fős	apartmanokban.	a2: nap-
pali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, fürdőszoba, erkély. b3: nappali konyhasarokkal, egyszemé-
lyes díványággyal, 1 franciaágyas hálószoba, fürdőszoba, erkély. b4: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes 
díványággyal, 1 franciaágyas hálószoba, fürdőszoba, erkély. c6: nappali konyhasarokkal és kétszemélyes 
díványággyal, 1 franciaágyas hálószoba, 1 kétágyas szoba, fürdőszoba, erkély.

     apartman/hét		 04.24-05.19.
	 09.04-10.02.	 05.19-06.12.	 06.12-06.26.		 06.26-08.07.		 08.07-08.21.	 08.21-08.28.	 08.28-09.04.

B4		 119	600	Ft		 186	900	Ft		 211	600	Ft		 275	200	Ft		 323	100	Ft		 233	500	Ft		 162	300	Ft
B5		 161	300	Ft		 235	800	Ft		 264	800	Ft		 369	600	Ft		 428	500	Ft		 314	600	Ft		 207	400	Ft
C6		 173	700	Ft		 269	500	Ft		 309	800	Ft		 423	700	Ft		 489	700	Ft		 359	500	Ft		 228	700	Ft

    apartman/hét	 04.24-05.19.
	 09.04-10.02.	 05.19-06.12.	 06.12-06.26.	 06.26-08.07.	 08.07-08.21.	 08.21-08.28.	 08.28-09.04.

B5SB	 170	800	Ft	 264	300	Ft	 286	600	Ft	 384	800	Ft	 440	300	Ft	 326	900	Ft	 241	900	Ft
B5	 179	800	Ft	 277	900	Ft	 299	800	Ft	 405	200	Ft	 462	900	Ft	 343	900	Ft	 254	800	Ft
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lignano sabbiadoro
arca aParTmanHáz              iT0202
leírás: az apartmanház a városközpontban helyezkedik el, mindössze 
20 méterre a tengerparttól. szolgáltatás: apartmanonként egy par-
kolóhely,	wifi	és	légkondicionálás	(lekérésre,	térítés	ellenében).	elhe-
lyezés:	TV-vel,	kávéfőzővel	felszerelt	modern,	5	fős	apartmanokban.	
b5: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 három- 
ágyas szoba, fürdőszoba, erkély, tengerre néző oldalirányú kilátással. 

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	 el-
lenében).	elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, kávéfőzővel felszerelt, 
4	és	6	fős	apartmanokban.	H4: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes 
díványággyal,	1	franciaágyas	hálószoba,	fürdőszoba,	kisebb	méretű	
erkély. i6: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 fran- 
ciaágyas hálószoba, 1 kétágyas szoba, fürdőszoba, erkély.

lignano sabbiadoro 
fiore aParTmanHáz              iT0202
leírás: az öt szintes apartmanház lignano sabbiadoro szívében ta-
lálható,	mindössze	150	méterre	a	tengertől.	szolgáltatás: lift, szolári-
um,	medence	hidromasszázzsal	és	nyaki	vízeséssel	(május	közepétől	
szeptember	 közepéig),	 apartmanonként	 egy	 parkolóhely	 (őrzött,	
számozott),	 ingyenes	 wifi,	 mosoda.	 elhelyezés: légkondicionált, 
TV	 -vel,	 széffel,	 hajszárítóval,	 kávéfőzővel,	 mikróval,	 nagy	 hűtővel	
felszerelt,	4,	5	és	6	fős	apartmanokban.	b4: nappali konyhasarokkal, 
étkezővel, egyszemélyes díványággyal, 1 tetőtéri háromágyas szoba, 
fürdőszoba, erkély. b5: nappali konyhasarokkal, étkezővel, kétsze-
mélyes	díványággyal,	1	háromágyas	szoba	(franciaággyal	és	1	egyszemélyes	ággyal),	fürdőszoba,	erkély.	c6: nappali konyhasarokkal, étkezővel, 
kétszemélyes	díványággyal,	1	háromágyas	szoba	(franciaággyal	és	egy	egyszemélyes	ággyal),	1	egyágyas	szoba,	fürdőszoba,	erkély.

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	 fős	 apartma-
nokban. b5sb: második emeleti apartman, nappali konyhasarokkal, 
kétszemélyes díványággyal, 1 háromágyas hálószoba, melyhez kis 
erkély	tartozik	(nem	tengerre	néző),	fürdőszoba.	b5: nappali konyha- 
sarokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 háromágyas hálószoba, fürdő-
szoba,	erkély	(közvetlen	vagy	oldalirányú	tengerre	néző	kilátással).

36 37

     apartman/hét		 04.24-05.19.
	 09.04-10.02.	 05.19-06.12.	 06.12-06.26.		 06.26-08.07.		 08.07-08.21.	 08.21-08.28.	 08.28-09.04.

B5		 118	200	Ft		 169	800	Ft		 193	100	Ft		 248	200	Ft		 291	300	Ft		 211	200	Ft		 148	900	Ft

    apartman/hét		 04.24-05.19.
	 09.04-10.02.	 05.19-06.12.		 06.12-06.26.		 06.26-08.07.	 08.07-08.21.	 08.21-08.28.	 08.28-09.04.

H4		 		93	900	Ft		 124	300	Ft		 140	500	Ft		 191	700	Ft		 241	500	Ft		 162	300	Ft		 108	200	Ft
I6		 114	400	Ft		 163	700	Ft		 186	500	Ft		 255	800	Ft		 326	500	Ft		 217	300	Ft		 141	400	Ft

oLaszorsz ágLignano

20 m

300 m

150 m

20 m

     apartman/hét		 04.24-05.19.
	 09.04-10.02.	 05.19-06.12.	 06.12-06.26.		 06.26-08.07.		 08.07-08.21.	 08.21-08.28.	 08.28-09.04.

A2		 		76	400	Ft		 135	200	Ft		 152	300	Ft		 216	400	Ft		 275	200	Ft		 183	600	Ft		 118	200	Ft
B3		 		91	600	Ft		 156	600	Ft		 175	600	Ft		 245	300	Ft		 306	900	Ft		 208	300	Ft		 137	900	Ft
B4		 101	500	Ft		 173	700	Ft		 195	500	Ft		 274	300	Ft		 343	900	Ft		 232	900	Ft		 151	400	Ft
C6		 123	400	Ft		 208	300	Ft		 232	500	Ft		 325	900	Ft		 411	400	Ft		 276	900	Ft		 183	900	Ft

50 m

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	kb.	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:	06.26-
09.04.	között	minimum	7	éj	szombati	turnusváltással,	04.24-06.26.	és	09.04-10.02.	között	4	éjszaka.	Rövidebb	tartózkodás	esetén	70	€/apart-
man	felár	fizetendő	a	helyszínen.	Lignano	Sabbiadoro	részen	05.19-	05.23.	közötti	érkezési	napokon	minimum	7	éj.	

előfoglalási kedvezmény:  8% (minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén,	foglalás:	04.30-ig)

lignano sabbiadoro 
HoTel regina***            iT0201
leírás:	központi	elhelyezkedésű	a	33	szobával	rendelkező	szálloda.	A	városközpont	csupán	egy	rövid	séta	alkal-
mával könnyedén elérhető, ahol különféle éttermek, bárok, üzletek és szórakozási lehetőségek várják az ideérkező 
utazókat. A homokos tengerpart körülbelül 200 méter távolságra található. A hotel saját étterme és pizzériája a „le 
Piramidi”.	szolgáltatás: recepció, étterem, bár, terasz, ingyenes 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	pótágyon	
ingyenes,	2.	gyermek	50%,	5-12	éves	kor	között	pótágyon	30%,	12	éves	kor	felett	pótágyon	20%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. minimum tartóz-
kodás: 08.07-08.22.	között	7	éj,	06.19-08.07.	és	08.22-09.05.	között	5	éj,	egyébként	3	éj.	egyéb:	lekérésre	kisméretű	háziállat	vihető	(5	€/éj).

200 m

                        fő/éj		 05.13-05.21.	 05.21-06.19.	 06.19-07.10.	 07.10-08.07.
	 09.12-09.19.	 09.05-09.12.	 08.29-09.05.	 08.22-08.29.		 08.07-08.22.

standard	szobában		 18	900	Ft		 23	900	Ft		 26	900	Ft		 29	800	Ft		 35	400	Ft
komfort	szobában		 19	400	Ft		 25	200	Ft		 28	200	Ft		 31	600	Ft		 36	600	Ft

6=7 (05.13-06.19.	és	09.05-09.19.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el) az akció esetében az utolsó éjszaka az ingyenes.
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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, úszóme-
dence	 (úszósapka	 kötelező),	 étterem,	 bár,	 animáció,	 kerékpárköl-
csönzés, fitneszközpont, minigolf- és teniszpálya, wifi zóna, strand-
szerviz	(helyszínen	bérelhető	felár	ellenében).	elhelyezés:	4,	5	és	6	
fős légkondicionált vagy ventilátorral ellátott bungalókban, illetve 
6	fős	légkondicionált	vagy	ventilátorral	ellátott	maxi	caravanokban.	
ellátás: önellátás. 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	€	 (mely	készpénzzel	fizetendő).	minimum tartózkodás:	08.07-08.23.	között	7	éjszaka,	07.01-08.07.	és	08.23-09.06.	
között 4 éjszaka, ezen kívül 3 éjszaka. egyéb:	kisállat	vihető	előzetes	lekérésre	05.13-09.06.	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 díványággyal, az  
emeleten egy franciaágyas hálószo-
ba erkéllyel, egy hálószoba emeletes 
ággyal és egy egyszemélyes ággyal, 
mosdóval,	 zuhanyzóval	 és	 WC-vel	
felszerelt fürdőszoba, tv, terasz kerti 
bútorokkal, fedett parkolóhely.

b bungalÓ: (3+2 fŐs): nappali 
konyhasarokkal, tv, egy hálószoba 
franciaággyal és egy hálószoba 
franciaággyal és egy egyszemélyes  
ággyal, mosdóval, zuhanyzóval és 
WC-vel	felszerelt	fürdőszoba,	terasz	 
kerti bútorokkal, sütögetővel.

maXi caravan family (4+2 
fŐs): nappali	konyhasarokkal,	5.	és	 
6.	 fő	 részére	 átalakítható	 kanapé-
val, egy franciaágyas hálószoba és 
egy hálószoba két egyszemélyes 
ággyal, mosdóval, zuhanyzóval és 
WC-vel	 felszerelt	 fürdőszoba,	 fe-
dett 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,	terasz	 
kerti bútorokkal.

maXi caravan luXury (4+2 
fŐs): egy franciaágyas hálószoba, 
két kétágyas szoba, konyhasarok, 
étkező,	mosdóval	és	WC-vel	felsze- 
relt fürdőszoba, fürdőszoba zuhany- 
zóval, veranda kerti bútorokkal.

6=7 03.27-07.04.	és	08.30-09.26.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
az akció esetében az utolsó éjszaka az ingyenes.
vagy
aKciÓs HéTKöznaPoK!
20% 03.27-07.09.	és	08.29-09.26.	között	5	vagy	4	éjszakás	tartózkodás	esetén	(vasárnaptól	vagy	hétfőtől	-	péntekig)
A kedvezmények nem összevonhatóak!

                    	lakóegység/éj		 03.27-05.13.	 05.13-07.10.	 07.10-08.07.
	 09.06-09.26.	 08.23-09.06.	 08.16-08.23.		 08.07-08.16.

MINI	BUNGALÓ,	2	fő	esetén		 23	800	Ft		 29	200	Ft		 34	900	Ft		 37	600	Ft
B	BUNGALÓ,	3	fő	esetén		 28	200	Ft		 34	500	Ft		 43	600	Ft		 52	400	Ft
C	BUNGALÓ,	3	fő	esetén		 31	500	Ft		 39	300	Ft		 46	400	Ft		 56	500	Ft
A	BUNGALÓ,	4	fő	esetén		 37	200	Ft		 43	400	Ft		 53	500	Ft		 64	900	Ft
MAXI	CARAVAN	FAMILY,	4	fő	esetén		 32	700	Ft		 39	600	Ft		 46	500	Ft		 56	600	Ft
MAXI	CARAVAN	LUXURY,	4	fő	esetén		 37	600	Ft		 43	800	Ft		 49	600	Ft		 61	700	Ft

               További	személyek/éj	 03.27-05.13.	 05.13-07.10.	 07.10-08.07.
	 09.06-09.26.	 08.23-09.06.	 08.16-08.23.		 08.07-08.16.

Felnőtt	(16	éves	kortól)		 2	900	Ft		 3	900	Ft		 4	900	Ft		 5	200	Ft
Gyermek	(12-16	éves	kor	között)		 2	100	Ft		 3	600	Ft		 4	500	Ft		 4	900	Ft
Gyermek	(3-12	éves	kor	között)		 ingyenes		 2	400	Ft		 3	100	Ft		 3	700	Ft

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 szeretnének megszállni. szolgáltatás: szupermarket, étterem, bár, úszómedencék, saját strand, gyerekjátszótér, animáció, mosógépek és 
vasaló	(térítés	ellenében),	kerékpár	és	autóbérlés,	reptéri	transzfer,	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	
05.22-09.04.	között:	5	€/éjszaka.	az ár nem tartalmazza:	végső	takarítást,	mely	irodánkban	kötelezően	fizetendő	17	500	Ft/lakóegység/tartóz-
kodás.	Ágyneműhuzatot,	törölközőt,	takarót,	konyharuhát	vinni	kell,	vagy	a	helyszínen	bérelhető	(kétszemélyes	ágyneműhuzat	törölközővel:	20	
€/váltás,	egyszemélyes	ágyneműhuzat	törölközővel:	14	€/váltás,	strandtörölköző	készlet:	9	€/váltás,	tusoló	törölköző	3	€/váltás,	takaró	a	recepción	
ingyenesen	kérhető,	rendelkezésre	állás	függvényében).	Kiságy,	illetve	etetőszék	igény	szerint	2	€/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 
kb.	0,55	€/fő/éj.	minimum tartózkodás:	05.22-06.05.	és	06.26-08.28.	között	7	éj,	ezen	kívül	3	éj.	

 mobil	home/éj		 05.08-05.22.
	 	 09.11-09.25.		 05.22-06.05.		 06.05-06.19.		 06.19-06.26.		 06.26-07.03.	

Green		 	 19	400	Ft		 37	200	Ft		 34	200	Ft		 38	700	Ft		 41	600	Ft
Capri		 	 23	500	Ft		 41	400	Ft		 38	300	Ft		 43	300	Ft		 45	900	Ft

	 mobil	home/éj		 07.03-07.17.	 07.17-08.21.		 08.21-08.28.		 08.28-09.04.		 09.04-09.11.
Green		 	 46	700	Ft		 52	600	Ft		 44	500	Ft		 34	500	Ft		 26	600	Ft
Capri		 	 51	800	Ft		 59	900	Ft		 50	400	Ft		 40	600	Ft		 29	600	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	el-
látottak,	a	légkondicionáló	berendezés	a	Customer	Care	irodában	megvásárolható	kártyával	működik	(ára	óránként	0,50	€).
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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	számos	üzlet	helyezkedik	el,	köztük	pizzéria,	étterem,	zöldséges,	hentesbolt,	
butik,	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 caravanokban. ellátás: önellátás. Parkolás: lakóegységenként 1 autó parkolása ingyenes. 
Extra	autó	parkolása	05.22-09.12.	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	900	Ft/lakóegység/tartózkodás.	Ágyneműhuzatot,	törölközőt,	
konyharuhát	vinni	kell,	vagy	a	helyszínen	bérelhető:	 törölközőkészlet	3	€/váltás,	ágyneműhuzat	5	€/váltás.	Kedvezmény:	10%	kedvezmény	a	
strandszervizből. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	0,50	€/fő/éj.	egyéb: egy	kis-	vagy	közepes	méretű	háziállat	vihető,	előzetes	be-
jelentéssel	05.22-09.12.	között	5	€/éj,	ezen	kívül	ingyenes.

 lakóegység/éj		 04.22-05.22.	 05.22-06.26.	 06.26-07.31.
	 	 09.12-09.27.	 08.29-09.12.	 08.22-08.29.		 07.31-08.22.

Country		 	 19	900	Ft		 33	200	Ft		 37	200	Ft		 40	900	Ft
Rodi		 	 26	800	Ft		 43	900	Ft		 53	600	Ft		 57	900	Ft
Lido		 	 27	500	Ft		 45	300	Ft		 54	800	Ft		 58	600	Ft

5=7, 7=10, 10=14 04.22-06.19.	és	09.12-09.27.	között	(5/7/10	éjszaka	áráért,	7/10/14	éjszakát	tölthet	el)
6=7, 11=14 06.19-07.03.	és	08.29-09.12.	között	(6/11	éjszaka	áráért,	7/14	éjszakát	tölthet	el)

10% 07.03-08.07.	és	08.22-08.29.	között,	minimum	7	éjszakás	foglalás	esetén	(foglalás	03.31-ig)

50% 04.22-05.22.	között,	minimum	10	éjszakás	foglalás	eseténvagy

vagy

előfoglalási kedvezmény! 

A kedvezmények nem összevonhatóak!

counTry: bungaló maximum 4 fő részére: 
hálószoba 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	hálószoba	
franciaággyal, egy szoba egy egyszemélyes ággyal  
és egy emeletes ággyal, felszerelt konyha étke- 
zővel	és	6.	 fő	 részére	átalakítható	ággyal,	 fürdő- 
szoba	zuhanyzóval	és	WC-vel,	terasz	kerti	asztallal	
és székekkel.

lido: maxi	caravan	5-6	fő	részére:	egy	hálószoba	
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.

100 m 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, 
főzősarok, fürdőszoba, tágas fedett terasz, kis kert. d7: négy	légterű	apartman	2	szinten,	csigalépcsővel,	5-7	
fő részére: nappali dupla dívánnyal, 1 szoba franciaággyal, 1 kétágyas szoba, 1 egyágyas szoba, főzősarok, 2 
fürdőszoba, 2 erkély. 

     apartman/hét		 03.27-	05.22.	 05.22-05.29.	 05.29-	06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-06.26.	 06.26.-07.03.	 09.11-11.02.	 08.28-09.04.
B4		 		95	900	Ft		 180	200	Ft		 191	800	Ft		 165	700	Ft		 206	300	Ft		 220	900	Ft
B6		 		98	800	Ft		 185	900	Ft		 197	600	Ft		 171	500	Ft		 212	200	Ft		 226	700	Ft
D7		 119	200	Ft		 223	800	Ft		 241	200	Ft		 206	300	Ft		 258	700	Ft		 276	100	Ft

    apartman/hét	 07.03-07.10.	 07.10-07.31.	 07.31-08.07.	 08.07-08.21.	 09.04-09.11.	 08.21-08.28.
B4		 235	400	Ft		 276	100	Ft		 287	700	Ft		 302	300	Ft		 124	900	Ft
B6		 241	200	Ft		 284	800	Ft		 299	400	Ft		 313	900	Ft		 127	900	Ft
D7		 293	500	Ft		 342	900	Ft		 360	400	Ft		 377	800	Ft		 153	900	Ft

450 m

bibione sPiaggia                
calyPso aParTmanHáz             iT0202
leírás:	 az	5	 szintes	apartmanház	a	 tengertől	és	a	központtól	 is	 körül-
belül	 50	 méterre	 helyezkedik	 el.	 szolgáltatás: lift, parkoló, ingyenes 
strandszerviz,	kisméretű	háziállat	vihető	(35	€/tartózkodás).	elhelyezés: 
TV-vel,	mikrohullámú	sütővel,	kávéfőzővel	és	széffel	felszerelt,	légkondi-
cionált apartmanokban. a3:	egy	légterű	apartman	3	fő	részére:	nappali	
1 dupla dívánnyal és 1 szimpla dívánnyal, főzősarok, fürdőszoba, terasz. 
b4:	két	légterű	apartman	2-4	fő	részére:	nappali	dupla	dívánnyal,	szoba	
franciaággyal, főzősarok, fürdőszoba, terasz. 

bibione sPiaggia                
la fenice aParTmanHáz             iT0202
leírás: a medencés apartmanház 400 méterre helyezkedik el a tenger-
parttól és 200 méterre a központtól. szolgáltatás: kerti grill, parkoló, 
medence, ingyenes strandszerviz. elhelyezés: tv-vel, mikrohullámú 
sütővel,	kávéfőzővel	és	széffel	felszerelt,	légkondicionált	apartmanokban.	 
b5:	két	légterű	földszinti	apartman	3-5	fő	részére:	nappali	kétszemélyes	
kanapéval, 1 háromágyas szoba, főzősarok, fürdőszoba, terasz, kert.

    apartman/hét		 03.27-05.22.	 05.22-05.29.	 05.29-06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-06.26.	 06.26-07.03.	 09.11-11.02.	 08.28-09.04.	
A3		 		84	300	Ft		 156	900	Ft		 168	600	Ft		 142	400	Ft		 180	200	Ft		 191	800	Ft
B4		 104	600	Ft		 197	600	Ft		 212	200	Ft		 180	200	Ft		 226	700	Ft		 241	200	Ft

    apartman/hét		 03.27-05.22.	 05.22-05.29.	 05.29-06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-06.26.	 06.26-07.03.	 09.11-11.02.	 08.28-09.04.	
B5		 121	900	Ft		 226	700	Ft		 244	100	Ft		 209	300	Ft		 261	600	Ft		 278	900	Ft

     apartman/hét		 07.03-07.10.	 07.10-07.31.	 07.31-08.07.		 08.07-08.21.	 09.04-09.11.	 08.21-08.28.	
A3		 203	400	Ft		 238	300	Ft		 252	800	Ft		 264	500	Ft		 107	500	Ft
B4		 255	800	Ft		 302	300	Ft		 316	800	Ft		 331	300	Ft		 136	600	Ft

     apartman/hét		 07.03-07.10.	 07.10-07.31.	 07.31-08.07.		 08.07-08.21.	 09.04-09.11.	 08.21-08.28.	
B5		 296	400	Ft		 345	900	Ft		 363	300	Ft		 380	700	Ft		 156	900	Ft

50 m

400 m
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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.

450 m

    apartman/hét		 03.27-05.22.	 05.22-05.29.	 05.29-06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-06.26.	 06.26-07.03.	 09.11-11.02.	 08.28-09.04.	
C6		 119	200	Ft		 220	900	Ft		 235	400	Ft		 203	400	Ft		 252	800	Ft		 270	300	Ft

     apartman/hét		 07.03-07.10.	 07.10-07.31.	 07.31-08.07.		 08.07-08.21.	 09.04-09.11.	 08.21-08.28.	
C6		 287	700	Ft		 337	100	Ft		 354	600	Ft		 371	900	Ft		 151	100	Ft

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	apartman	4-5	 fő	 részére:	nappali	egyszemélyes	
kanapéval, szoba 3 ággyal, ablak nélküli szoba egyszemélyes ággyal vagy emeletes ággyal, főzőfülke, 
fürdőszoba, terasz. c6:	három	légterű	apartman	4-6	fő	részére:	nappali	kétszemélyes	kanapéval,	2	kétágyas	
szoba, főzősarok, fürdőszoba, terasz.

150 m

    apartman/hét		 03.27-05.22.	 05.22-05.29.	 05.29-06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-06.26.	 06.26-07.03.	 09.11-11.02.	 08.28-09.04.	
B5		 119	200	Ft		 223	800	Ft		 241	200	Ft		 206	300	Ft		 258	700	Ft		 275	900	Ft
C6		 130	800	Ft		 244	100	Ft		 261	600	Ft		 223	800	Ft		 281	900	Ft		 299	400	Ft

     apartman/hét		 07.03-07.10.	 07.10-07.31.	 07.31-08.07.		 08.07-08.21.	 09.04-09.11.	 08.21-08.28.	
B5		 293	500	Ft		 342	900	Ft		 360	400	Ft		 377	800	Ft		 153	900	Ft
C6		 316	800	Ft		 374	900	Ft		 392	400	Ft		 412	700	Ft		 168	600	Ft

bibione Pineda                 
Torre Panorama aParTmanHáz           iT0202 
leírás: felújított apartmanház bibione Pineda zöldövezeti részén, közel 
a centrumhoz, 200 méterre a tengertől. szolgáltatás: lift, kert, zsetonos 
mosoda	 szárítóval,	 parkoló,	 ingyenes	 strandszerviz,	 kisméretű	 háziállat	 
vihető	(35	€/tartózkodás).	elhelyezés: tv-vel, mikrohullámú sütővel, kávé- 
főzővel	és	széffel	felszerelt,	légkondicionált	apartmanokban.	b4: két	légterű	 
2-4 fő részére: nappali kétszemélyes kanapéval, szoba franciaággyal, főző-
sarok, fürdőszoba. b4/1: mint a b4 típusú, de terasszal. b5: két	légterű	3-5	fő	
részére: nappali kétszemélyes kanapéval, szoba franciaággyal és egyszemé-
lyes 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.

200 m

     apartman/hét		 03.27-	05.22.	 05.22-05.29.	 05.29-	06.05.	 06.05-06.19.	 06.19-06.26.	 06.26.-07.03.	 09.11-11.02.	 08.28-09.04.
B4		 75	600	Ft		 139	500	Ft		 151	100	Ft		 127	900	Ft		 162	800	Ft		 171	500	Ft
B4/1		 81	400	Ft		 151	100	Ft		 162	800	Ft		 139	500	Ft		 174	400	Ft		 185	900	Ft
B5		 81	400	Ft		 153	900	Ft		 165	700	Ft		 142	400	Ft		 177	300	Ft		 188	900	Ft
C6		 98	800	Ft		 179	500	Ft		 194	700	Ft		 165	700	Ft		 209	300	Ft		 223	800	Ft
C7		 98	800	Ft		 185	900	Ft		 197	600	Ft		 171	500	Ft		 212	200	Ft		 226	700	Ft

    apartman/hét	 07.03-07.10.	 07.10-07.31.	 07.31-08.07.	 08.07-08.21.	 09.04-09.11.	 08.21-08.28.
B4		 182	900	Ft		 214	900	Ft		 226	700	Ft		 238	300	Ft		 		95	900	Ft
B4/1		 197	600	Ft		 232	500	Ft		 244	100	Ft		 255	800	Ft		 104	600	Ft
B5		 199	500	Ft		 235	400	Ft		 246	900	Ft		 261	600	Ft		 107	500	Ft
C6		 235	400	Ft		 278	900	Ft		 293	500	Ft		 305	200	Ft		 124	900	Ft
C7		 241	200	Ft		 284	800	Ft		 299	400	Ft		 313	900	Ft		 127	900	Ft

minden bibionei aParTmanra érvényes: 
az ár tartalmazza:	gáz-,	víz-,	villanyhasználatot,	parkolást,	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).	Strand-
szervizt	(1	napernyő	+	1	szék	+	nyugágy)	apartmanonként	03.27-10.03.	között,	a	4.	sortól	kezdődően,	a	rendelkezésre	álló	helyeken,	kivéve	
Bibione	Pineda	részén	(Pinedo,	Shany,	Kokeshj,	Seven	szektorokban),	ahol	május	közepétől	szeptember	végéig,	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,	törölköző:	7	€/fő/váltás,	gyermekágy:	2	€/nap.	Extra	takarítás	az	apart-
man	 méretétől	 függően	 (a	 főzősarok	 kivételével):	 40-75	 €/apartman.	 Az	 extra	 szolgáltatásokat	 előre	 kell	 rendelni.	 minimum tartóz-
kodás:	07.10-09.04.	között	szombati	érkezéssel	minimum	7	éj,	vasárnapi	érkezéssel	minimum	6	éj,	hétfői	érkezéssel	minimum	5	éj,	a	többi	
időszakban	minimum	5	éj.	egyéb:	Ágyneműhuzatot,	törölközőt,	konyharuhát	vinni	kell.	

a bibionei apartmanok foglalása esetén speciális lemondási és módosítási feltételek érvényesek!

                           előfoglalási kedvezmény:  15% 03.27-06.26.	és	09.11-11.02.	között	(minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén,	foglalás:	04.30-ig)
Megjegyzés: az ajánlat érkezés előtt legalább 30 nappal történő foglalás esetén érvényes!

Hosszú tartózkodásra szóló kedvezmény: 10% kedvezmény  3 hetes tartózkodás esetén, 15% kedvezmény  4 hetes tartózkodás esetén

speciális kedvezmény 03.27-05.15. és 09.18-11.02. között (minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén).
•		Ingyenes,	egy	alkalomra	szóló	belépő	a	portogruarói	püspöki	palotában	rendezett	művészeti	kiállításokra	és	egy,	
	 a	Veneto	régió	jellegzetes	aperitifje	egy	“Osteria”-ban	(érkezéskor	kérje	a	részvételi	jegyet).
•	Ingyenes,	maximum	6	alkalomra	szóló	napi	belépő	2	fő	részére	a	termálfürdő	medencéibe	(kivéve	keddenként).
•	Kerékpárbérlési	lehetőség	a	készlet	erejéig	kb.	14	€/kerékpár	díjért	(kaució:	50	€/kerékpár,	mely	visszatérítendő)

vagy

vagy

A kedvezmények 
nem összevonhatóak!

bibione sPiaggia             
HoTel monTreal***           iT0201
leírás:	 a	 2016-ban	 teljesen	 felújított	 szálloda	 körülbelül	 50	 méterre	 
helyezkedik el a tengerparttól, csendes környéken, közel a központhoz. 
Lignano	 Sabbiadoro	 városa	 mindössze	 15	 perces	 autóútra	 található,	
Lido	di	Jesolo	városa	pedig	60	km-re.	szolgáltatás: recepció, lift, étte-
rem,	bár,	terasz,	TV	szoba,	saját	strand,	ingyenes	strandszerviz	(májustól	
szeptemberig),	 ingyenes	 wifi,	 ingyenes	 kerékpárbérlési	 lehetőség.	 
elhelyezés: légkondicionált, erkélyes, standard szobákban, melyek  
TV-vel,	 telefonnal,	 széffel,	 minibárral,	 fürdőszobával	 és	 hajszárítóval	
rendelkeznek. ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda saját 
parkolójában	ingyenes	(foglaltság	függvényében).	Kedvezmény: 3	éves	korig	egy	gyermek	kiságyban	18	€/nap,	3-7	éves	kor	között	50%,	7-12	éves	
kor	között	30%,	12	éves	kor	felett	10%.	Egy	standard	kétágyas	szobában	maximum	egy	pótágy	helyezhető	el.	Helyszínen fizetendő: idegenforgal-
mi adó. minimum tartózkodás:	08.07-08.21.	között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	egyéb: lekérésre	kisméretű	háziállat	vihető	(35	€/tartózkodás).

lido di Jesolo             
rubino aParTmanHáz             iT0202
leírás:	az	apartmanház	körülbelül	250	méterre	fekszik	a	tengertől,	a	kö-
zelben éttermek, posta és üzletek széles választéka várja a vendégeket.
szolgáltatás: medence,	lift,	parkoló	(apartmanonként	egy	parkolóhely),	 
légkondicionálás	 (35	 €/hét,	 helyszínen	 fizetendő,	 foglaltság	 függvé-
nyében).	elhelyezés: H4:	 egyszerűen	 berendezett	 apartman,	 nappali	
konyhasarokkal, egy- vagy kétszemélyes díványággyal, 1 hálószoba 2 
vagy 3 ággyal, fürdőszoba, tv, erkély. egyéb: kisállat	vihető	35	€/tartóz-
kodás	(előre	rendelendő).	

                     fő/éj		 05.22-06.01.	 06.01-06.19.	 06.19-07.10.	 07.10-08.07.
	 09.11-09.19.	 09.04-09.11.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.		 08.07-08.21.

standard szobában
reggelivel  17	900	Ft		 21	600	Ft		 23	700	Ft		 24	700	Ft		 28	700	Ft

standard szobában
félpanzióval  20	500	Ft		 23	700	Ft		 27	400	Ft		 28	400	Ft		 32	900	Ft

  04.24-05.19.	 05.19-05.29.	 05.29-06.06.	 06.26-07.10.	 07.10-07.24.		apartman/hét	 09.18-10.02.	 06.06-06.19.	 06.19-06.26.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.		 07.24-08.07.		 08.07-08.21.
	 	 09.11-09.18.	 09.04-09.11.
H4		 92	900	Ft		 169	400	Ft		 182	700	Ft		 195	900	Ft		 258	900	Ft		 298	900	Ft		 322	200	Ft

50 m

Lido di Jesolo
250 m



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. szolgál-
tatás: recepció, étterem, bár, lift, ingyenes kerékpárbérlési lehetőség, kert, 
ingyenes wifi, 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,	légkondicionálás	5	€/szoba/éj.	mini-
mum tartózkodás:	07.03-09.04.	között	7	éjszaka,	05.29-06.05.	között	5	éjszaka,	06.19-07.03.	között	4	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.

oLaszországoLaszország Lido di JesoloLido di Jesolo
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lido di Jesolo             
diPlomaTic aParTmanHáz            iT0202    
leírás: az apartmanház lido di jesolo nyugati részén, a Piazza torinon, köz-
vetlenül a tengerparton fekszik. szolgáltatás: lift, parkolási lehetőség az 
apartman	mellett	 (foglaltság	 függvényében),	 saját	 strand,	 légkondicioná-
lás	(35	€/hét,	helyszínen	fizetendő,	foglaltság	függvényében).	elhelyezés: 
a3: egyszerűen	berendezett	apartman,	nappali	konyhasarokkal,	kétszemé-
lyes díványággyal, valamint 1 egyszemélyes díványággyal, fürdőszoba, tv,  
erkély. b4:	 egyszerűen	 berendezett	 apartman,	 nappali	 konyhasarokkal,	
egy- vagy kétszemélyes díványággyal, 1 hálószoba 2 vagy 3 ággyal, fürdő-
szoba, tv, erkély. c6:	egyszerűen	berendezett	apartman,	nappali	konyha-
sarokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 franciaágyas hálószoba, 1 kétágyas 
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 dívány-
ággyal	és/vagy	ikerágyakkal,	fürdőszoba,	TV,	erkély.	H5:	egyszerűen	beren-
dezett apartman, nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, egy 
hálószoba 3 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 egyszemélyes díványággyal, fürdőszoba, tv, erkély. b4:	egyszerűen	beren-
dezett apartman, nappali konyasarokkal, kétszemélyes díványággyal vagy  
2 egyszemélyes ággyal, 1 kétágyas szoba tolóajtóval, fürdőszoba, tv, erkély.

  04.24-05.19.	 05.19-05.29.	 05.29-06.06.	 06.26-07.10.	 07.10-07.24.		apartman/hét	 09.18-10.02.	 06.06-06.19.	 06.19-06.26.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.		 07.24-08.07.		 08.07-08.21.
	 	 09.11-09.18.	 09.04-09.11.
A3		 		96	300	Ft		 159	400	Ft		 175	900	Ft		 199	300	Ft	 238	900	Ft		 278	900	Ft		 292	300	Ft
B4		 112	900	Ft		 192	600	Ft		 219	200	Ft		 245	800	Ft		 272	400	Ft		 325	500	Ft		 338	800	Ft
C6		 139	500	Ft		 222	500	Ft		 238	900	Ft		 268	900	Ft		 332	200	Ft		 368	700	Ft		 401	900	Ft

  04.24-05.19.	 05.19-05.29.	 05.29-06.06.	 06.26-07.10.	 07.10-07.24.		apartman/hét	 09.18-10.02.	 06.06-06.19.	 06.19-06.26.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.		 07.24-08.07.		 08.07-08.21.
	 	 09.11-09.18.	 09.04-09.11.
G4		 116	300	Ft		 179	400	Ft		 195	900	Ft		 219	200	Ft		 258	900	Ft		 298	900	Ft		 312	200	Ft
H5		 119	600	Ft		 195	900	Ft		 215	900	Ft		 252	400	Ft		 285	600	Ft		 335	500	Ft		 351	900	Ft

 04.24-05.19.	 05.19-05.29.	 05.29-06.06.
apartman/hét	 09.18-10.02.	 06.06-06.19.	 06.19-06.26.	 06.26-07.10.	 07.10-07.24.	 07.24-08.07.	 08.07-08.21.
	 	 09.11-09.18.	 09.04-09.11.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28. 
A3	 		96	300	Ft	 159	400	Ft	 175	900	Ft	 199	300	Ft	 238	900	Ft	 278	900	Ft	 292	300	Ft
B4	 112	900	Ft	 192	600	Ft	 219	200	Ft	 245	800	Ft	 272	400	Ft	 325	500	Ft	 338	800	Ft

100 m

előfoglalási kedvezmény: 
10% minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén	(foglalás:	03.31-ig)
10% 04.24-05.19.	és	09.11-10.02.	között	minimum	5-6	éjszakás	tartózkodás	esetén	(foglalás:	03.31-ig)
és
5=7	04.24-05.19.,	09.11-10.02.	közötti	érkezés	esetén	(5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7, 12=14	06.06-07.10.	között	(6/12	éjszaka	áráért,	7/14	éjszakát	tölthet	el)
az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

a jesoloi apartmanok foglalása esetén speciális lemondási feltételek érvényesek!

minden lido di Jesoloi aParTmanra érvényes:  
az ár tartalmazza:	 víz-,	 gáz,-	 villanyhasználatot.	 Strandszervizt	 május	 közepétől	 szeptember	 közepéig	 (2	 napozószék	 +	 1	 napernyő).	 
Helyszínen fizetendő:	kaució:	200	€/apartman	(mely	készpénzzel	fizetendő),	 idegenforgalmi	adó	10	éves	kortól	kb.	1	€/fő/éj.	Végső	ta-
karítás:	50	€/apartman,	vagy	az	utasoknak	kell	kitakarítani	az	apartmant	(de	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	minden	esetben	az	
utasok	feladata).	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).	minimum tartózkodás:	04.24-06.19.	és	09.04-10.02.	között	4	éjszaka,	06.19-09.04.	
között	minimum	7	éjszaka,	 szombati	 turnusváltással.	Medencés	apartmanok	esetében,	a	medence	általában	 június	elejétől	 szeptember	
közepéig üzemel.

A kedvezmények összevonhatóak!

lido di Jesolo             
HoTel Pigalle***              iT0201    
leírás: a szálloda lido di jesolo központjában helyezkedik el a tenger-
parttól	mindössze	 50	méterre.	 A	 közelben	 számos	 étterem	 és	 bolt	 talál-
ható. szolgáltatás: étterem, bár, lift, tv szoba, ingyenes kerékpárbérlési 
lehetőség, ingyenes wifi, saját strand, játszótér. elhelyezés: tv-vel, telefon-
nal,	széffel,	légkondicionálóval,	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	elle-
nében félpanziós és teljes panziós ellátás is kérhető. az ár tartalmazza:	 strandszerviz	májustól	szeptemberig	 (2	napágy,	1	napernyő).	Kedvezmény:  
2	 éves	 korig	 gyermekeknek	 ingyenes,	 2-6	 éves	 kor	 között	 50%	 (kivéve	 04.30-07.03.	 és	 08.21-09.26.	 közötti	 időszakokban	 ingyenes),	 6-14	 éves	 kor	
között	30%,	14	éves	kor	felett	10%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. minimum tartózkodás:	08.07-08.21.	között	7	éjszaka,	06.19-08.07.	és	 
08.21-08.28.	között	5	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	egyéb:	lekérésre	kisméretű	háziállat	vihető	6	€/éj.

előfoglalási kedvezmény: 5% (foglalás:	04.30-ig)
vagy
6=7	04.30-06.19.	és	08.28-09.26.	között	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	06.19-06.26.	és	08.21-08.28.	között	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el,	foglalás:	04.30-ig)
az akció esetében az utolsó éjszakák az ingyenesek.

                             fő/éj		 04.30-05.21.	 05.21-06.02.	 06.02-06.19.	 06.19-07.03.
	 09.11-09.26.	 09.04-09.11.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.		 07.03-08.07.		 08.07-08.21.

standard	szobában		 14	600	Ft		 15	900	Ft		 17	800	Ft		 19	100	Ft		 22	400	Ft		 26	900	Ft
relax	szobában		 15	400	Ft		 16	900	Ft		 18	700	Ft		 19	900	Ft		 23	300	Ft		 27	800	Ft
tengerre	néző	relax	szobában		 16	600	Ft		 17	900	Ft		 19	900	Ft		 21	200	Ft		 24	400	Ft		 28	900	Ft

50 m

A kedvezmények 
összevonhatóak!

                     fő/éj		 05.20-06.19.		 06.19-07.03.		 07.03-08.07.
	 	 	 08.21-09.04.		 08.07-08.21.		 09.04-09.19.

félpanzióval		 18	600	Ft		 21	400	Ft		 24	900	Ft		 27	800	Ft		 19	700	Ft

100 m
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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, a központtól kb. 2,2 km-re helyezkednek el, kiváló összekötte-
téssel	a	szigettel	és	az	óvárossal.	Az	A&O	Venezia	Mestre	2	2019.	február-
jától	 várja	 az	 utazókat	 a	 legújabb	 A&O	 dizájnban.	szolgáltatás: 24 órás 
recepció, bár, reggeliző terem, biliárd, csocsó, mosoda, AtM, játszósarok, 
ingyenes	 wifi,	 kerékpárbérlési	 lehetőség,	 parkolási	 lehetőség	 (felár	 elle-
nében).	 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 tartalmaz-
za:	ágynemű	és	törölköző	használatot.	Kedvezmény:	családi	szobában	6	
éves korig gyermekeknek ingyenes. lekérésre 2 éves korig gyermekágy és 
gyerekszék ingyenesen biztosított. felár: ebédcsomag	2	200	Ft/fő/csomag.	
Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	10	éves	kortól	kb.	1,40	€/fő/éj.	
Kiemelt időszak:	 02.01-02.17.,	 05.12-05.16.,	 07.16-.07.18.	 és	 09.03-09.05.	
között az árak egyéni lekérés alapján érhetők el. egyéb:	lekérésre	kisméretű	
háziállat	vihető	10	€/éj.

fő/éj
vasárnap-csütörtök 

02.01-03.01., 11.01-12.24. 03.01-11.01.
vasárnap-csütörtök péntek-szombat péntek-szombat

A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	kétágyas	szobában		 11	700	Ft		 13	500	Ft		 15	200	Ft		 18	800	Ft
A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	családi	szobában		 		9	900	Ft		 11	700	Ft		 14	200	Ft		 15	900	Ft
A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	2	kétágyas	szobában		 11	900	Ft		 14	200	Ft		 16	300	Ft		 19	100	Ft
A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	2	családi	szobában		 10	100	Ft		 11	900	Ft		 14	500	Ft		 16	300	Ft

garda-tó
Toscolano maderno              
camPing Toscolano           iT0605   
Közvetlen tóparti kemping! 
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,	 ingyenes	parkolás,	minimarket,	 tenisz-	és	 focipálya,	 animáció	
(júliustól	augusztusig).	elhelyezés:	5	fős	mobil	home-ban:	hálószoba	franciaággyal,	hálószoba	két	egyszemélyes	ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	5.	fő	
részére kihúzható kanapéval, fürdőszoba, terasz asztallal és székekkel. A mobil home-ok egy része légkondicionálható. ellátás: önellátás. az ár tartalmaz-
za:	víz-,	gáz-,	villanyhasználat,	ágynemű-	és	törölköző	használat,	wifi,	végső	takarítás,	parkolás.	az ár nem tartalmazza:	légkondicionálás	6	€/nap,	extra	
ágynemű-	és	törölköző	15	€/váltás,	extra	törölköző	10	€/váltás.	Helyszínen fizetendő:	kaució	100	€/mobil	home,	idegenforgalmi	adó	14	éves	kor	felett	kb.	
2,5	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 7	éjszaka,	pénteki,	szombati	vagy	vasárnapi	érkezéssel.	egyéb:	lekérésre	kisméretű	háziállat	vihető	7	€/éj	(foglaláskor	
rendelendő).

 04.07-05.12.	 05.12-05.16.,	05.21-05.25.	 05.16-05.21.,	05.25-06.02.	 07.04-07.17.								mobil	home/éj	 09.25-10.17.	 06.02-06.06.,	06.19-07.04.	 06.06-06.19.,	09.11-09.25.	 08.21-08.28.	 07.17-08.21.
	 	 08.28-09.11.
5	fős	mobil	home		 21	400	Ft		 28	500	Ft		 24	900	Ft		 35	900	Ft		 49	800	Ft

6=7	04.07-05.12.	és	09.25-10.17.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
12=14	04.07-05.12.	és	09.25-10.17.	között	(12	éjszaka	áráért,	14	éjszakát	tölthet	el)

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	 családosok	paradicsoma.	szolgáltatás: aquapark, animáció, asztalitenisz, kerékpárbérlési lehetőség, minigolf, bár, étterem, 
fagyizó, pool bár, szupermarket, ingyenes wifi a közös tereken, ingyenes parkolás, mosoda, AtM, játszótér. elhelyezés:	5-6	 fős	 légkondicionált	mobil	
home-okban. ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: víz-,	gáz-,	villanyhasználat,	 légkondicionálás,	ágynemű-	és	 törölközőhasználat,	 lakóegységenként	 
1 autó parkolása, medencehasználat. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	13	éves	kor	felett	kb.	1,5	€/fő/éj,	végső	takarítási	díj,	mely	kötelezően	
fizetendő	45	€,	kisállattal	érkezőknek	60	€	(de	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	minden	esetben	az	utasok	feladata).	Extra	törölköző	készlet	 
4	 €/váltás,	 extra	 egyszemélyes	 ágyneműhuzat	 4	 €/váltás,	 extra	 kétszemélyes	 ágyneműhuzat	 8	 €/váltás.	minimum tartózkodás: 07.03-09.04.	 között	 
7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	egyéb:	lekérésre	lakóegységenként	maximum	2	kisméterű	háziállat	vihető.	

giotto Plus:	maximum	5	fő	részére,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	kiegészítő	ággyal,	1	hálószoba	franciaággyal,	felszerelt	konyha,	
1	fürdőszoba	zuhanyzóval,	külön	WC,	fedett	terasz	székekkel	és	kerti	asztallal.	

leonardo river: maximum	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 típusú mobil home-ok nagyon 
csendes helyen, mégis közel a medencéhez helyezkednek el.

        mobil	home/éj	 04.22-05.08.	 05.08-05.22.	 	 06.19-07.03.	 07.03-07.10.	 07.10-07.17.
	 09.04-09.11.	 09.11-09.18.	 05.22-06.19.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.	 08.14-08.21.	 07.17-08.14.

Giotto	Plus		 19	900	Ft		 17	600	Ft		 24	900	Ft		 31	300	Ft		 40	800	Ft		 53	600	Ft		 66	400	Ft
Leonardo	River		 23	300	Ft		 20	900	Ft		 28	500	Ft		 34	600	Ft		 43	900	Ft		 56	900	Ft		 75	900	Ft
Eden		 26	600	Ft		 23	700	Ft		 31	800	Ft		 37	500	Ft		 46	900	Ft		 59	800	Ft		 83	500	Ft
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monTecaTini Terme              
HoTel ambrosiano***                 iT0401    
leírás: a szálloda a történelmi központtól és a termálfürdőtől kb. 100 
méterre, toszkána legismertebb fürdővárosában, lucca-tól 30 km-re, de 
Firenzétől	 is	 csupán	 50	 km-re	 helyezkedik	 el.	 szolgáltatás: beltéri me-
dence, jakuzzi, terasz, étterem, bár, lift, tv szoba, ingyenes wifi a közös tere-
ken,	a	szobákban	felár	ellenében:	10	€/nap.	elhelyezés: tv-vel, telefonnal, 
hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, részben erkélyes, kétágyas légkondi-
cionált szobákban. ellátás:	félpanzió.	7	vagy	több	éjszakás	tartózkodás	ese-
tén üdvözlő ital és egy tipikus toszkán vacsora, toszkán előétellel. Parkolás: 
a	szálloda	előtt	az	utcán	kb.	3,5	€/nap,	a	szálloda	garázsában	10	€/nap.	Ked-
vezmény: egy	gyermek	6	éves	korig	ingyenes,	6-11	éves	kor	között	50%,	11	
éves	kortól	10%.	felár:	egyágyas	felár	3	100	Ft/éj,	Húsvéti	felár	(03.31-04.06.	között)	1	500	Ft/fő/éj,	erkélyes	szoba	felár	1	800	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	10	éves	kor	 felett	kb.	1,4	€/fő/éj.	egyéb:	kisméretű	háziállat	 lekérésre	vihető	5	€/éj.	minimum tartózkodás: szombati érkezéssel 
4/7/11/14	éjszaka,	szerdai	érkezéssel	3/7/10/14	éjszaka.	fix érkezési napok: szombat és szerda. 

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: recepció, étterem, pizzéria, bár, napozóterasz, 
lift,	fagyizó,	medence	(06.01-09.15.	között	üzemel),	privát	strand,	ingyenes	
strandszerviz	(05.15-09.10.	között),	ingyenes	wifi,	üdvözlő	ital.	elhelyezés: 
TV-vel,	telefonnal,	széffel,	hajszárítóval	felszerelt	fürdőszobás,	részben	erké-
lyes, kétágyas, légkondicionált szobákban. ellátás: félpanzió. Parkolás: té-
rítés	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	700	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	14	éves	kor	felett	kb.	1,5	€/fő/éj.	egyéb: maximum	egy	kisméretű	háziállat	lekérésre	
vihető	8	€	/éj.	minimum tartózkodás: 7	éjszaka	szombati	és	szerdai	turnusváltással.

ronTa               
HoTel marrani ***                iT0401    
leírás: a több épületből álló szálloda a Mugello-völgyben található, a  
Mugello nemzetközi MotoGP versenypálya közelében, a vasútállomástól 
500	 méterre.	 Ronta	 35	 kilométerre	 fekszik	 Firenze	 belvárosától,	 amely	
vasúttal	 1-1,5	 óra	 alatt	 elérhető.	 szolgáltatások: recepció, étterem, bár, 
napozóterasz,	medence	(július-augusztus),	teniszpálya,	ingyenes	wifi.	elhe-
lyezés: 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. Kedvez-
mény:	gyermekeknek	4	éves	korig	ingyenes,	4-12	éves	kor	között	50%.	8%	
kedvezmény	 a	 Ronta-Firenze	 menettérti	 vasúti	 menetjegy	 árából.	 felár: 
egyágyas	felár	5	800	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kb. 
1,5	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 3 éj.

	 fő/éj		 03.31-06.12.	 06.12-07.31.	 07.31-09.25.	 09.25-10.16.	 10.16-10.30.
kétágyas	szobában		 13	800	Ft	 13	300	Ft	 14	500	Ft	 12	900	Ft	 11	900	Ft

 fő/éj		 04.01-06.26.	 06.26-07.03.	 07.03-07.17.
	 	 09.18-10.16.	 09.04-09.18.	 08.21-09.04.	 07.17-08.21.

kétágyas	szobában		 13	300	Ft	 14	900	Ft	 16	600	Ft	 19	500	Ft

	 fő/éj	 03.01-12.01.
reggelivel	 	 12	800	Ft
félpanzióval	 	 15	700	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: animáció, kerékpárkölcsönző, bár, étterem, fagyizó, ingyenes wifi a közös tereken, minigolf, kalandpark, 
játszótér, asztalitenisz, aquapark, szupermarket, játékszoba, mosoda, AtM, ingyenes parkolási lehetőség. elhelyezés: légkondicionált	5	és	6	 fős	mobil	
home-okban. giotto Plus:	maximum	5	fő	részére,	1	franciaágyas	hálószoba,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	kiegészítő	ággyal,	
nappali	konyhasarokkal,	1	fürdőszoba	zuhanyzóval,	külön	WC,	fedett	terasz	székekkel	és	kerti	asztallal.	leonardo:	maximum	6	fő	részére,	1	franciaágyas	
hálószoba,	2	kétágyas	hálószoba,	nappali	konyhasarokkal,	1	 fürdőszoba	zuhanyzóval,	külön	WC,	 fedett	terasz	székekkel	és	kerti	asztallal.	eden: maxi-
mum	5	fő	részére,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	kiegészítő	ággyal,	1	hálószoba	franciaággyal,	felszerelt	konyha,	mosogatógép,	
2 fürdőszoba, fedett terasz székekkel és kerti asztallal. ellátás: önellátás. az ár tartalmazza:	víz-,	gáz-,	villanyhasználat,	légkondicionálás,	ágynemű-	és	
törölközőhasználat,	parkolás.	A	lakóegységet	tisztán	kell	visszaadni,	ellenkező	esetben	35	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el.	az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	adó	12	éves	kor	felett	kb.	1	€/fő/éj,	kisállattal	érkezőknek	kötelezően	fizetendő	60	€	végső	takarítási	díj.	minimum tartózkodás:	06.26-09.04.	
között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	egyéb:	lekérésre	lakóegységenként	maximum	2	kisméterű	háziállat	vihető.

        mobil	home/éj	 05.13-05.22.	 	 06.12-06.26.
	 09.04-09.11.	 05.22-06.12.	 08.28-09.04.	 06.26-07.10.	 07.10-07.31.	 07.31-08.21.	 08.21-08.28.

Giotto	Plus	 16	900	Ft	 24	900	Ft	 33	700	Ft	 42	200	Ft	 62	200	Ft	 67	900	Ft	 48	900	Ft
Leonardo	 19	900	Ft	 28	900	Ft	 42	200	Ft	 49	800	Ft	 72	900	Ft	 77	800	Ft	 59	300	Ft
Eden		 23	700	Ft	 32	700	Ft	 52	700	Ft	 61	200	Ft	 82	900	Ft	 84	900	Ft	 65	900	Ft

200 m

monTescudaio              
monTescudaio camPing                  iT0405    

leírás:	a	kempingtől	a	tengerpart	és	annak	több	strandja	15	perc	autóútra,	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: recepció, étterem, bár, medence, wifi a közös helyiségek-
ben, tenisz- és focipálya, asztalitenisz, animáció, játszótér, aquapark, minimarket, mosoda, kerékpárbérlési lehetőség, AtM, ingyenes parkolási lehetőség. 
elhelyezés:	légkondicionált	5-6	fős	mobil	home-okban.	ellátás: önellátás. az ár tartalmazza:	víz-,	gáz-,	villanyhasználat,	légkondicionálás,	ágynemű-	és	
törölközőhasználat,	parkolás.	A	lakóegységet	tisztán	kell	visszaadni,	ellenkező	esetben	45	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el.	az ár nem tartalmazza: idegen-
forgalmi	adó	18	éves	kor	felett	1	€/fő/éj,	kisállattal	érkezőknek	kötelezően	fizetendő	60	€	végső	takarítási	díj.	Extra	törölköző	készlet	4	€/váltás,	extra	egysze-
mélyes	ágyneműhuzat	4	€/váltás,	extra	kétszemélyes	ágyneműhuzat	8	€/váltás.	minimum tartózkodás:	07.03-08.28.	között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.

giotto Plus (5 fős):  1 franciaágyas hálószoba, 
1 háromágyas szoba 2 egyszemélyes ággyal és 
keresztben egy kiegészítő ággyal, nappali kony-
hasarokkal,	fürdőszoba,	külön	WC,	fedett	terasz	
székekkel és kerti asztallal. 

leonardo Plus (6 fős): 1 franciaágyas hálószo-
ba, 2 kétágyas hálószoba, nappali konyhasa-
rokkal, 2 fürdőszoba, fedett terasz székekkel és 
kerti asztallal. 

 mobil	home/éj	 04.22-05.08.	 05.08-05.22.	 	 06.26-07.03.	 07.03-07.10.	 	 07.17-07.24.
	 09.04-09.11.	 09.11-09.18.	 05.22-06.26.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.	 07.10-07.17.	 08.14-08.21.	 07.24-08.14.

Giotto	Plus	 16	600	Ft	 14	700	Ft	 18	500	Ft	 27	500	Ft	 33	700	Ft	 37	900	Ft	 52	700	Ft	 59	300	Ft
Leonardo	Plus	 20	900	Ft	 17	600	Ft	 22	800	Ft	 31	800	Ft	 37	900	Ft	 50	800	Ft	 63	600	Ft	 68	300	Ft
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leírás:	Rómától	északra	körülbelül	37	kilométerre	a	központtól,	gyönyörű	természeti	környezetben	helyezkedik	el	a	kemping.	Az	„Örök	Város”-
ba a kényelmes transzferbusszal is eljuthatunk. szolgáltatás: recepció, pool bár, étterem, minimarket, aquapark, animáció, mosoda, kerékpár-
bérlési lehetőség, wifi a közös tereken, asztalitenisz, játszótér, minigolf, tenisz- és focipálya, trambulin, strandröplabda pálya, ingyenes parkolási 
lehetőség,	ATM,	 transzferbusz	 (kérésre).	elhelyezés:	5	 fős	 légkondicionált	mobil	home-okban.	giotto: 	maximum	5	 fő	 részére,	1	 franciaágyas	
hálószoba, 1 háromágyas szoba 1 egyszemélyes ággyal és 1 emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba, terasz székekkel és asztallal. botticelli: 
maximum	5	fő	részére,	1	franciaágyas	hálószóba,	1	háromágyas	szoba,	nappali	konyhasarokkal,	2	fürdőszoba,	terasz	székekkel	és	asztallal.	ellátás: 
önellátás. az ár tartalmazza: víz-,	gáz-,	villanyhasználat,	légkondicionálás,	ágynemű-	és	törölközőhasználat,	parkolás.	A	lakóegységet	tisztán	kell	
visszaadni,	ellenkező	esetben	35	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el.	az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj,	kisállattal	érkezőknek	
kötelezően	fizetendő	60	€	végső	takarítási	díj.	minimum tartózkodás: 07.17-08.21.	között	7	éjszaka,	07.03-07.17.	és	08.21-08.28.	között	3	éjszaka,	
ezen kívül 2 éjszaka.  

rÓma              
i Pini family ParK                  iT0105

rÓma               
HoTel malaga***                 iT0101    
leírás: a szálloda róma csendesebb részén helyezkedik el, ugyanakkor 
kiváló tömegközlekedéssel a bologna és a Policlinico metrómegálló 
között.	 A	 közelben	 számos	 étterem,	 bár	 és	 üzlet	 50	 méteren	 belül	
elérhető. szolgáltatás: 24 órás recepció, csomagmegőrző, bár, reggeliző 
terem, lift, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált, hajszárítóval, tv-
vel és minibárral felszerelt fürdőszobás, 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  
7	300	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 12 éves kortól 
kb.	4	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 2 éjszaka.

 mobil	home/éj	 05.22-06.12.	 	 06.26-07.03.	 	 07.10-07.17.
	 08.28-09.04.	 06.12-06.26.	 08.21-08.28.	 07.03-07.10.	 08.14-08.21.	 07.17-07.24.	 07.24-08.14.	 09.04-09.19.

Giotto		 19	900	Ft	 23	700	Ft	 26	600	Ft	 29	900	Ft	 32	700	Ft	 33	700	Ft	 39	900	Ft	 14	700	Ft
Botticelli	 21	800	Ft	 26	600	Ft	 28	900	Ft	 32	300	Ft	 34	900	Ft	 35	600	Ft	 41	800	Ft	 17	600	Ft

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

kétágyas	szobában		 16	600	Ft	 15	400	Ft	 13	900	Ft
	 03.27-04.01.	 04.01-04.07.	 05.01-05.28.
lakóegység/éj	 04.07-05.01.	 05.28-06.03.	 06.03-07.03.
	 09.27-11.01.	 07.03-08.30.	 08.30-09.27.
2	fős	chalet	 23	300	Ft	 32	700	Ft	 27	900	Ft
3	fős	chalet	 27	900	Ft	 37	500	Ft	 32	700	Ft
4	fős	chalet	 32	700	Ft	 42	200	Ft	 37	500	Ft

fiesole               
camPing Panoramico fiesole            iT0405    

leírás:	a	kemping	Fiesole	városától	nem	messze	 található,	ahonnan	több	
busszal	 is	 elindulhatunk	 Firenze	 felfedezésére.	 A	 legközelebbi	 buszmeg-
álló 300 méterre található a kempingtől. szolgáltatás: úszómedence 
(úszósapka	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 fran-
ciaággyal,	 széf,	 nappali	 emeletes	 ággyal,	 konyhasarok	 hűtővel,	 tűzhellyel,	
kávéfőzővel,	 1	 fürdőszoba	 zuhanyzóval	 és	 WC-vel,	 előterasz	 asztallal	 és	
székekkel.	 Hajszárító	 elérhető	 a	 recepción.	 ellátás: önellátás. Parkolás: 
lakóegységenként egy autó parkolása díjmentes. az ár tartalmazza: víz,- 
gáz-,	 villanyhasználat,	 ágynemű-	 és	 törölköző	 használatot,	 végső	 takarí-
tást,	medencehasználatot,	buszjáratot	 a	 kemping	és	 Fiesole	 között.	Hely-
színen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	12	éves	kortól	kb.	2	€/fő/éj.	egyéb: 
egy	 kisméretű	 háziállat	 ingyenesen	 vihető.	 minimum tartózkodás: 3 
éj. Kiemelt időszak:	 06.15-06.19.	 között	 az	 ár	 egyedi	 lekérésre	 érhető	 el.	 
az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

buszjárat a kemping és fiesole között!

róma

rÓma              
camPing village fabulous                   iT0105    

leírás: a kemping rövid távolságra helyezkedik el róma központjától és ostia tengerpartjától, így ideális helyszíne lehet a családi nyaralásnak és 
róma megismerésének egyaránt. szolgáltatás: aquapark, étterem, pool bár, recepció, wifi a bevásárló övezetben, tenisz- és focipálya, asztali-
tenisz, strandröplabda pálya, minigolf, animáció, játszótér, fagyizó, minimarket, mosoda, AtM, ingyenes parkolási lehetőség. elhelyezés: légkondi-
cionált	5	fős	és	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	zuhanyzóval,	külön	WC,	fedett	terasz	székekkel	és	kerti	asztallal.	leonardo (6 fős):  
1	franciaágyas	hálószoba,	2	kétágyas	hálószoba,	nappali	konyhasarokkal,	fürdőszoba	zuhanyzóval,	külön	WC,	fedett	terasz	székekkel	és	kerti	asz-
tallal. botticelli Plus (5 fős): 1 franciaágyas hálószoba, 1 háromágyas szoba 2 egyszemélyes ággyal és keresztben egy kiegészítő ággyal, nappali 
konyhasarokkal, 2 fürdőszoba, fedett terasz székekkel és kerti asztallal. ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: víz-, gáz-, villanyhasználat, légkondi-
cionálás,	ágynemű-	és	törölközőhasználat,	parkolás.	A	lakóegységet	tisztán	kell	visszaadni,	ellenkező	esetben	40	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el.	
az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	10	éves	korig	ingyenes,	10	éves	kor	felett	kb.	2	€/fő/éj,	kisállattal	érkezőknek	kötelezően	fizetendő	
60	€	végső	takarítási	díj.	Extra	törölköző	készlet	4	€/váltás,	extra	egyszemélyes	ágyneműhuzat	4	€/váltás,	extra	kétszemélyes	ágyneműhuzat	8	€/
váltás. minimum tartózkodás:	07.03-08.28.	között	3	éjszaka,	ezen	kívül	2	éjszaka.

mobil	home/éj	 07.10-07.17.	 07.17-07.24.	 07.24-08.14.	 08.14-08.21.
Giotto	Plus		 44	600	Ft	 57	400	Ft	 63	600	Ft	 65	900	Ft
Leonardo	 	 49	300	Ft	 64	500	Ft	 70	700	Ft	 72	900	Ft
Botticelli	Plus	 53	900	Ft	 71	700	Ft	 77	800	Ft	 80	200	Ft

	 	 03.27-04.03.
 mobil	home/éj	 04.24-05.08.	 04.03-04.24.	 06.19-06.26.	 06.26-07.03.	 07.03-07.10.
	 	 05.22-06.19.	 05.08-05.22.	 08.28-09.04.	 	 08.21-08.28.
	 	 09.04.-09.11.	 09.11-10.30.   
Giotto	Plus	 	 20	900	Ft	 17	600	Ft	 24	900	Ft	 29	400	Ft	 42	200	Ft
Leonardo	 	 23	300	Ft	 19	900	Ft	 27	500	Ft	 31	800	Ft	 46	900	Ft
Botticelli	Plus	 25	600	Ft	 22	300	Ft	 29	900	Ft	 34	200	Ft	 51	700	Ft
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marina del canTone (massa lubrense)              
villaggio residence neTTuno                    iT0505    

sorrenTo              
villagio sanTa forTunaTa                    iT0505    

leírás:	a	kemping	közvetlen	a	tengerparton	található,	Capri	és	Positano	között	Marina	del	Cantone-ban.	A	 lakóegységek	50-200	méter	távol-
ságra 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 francia-
ágyas	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: 2	000	Ft/fő/alkalom.	Félpanzió:	8	800	Ft/fő/alkalom.	Teljes	panzió:	11	700	Ft/fő/alkalom.	Gyermekeknek	4-10	éves	kor	között	
40%	kedvezmény.	Parkolás: lakóegységenként egy parkolóhely díjmentes. az ár tartalmazza:	végső	takarítás,	ágynemű	és	törölköző	használat.	
felár:	tengerre	néző	felár:	3	700	Ft/lakóegység/éj.	Gyermekágy	1	800	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	18	éves	korig	ingyenes,	18	
éves	kortól	kb.	1,5	€/fő/éj.	Kiemelt időszak:	04.01-04.05.	között	az	ár	egyedi	lekérésre	érhető	el.	minimum tartózkodás:	08.07-08.28.	között	7	éj	
szombati turnusváltással, a többi időszakban 2 éj.

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, fából készült bungalókban. A lakóegységek előtt faasztal és pad található. bungaló (2 fős): 
egy	hálószoba	franciaággyal,	egy	előtér	 főzősarokkal,	hűtővel,	egy	fürdőszoba	zuhanyzóval,	WC-vel.	bungaló superior (4 fős): egy hálószoba 
franciaággyal,	egy	előtér	főzősarokkal	és	emeletes	ággyal	vagy	kihúzható	kanapéval,	hűtővel,	egy	fürdőszoba	zuhanyzóval,	WC-vel.	mobil home: 
egy	hálószoba	franciaággyal,	egy	kis	hálószoba	emeletes	ággyal	(3-4	fős	mobil	home	esetén),	konyhasarok	hűtővel,	egy	fürdőszoba	zuhanyzóval	
és	WC-vel.	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: idegenfor-
galmi	adó	18	éves	korig	ingyenes,	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.	 06.27-08.07.
	 	 	 10.03-10.31.	 08.28-10.03.	 08.07-08.14.	 08.14-08.28.

mobil	home	 	 22	800	Ft	 26	600	Ft	 45	600	Ft	 47	500	Ft	 68	300	Ft
bungaló bilo superior
bungaló trilo standard 30	400	Ft	 34	200	Ft	 52	900	Ft	 64	500	Ft	 75	900	Ft

bungaló	trilo	superior	 35	900	Ft	 39	900	Ft	 58	800	Ft	 	69	800	Ft	 81	600	Ft

 lakóegység/éj		 04.06-04.30.	 04.30-05.22.	 	 06.19-07.03.	 	 07.24-07.31.
	 	 10.03-11.01.	 09.19-10.03.	 05.22-06.19.	 09.05-09.19.	 07.03-07.24.	 08.22-09.05.	 07.31-08.07.	 08.07-08.22.

mobil	home	2	fő	részére	 22	800	Ft	 26	600	Ft	 28	500	Ft	 29	800	Ft	 34	200	Ft	 37	900	Ft	 43	700	Ft	 47	500	Ft
mobil	home	3	fő	részére	 28	500	Ft	 32	300	Ft	 34	200	Ft	 37	900	Ft	 43	700	Ft	 47	500	Ft	 54	900	Ft	 59	700	Ft
mobil	home	4	fő	részére	 34	200	Ft	 39	900	Ft	 43	700	Ft	 47	500	Ft	 51	200	Ft	 54	900	Ft	 64	500	Ft	 70	200	Ft
bungaló	2	fő	részére	 26	600	Ft	 	29	800	Ft	 32	300	Ft	 34	200	Ft	 37	900	Ft	 41	800	Ft	 47	500	Ft	 51	200	Ft
superior	bungaló	4	fő	részére	 41	800	Ft	 47	500	Ft	 51	200	Ft	 58	800	Ft	 64	500	Ft	 68	300	Ft	 79	700	Ft	 85	400	Ft

szLováKia
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	 fő/éj	 03.01-12.20.
kétágyas	szobában	reggelivel	 	13	200	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 	15	900	Ft

	 fő/éj	 03.01-12.20.
kétágyas	szobában	reggelivel	 	14	300	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 	16	900	Ft

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	 Felvidék	
hajdani kulturális központja, magyar történelmi emlékekben rendkívül 
gazdag,	pezsgő	életű	igazi	vidéki	nagyváros.	A	panzió	központi	elhelyez-
kedésének köszönhetően a közelben éttermek, kávézók és különböző 
szórakozási lehetőségek is megtalálhatóak. szolgáltatás: recepció, ét-
terem, bár, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas tv-vel és fürdőszobával 
felszerelt szobákban. ellátás:	 reggeli	vagy	 félpanzió	 (2	 fogásos	vacso- 
ra).	 Parkolás: városi parkolóban, mely a szálloda előtt található, 
egésznapos	 parkolójegy	 12	 €/autó,	 helyszínen	 fizetendő.	Helyszínen  
fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	1,50	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 2 
éj. egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

PoPrád        
HoTel TaTra***            sK0201
leírás: a szálloda Poprád belvárosában, a tátrai villamos kiindulópon-
tjától 2 percre fekszik. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, terasz, gyer-
meksarok, térítés ellenében fitnesz terem, szauna. elhelyezés: kétágyas 
szobákban, melyek fürdőszobával, wifivel és tv-vel rendelkeznek. el-
látás:	 reggeli	 vagy	 félpanzió	 (2	 fogásos	vacsora).	Parkolás: a szálloda 
parkolójában ingyenesen. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 
1,5	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 2 éj.

Magas-tátra



TáTralomnic (TaTransKá lomnica)       
vila magnÓlia             sK0202
leírás: a villa tátralomnic városközpontjának közvetlen közelében, a vila 
Beatrice-től	mindössze	300	méterre	található,	ahol	a	recepció	van	(nyitva	
tartás:	07:00-18:00).	szolgáltatás: kerékpárkölcsönzés és reggelizőterem 
a főépületben, társalgó, gyermek sarok a vila Magnóliában. elhelyezés: 
szépen berendezett stúdiókban és apartmanokban, melyek ingyenes 
wifivel, tv-vel, konyhasarokkal, fürdőszobával felszereltek. stúdió TyP 
a (2+1):	 28	 nm-es:	 egylégterű	 nappali/háló	 (TV,	 kinyitható	 kanapé	 1	
fő	 részére,	 1	 franciaágy),	 konyha	 (hűtőszekrény,	 tűzhely,	 mikrohullámú	
sütő,	 vízforraló,	 étkező	 sarok),	 fürdőszoba.	 stúdió TyP b (3+2):	 45-50	
nm-es:	 egylégterű	 nappali/háló	 (TV,	 kinyitható	 kanapé	 2	 fő	 részére,	 1	
franciaágy+1	különálló	ágy	vagy	3	különálló	ágy),	konyha	(hűtőszekrény,	
tűzhely,	mikrohullámú	sütő,	vízforraló,	étkező	sarok),	fürdőszoba.	apart-
man TyP a (3+2):	 kb.	 50	 nm-es:	 	 nappali	 (TV,	 kinyitható	 kanapé	 2	 fő	
részére),	1	hálószoba	franciaággyal	és	egy	egyszemélyes	ággyal,	konyha	
(hűtőszekrény,	 tűzhely,	 mikrohullámú	 sütő,	 vízforraló,	 étkező	 sarok),	
fürdőszoba. apartman TyP b (4+2):	kb.	65	nm-es:		nappali	(TV,	kinyitható	
kanapé	2	 fő	 részére	és	2	egyszemélyes	ágy),	1	hálószoba	 franciaággyal,	
konyha	(hűtőszekrény,	tűzhely,	mikrohullámú	sütő,	vízforraló,	étkező	sarok),	fürdőszoba.	ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen a villa előtt, nem őrzött. 
Kedvezmény:	6	éves	korig	egy	gyermek	pótágyon	ingyenes.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,5	€/fő/éj.	minimum tartózkodás:	04.01-04.06.	és	
06.28-09.07.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.	Hétvége	péntektől	vasárnapig	foglalható.	egyéb: háziállat nem vihető. egyedi lemondási feltételek.

TáTralomnic (TaTransKá lomnica)       
vila JÚlia           sK0202
leírás:	a	villa	nem	messze	helyezkedik	el	a	városközponttól,	a	vasútállomástól	és	a	buszmegállótól.	A	Tátra	elektromos	vasút	(TER)	pár	perces	sétára	
fekszik.	A	főépület,	a	Vila	Beatrice	mindössze	100	méterre	található,	ahol	a	recepció	van	(nyitva	tartás:	07:00-18:00).	szolgáltatás: kerékpárkölcsönzés és 
reggelizőterem a főépületben, gyermek sarok a vila júliában. elhelyezés: szépen berendezett stúdiókban és apartmanokban, melyek ingyenes wifivel, 
tv-vel, konyhasarokkal, fürdőszobával felszereltek. stúdió 2+2:	25-30	nm-es:	egylégeterű	nappali/háló	(TV,	kinyitható	kanapé	2	fő	részére,	franciaágy),	
konyha	(hűtőszekrény,	tűzhely,	mikrohullámú	sütő,	vízforraló,	étkező	sarok),	fürdőszoba.	apartman TyP a (3+2):	kb.	36	nm-es,	különböző	színű,	stílusú	
apartmanok:		nappali	(TV,	kinyitható	kanapé	2	fő	részére)	1	hálószoba	franciaággyal	és	egy	egyszemélyes	ággyal,	konyha	(hűtőszekrény,	tűzhely,	mikro-
hullámú	sütő,	vízforraló,	étkező	sarok),	fürdőszoba.	apartman TyP b (4+2):	kb.	45	nm-es,	különböző	színű,	stílusú	apartmanok:	nappali	(TV,	kinyitható	
kanapé	2	fő	részére)	1	hálószoba	franciaággyal,	1	hálószoba	két	egyszemélyes	ággyal,	konyha	(hűtőszekrény,	tűzhely,	mikrohullámú	sütő,	vízforraló,	
étkező	 sarok),	 fürdőszoba.	ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen a 
villa előtt, nem őrzött. Kedvezmény:	 6	 éves	 korig	 egy	 gyermek	 pót- 
ágyon ingyenes. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,5	€/fő/éj.	
minimum tartózkodás: 04.01-04.06.	és	06.28-09.07.	között	3	éj,	egyéb-
ként	 2	 éj.	 Hétvége	 péntektől	 vasárnapig	 foglalható.	 egyéb: háziállat 
nem vihető. egyedi lemondási feltételek.
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 apartman/éj	 04.06-06.28.
	 	 09.07-12.19.	 06.28-09.07.

Stúdió	(2+2)	2	fő	esetén	 22	900	Ft	 25	900	Ft
Apartman	TYP	A	(3+2)	3	fő	esetén	 25	900	Ft	 35	500	Ft
Apartman	TYP	B	(4+2)	4	fő	esetén	 35	500	Ft	 41	900	Ft
Pótágyon	 	 			5	700	Ft	 			5	700	Ft

 apartman/éj	 04.06-06.28.
	 	 09.07-12.19.	 06.28-09.07.

Stúdió	TYP	A	(2+1)	2	fő	esetén	 22	900	Ft	 25	900	Ft
Stúdió	TYP	B	(3+2)	3	fő	esetén	 25	900	Ft	 30	900	Ft
Apartman	TYP	A	(3+2)	3	fő	esetén	 32	800	Ft	 37	500	Ft
Apartman	TYP	B	(4+2)	4	fő	esetén	 37	500	Ft	 46	900	Ft
Pótágyon/éj	 	 5	700	Ft	 5	700	Ft

ÚJTáTrafÜred (novy smoKovec)       
HoTel siesTa***               sK0201
leírás: a szálloda hegyi környezetben található, a Magas-tátra szívé-
ben.	 Ótátrafüred	 (Stray	 Smokovec)	 10	 perces	 sétára,	 a	 tátrai	 villamos	
megállója	 350	méterre	 fekszik,	 így	 a	 kedvelt	 kirándulóhely	 központja.	
szolgáltatás: recepció, étterem, bár, terasz, gyermeksarok, térítés elle-
nében pezsgőfürdő és masszás. elhelyezés: kétágyas szobákban, me-
lyek fürdőszobával, wifivel és tv-vel rendelkeznek. ellátás: reggeli vagy 
félpanzió	(2	fogásos	vacsora).	Parkolás: a szálloda parkolójában ingye-
nesen. Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	 1,6	 €/fő/éj.	 mini-
mum tartózkodás: 2 éj.

Magas-tátra

	 fő/éj	 03.01-12.20.
kétágyas	szobában	reggelivel	 	14	900	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 	17	900	Ft

szLovÉnia
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	különböző	aquapark,	 a	Winter	Termal	Riviera	és	a	Summer	Thermal	
Riviera	(kültéri	és	beltéri	medencékkel,	élményelemekkel,	vízi	vidámpark-
kal,	csúszdákkal),	római-ír	fürdőkkel	ellátott	egészség-	és	szépségközpont,	
kaszinó, több étterem és szaunák várják a vendégeket. szolgáltatás:  
24 órás recepció, lobby, étterem, bár, napozóterasz, ingyenes wifi, spa 
&	Wellness	Centrum	(szauna,	 fürdők,	masszázs,	szépségszalon),	medencék,	bowling	pálya,	 tenisz-,	 futball-,	strandröplabda	pálya,	kerékpárköl-
csönzési lehetőség. elhelyezés:	 légkondicionált	 szobákban,	 melyek	 TV-vel,	 wifivel,	 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,	teljes	ellátás	6-12	év	kor	között:	3	900	Ft/fő/éj,	babaágy	5	900	Ft/fő/
éj,	egyágyas	felár:	7	500	Ft/fő/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2,50	€/fő/éj,	regisztrációs	adó	1,50	€/fő.	minimum tartózkodás: 3 éj.  
az árak a foglaltság függvényében változhatnak!

	 	 04.05-04.24.	 04.24-05.02.
	 fő/éj	 05.02-06.24.	 06.24-08.06.	 04.02-04.05. 
	 	 11.02-12.23.	 08.22-11.02.	 08.06-08.22.

kétágyas	szobában	 19	900	Ft	 20	900	Ft	 27	900	Ft

bled 
HoTel Jadran***            sl0301
leírás: a szálloda közvetlenül a bledi-tó partján, a város központjában 
helyezkedik	el.	Bled	 fontos	sportközpont	 (horgászat,	 lovaglás,	golf ),	va-
lamint hegyi turistautak kiindulópontja, melyek többsége a közeli triglavi 
Nemzeti Parkba vezet. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, étterem, bár, 
ingyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, 
melyek fürdőszobával, tv-vel rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a 
szálloda parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: kedvezményes belé-
pést	és	szauna	használatot	a	Rikli	Balance	Hotel-ben	található	Živa	Well-
ness	Központba	(kb.	230	m-re	található	a	Hotel	Jadran-tól).	Kedvezmény: 
6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	egy	gyermek	pótágyon	ingyenes,	
6-15	 éves	 kor	 között	 pótágyon	 50%,	 15	 éves	 kor	 felett	 pótágyon	 30%.	 
felár: babaágy	2	900	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	7	
éves	korig	ingyenes,	7-17	éves	kor	között	1,57	€/fő/éj,	17	éves	kor	felett	
3,13	€/fő/éj,	regisztrációs	adó	7	éves	kor	felett	1	€/fő.	az árak a foglaltság 
függvényében változhatnak!

	 fő/éj	 04.02-07.09.
	 	 09.05-10.31.	 07.09-09.05.

kétágyas	szobában	 22	300	Ft	 24	600	Ft
kétágyas	tóra	néző	szobában	 27	900	Ft	 30	800	Ft
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szLovÉnia szLovÉnia
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	beren-
dezett, 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: kétágyas szoba, 2 db kihúzható kanapéval vagy emeletes ággyal. A szobák 
felszereltsége megegyező.  melléképületi Korala, Perla, Palma*** szobáiban: légkondicionált 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: 
kétágyas szoba, 2 db kihúzható kanapéval vagy emeletes ággyal. A szobák felszereltsége megegyező. Hotel mirta****: melléképületi, légkondicionált 
szobákban,	melyek	TV-vel,	telefonnal,	minibárral,	széffel,	wifi-vel	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 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 a központi épület éttermében. Parko-
lás: a komplexum saját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: fedett	medence	(júliusban	és	augusztusban	zárva)	és	a	komplexum	saját	strandjának	
(kb.06.15-09.15.	között)	használatát,	animációs	programokat	 (július,	augusztus),	 ingyenes	wifi	használatot	a	négy	csillagos	épületben.	Kedvezmény:  
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	épületben	14	200	Ft/fő/
éj,	a	4	csillagos	épületben	18	900	Ft/fő/éj.	Kiemelt időszak: 07.02-09.05.	között	eltérő	lemondási	feltétel	érvényes,	erről	érdeklődjön	irodánkban.	felár: 
teljes	ellátás	2-12	éves	kor	között	3	900	Ft/fő/éj,	12	éves	kortól	5	900	Ft/fő/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj	és	regisztrációs	díj	1	
€/fő,	babaágy.	minimum tartózkodás:	07.02-09.05.	között	4	éj,	egyébként	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.	egyéb: kistestű	háziállat	
vihető,	a	három	csillagos	épületben	5	900	Ft/háziállat/éj,	a	négycsillagos	épületben	9	500	Ft/kisállat/éj	(maximum	3	kg-ig).	Az	étterembe	és	a	strandra	nem	
vihető. az árak a foglaltság függvényében változhatnak! 

izola

	 03.26-04.10.	 04.10-05.02.
																																fő/éj	 05.02-05.21.	 05.21-07.02.	 07.02-07.16.	 07.16-08.22.
	 09.19-10.10.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05. 
2	fős	szobában	 16	900	Ft	 19	500	Ft	 23	900	Ft	 26	500	Ft
2+1	fős	szobában	 18	900	Ft	 20	900	Ft	 25	500	Ft	 28	400	Ft
2+2	fős	családi	szobában		 20	400	Ft	 23	300	Ft	 30	300	Ft	 33	400	Ft

	 03.26-04.10.	 04.10-05.02.
																																fő/éj	 05.02-05.21.	 05.21-07.02.	 07.02-07.16.	 07.16-08.22.
	 09.19-10.10.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05. 
2	fős	szobában	 19	900	Ft	 27	500	Ft	 32	300	Ft	 34	800	Ft
2+1	fős	szobában	 21	800	Ft	 28	900	Ft	 33	900	Ft	 35	900	Ft
2+2	fős	családi	szobában		 24	600	Ft	 34	300	Ft	 40	700	Ft	 43	600	Ft

	 03.26-04.10.	 04.10-05.02.
																																fő/éj	 05.02-05.21.	 05.21-07.02.	 07.02-07.16.	 07.16-08.22.
	 09.19-10.10.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05. 
2	fős	szobában	 26	500	Ft	 33	600	Ft	 38	400	Ft	 40	800	Ft
2+1	fős	szobában	 28	400	Ft	 35	500	Ft	 39	900	Ft	 42	700	Ft
2+2	fős	családi	szobában		 36	900	Ft	 47	400	Ft	 54	500	Ft	 58	400	Ft

melléKéPÜleTi ParK** szobáiban

melléKéPÜleTi Korala, Perla, Palma*** szobáiban

HoTel HaliaeTum/ mirTa**** szobáiban

200 m

	 	 	 03.26-04.10.	 04.10-05.02.
	 fő/éj	 02.01-03.26.	 05.02-05.21.	 05.21-07.02.	 07.02-07.16.	 07.16-08.22.
  10.10-12.29.	 09.19-10.10.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05. 
2	fős	szobában	 	 19	400	Ft	 23	900	Ft	 28	900	Ft	 31	300	Ft	 33	600	Ft
2	fős	erkélyes	szobában	 21	800	Ft	 26	500	Ft	 31	300	Ft	 33	600	Ft	 35	900	Ft
2+1	fős	szobában			 20	900	Ft	 25	500	Ft	 30	900	Ft	 33	200	Ft	 34	900	Ft
2+1	fős	erkélyes	szobában	 22	900	Ft	 28	500	Ft	 33	200	Ft	 35	500	Ft	 37	900	Ft

	 	 04.01-04.23.	 04.23-05.29.	 05.29-06.19.	 06.19-09.04. fő/éj	 10.18-11.01.	 09.27-10.18.	 09.04-09.27.	
kétágyas	erkélyes	szobában	 19	900	Ft	 22	900	Ft	 24	200	Ft	 29	900	Ft

	 	 	 03.26-04.10.	 04.10-05.02.
	 apartman/éj	 02.01-03.26.	 05.02-05.21.	 05.21-07.02.	 07.02-07.16.	 07.16-08.22.
  10.10-12.29.	 09.19-10.10.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05. 
4	fős	apartmanban	 42	700	Ft	 51	900	Ft	 61	600	Ft	 69	900	Ft	 75	900	Ft

PorToroŽ     
sT. bernardin resorT  
leírás: a több épületből álló komplexum közvetlenül a tengerparton fekszik, mely elsősorban a családok kedvelt nyaralóhelye, hiszen aquaparkkal  
(Laguna	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 2 fős és 2+1 fős, pótágyazható 
szobákban, melyek tv-vel, telefonnal rendelkeznek és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. erkélyes és erkély nélküli szobák egyaránt foglalhatóak. vila 
barka apartmanok***:	légkondicionált	2+2	fős	apartmanokban	(2	felnőtt	+	2	gyermek	maximum	12	éves	korig),	melyek	kb.	39	nm-esek.	Felszereltség:	
hálószoba franciaággyal, nappali kihúzható kanapéval, felszerelt konyha, tv, telefon, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, erkély. ellátás:	félpanzió	(Hotel	
Histrion	éttermében	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),	animációs	
prog-ramokat	(július,	augusztus),	wifi	használatát,	kültéri	parkolás.	az ár nem tartalmazza: strandszervízt. Kedvezmény: 12 éves korig egy gyermek 
szülőkkel egy szobában pótágyon ingyenes. felár:	apartmanok	esetében:	reggeli	3	800	Ft/fő/alkalom,	ebéd	5	700	Ft/fő/alkalom,	vacsora	5	700	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:	07.02-09.05.,	ekkor	eltérő	lemondási	feltétel	érvényes,	erről	érdeklődjön	irodánkban.	minimum tartózkodás: 07.02-
09.05.	között	4	éj,	04.10-05.02.,	05.21-07.02.	és	09.05-09.19.	között	3	éj,	egyébként	2	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.	egyéb:	kistermetű	
háziállat	vihető,	5	700	Ft/kisállat/éj	felár	ellenében	(étterembe	és	a	strandra	tilos	bevinni).	az árak a foglaltság függvényében változhatnak! 

HoTel vile ParK***            sl0201

vila barKa aParTmanoK***             sl0202

bled 
HoTel ribno***            sl0301
leírás: a szálloda fenyves erdővel körülvett festői környezetben található, 
kb.	2	km-re	a	Bledi-tótól	és	2,5	km-re	a	város	központjától.	Az	aktív	turiz-
mus kedvelőinek a közelben raftingolni, canyoningolni, hegyet és sziklát 
mászni, lovagolni és golfozni is van lehetőségük. szolgáltatás: 24 órás re-
cepció, lobby, étterem, bár, játszósarok, panorámás terasz, kert, játszótér, 
teniszpálya, kerékpárbérlési lehetőség, ingyenes wifi, wellness szolgálta-
tások: szauna, pezsgőfürdő, masszázsok, relax szoba. elhelyezés: kétá-
gyas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, telefonnal, minibárral és 
részben balkonnal rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes a hotel parkolójában. Kedvezmény:	6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	
pótágyon	ingyenes.	12	éves	korig	50%.	felár:	félpanzió	6	900	Ft/fő/nap.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	3,13	€/fő/éj.	az árak a fog-
laltság függvényében változhatnak!
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szLovÉnia
sTrunJan   
salinera resorT             
leírás: az üdülőkomplexum izola és Portoroz között fekszik, a strunjan regionális Park közelében. A tengerpart sétányi távolságra helyezkedik el. szolgál-
tatás:	24	órás	recepció	(Hotel	Salinera****),	étterem,	bár,	gyermekjátszó,	saját	strand,	szabadtéri	és	fedett	medencék,	játszótér,	wellness-részleg:	jacuzzi,	
szaunák,	masszázskezelések.	 Ingyenes	wifi	a	Hotel	Salinera***/****	épületében.	elhelyezés: salinera***csillagos szálloda kétágyas szobáiban, melyek 
fürdőszobával, tv-vel és internettel rendelkeznek. 1 14 év alatti gyermek részére pótágyazható. salinera apartman:	domboldalon,	150	méterre	talál-
hatóak	a	tengertől.	**	illetve	***	csillagos	(felújított)	3-5	fős	apartmanokban.	3	fős	apartmanok:	28	nm-es	egylégterű	nappali/	konyha	3	ággyal,	fürdőszoba,	
terasz	vagy	erkély.	5	 fős	apartmanok:	42	nm-esek,	egylégterű	nappali/konyha	3	ággyal,	egy	hálószoba	 franciaággyal,	 fürdőszoba,	 terasz	vagy	erkély.	
Minden apartman rendelkezik légkondicionálóval. internet csak a recepción vehető igénybe. vila maia***: a	villa	150	méterre	fekszik	a	Hotel	Salineratól.	
Elhelyezés	4-6	fős	apartmanokban.	4	fős	apartmanok:	52	nm-es:	egylégterű	nappali/konyha	kihúzható	fekvőrésszel,	egy	hálószoba,	fürdőszoba,	légkondi,	
TV,	hajszárító,	terasz	vagy	erkély.	6	fős	apartmanok:	62	nm-es:	egylégterű	nappali/konyha	kihúzható	fekvőrésszel,	két	hálószoba,	fürdőszoba,	légkondi,	
tv, hajszárító, terasz vagy erkély. ellátás: a hotel részben félpanzió, az apartmanok esetében önellátás. Parkolás: ingyenesen. Kedvezmény: Hotel	 
salineraban: 10 éves korig a szülőkkel egy szobában pótágyon ingyenes. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2,5	€/fő/éj,	regisztrációs	díj:	1,60	
€/fő.	minimum tartózkodás:	07.02-09.05	között	4	éj,	04.10-05.02.,	05.21-07.02.	és	09.05-09.19.	között	3	éj,	egyébként	2	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	
felár fizetendő egyéb:	kistermetű	háziállat	vihető	a	Salinera	Apartmanba,	5	100	Ft/kisállat/éj	felár	ellenében	(étterembe	és	a	strandra	tilos	bevinni).	az 
árak a foglaltság függvényében változhatnak! 

strunjan

   02.01-03.26.	 03.26-04.10.	 04.10-05.02.
	 fő/éj	 10.10-12.29.	 05.02-05.21.	 05.21-07.02.	 07.02-07.16.	 07.16-08.22.
	 	 	 09.19-10.10.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05. 
2	fős	szobákban	 18	900	Ft	 24	400	Ft	 27	500	Ft	 31	900	Ft	 36	500	Ft

   02.01-03.26.	 03.26-04.10.	 04.10-05.02.
	 apartman/éj	 10.10-12.29.	 05.02-05.21.	 05.21-07.02.	 07.02-07.16.	 07.16-08.22.
	 	 	 09.19-10.10.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05. 
**3	fős	apartmanban	 22	900	Ft	 32	200	Ft	 36	900	Ft	 46	500	Ft	 55	900	Ft
**5	fős	apartmanban	 36	900	Ft	 46	500	Ft	 50	900	Ft	 60	700	Ft	 69	900	Ft
***3	fős	apartmanban	 31	900	Ft	 41	700	Ft	 46	500	Ft	 55	900	Ft	 65	400	FT
***5	fős	apartmanban	 46	500	Ft	 55	900	Ft	 59	900	Ft	 69	900	Ft	 79	700	Ft

   02.01-03.26.	 03.26-04.10.	 04.10-05.02.
	 apartman/éj	 10.10-12.29.	 05.02-05.21.	 05.21-07.02.	 07.02-07.16.	 07.16-08.22.
	 	 	 09.19-10.10.	 09.05-09.19.	 08.22-09.05. 
4	fős	apartmanban	 39	500	Ft	 48	800	Ft	 53	600	Ft	 62	900	Ft	 72	500	Ft
6	fős	apartmanban	 55	900	Ft	 65	400	Ft	 69	900	Ft	 79	700	Ft	 89	500	Ft

HoTel salinera***            sl0201

salinera aParTman              sl0202

villa maia***            sl0202

150 m

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.

2021. május 03-május 09. 
(7 nap/6 éjszaka) toszKána nÉgY KerÉKen 

1. nap: budapest – Postojna – Portoroz (kb. 590 km)
budapestről a kora reggeli órákban indulunk. szlovénia irányába hosszabb, rövidebb megállókkal 
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,	
illetve	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 tosz-
kánai 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:
     oldtimer Prémium klubtagnak: 95 900 ft/fő
     Nem klubtagoknak: 105 900 ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:	6	éjszaka	szállást	3	csillagos	szállodákban	kétágyas	elhelyezéssel,	
reggelit. a részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgalmi adót, egyszeri 
regisztrációs díjat, belépőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.
A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban illetve időpontjukban módosulások 
történhetnek. 

kelleMes utAzást, kikAPcsolódást kíváNNAk Az Autoclub trAvel MuNkAtársAi!

Kedves oLdtiMer ra JongóK, aUtós túrá zóK!
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2021. június 10-15.  
(6 nap/5 éjszaka) 

2021. szept. 05-09.  
(5 nap/ 4 éjszaka) 

LegszeBB horvát tengerPartoK

saLzKaMMergUt FeLFedezÉse 

1. nap: budapest – zágráb (kb. 350 km)
indulás budapestről a délelőtti órákban, folyamatos utazás zágrábig. A tranzit szállás elfoglalása. 
2. nap: zágráb – opatija – lovran (kb. 185 km)
utazás zágrábból a horvát Monte carloként is emlegetett opatijába. különleges élményt jelent végig-
kocsikázni az elegáns szállodákkal és pálmafákkal tarkított tengerparti sétányon. szállás lovranban  
3 éj 3 csillagos szállodában.
3. nap: lovran – Krk-sziget – lovran (kb. 200 km)
kirándulás krk-szigetre. A sziget könnyedén megközelíthető egy hídon át a szárazföldről. érdemes kör-
bekocsikázni	a	szigetet,	gyönyörű	strandjaival,	romantikus	kis	öbleivel	és	gasztronómiájával	elkápráz-
tatja	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. rabac városán keresztül 
Pulába érkezünk. Majd utunkat folytatva rovinj városával ismerkedünk, ahol érdemes egy rövid sétát 
tenni, a sikátoros középkori óvárosban. Útban Porec felé érdemes megállni egy fotószünetre a limski 
fjordnál,	mely	9	km	mélyen	nyúlik	a	szárazföld	belsejébe.	A	poreci	városnézés	után	Hum	falucska	érin-
tésével, az ucka-hegységen keresztül visszautazunk opatija felé. 
5. nap: lovran – rijeka – Károlyváros – zágráb (kb. 190 km)
indulunk rijekába, a Monarchia híres kikötővárosába, majd károlyvárosba érkezünk. továbbutazunk 
zágrábba a már ismert tranzit szállásunkra. 
6. nap: zágráb – budapest (kb. 370 km)
Hazautazás.

   részvételi díj:
   oldtimer Prémium klubtagoknak: 89 500 ft/fő 
   Nem klubtagoknak: 99 500 ft/fő 
			Félpanzió	felára:	21 900 ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:	5	éjszaka	szállást,	3	csillagos	szállodában	kétágyas	elhelyezéssel,	reggelit	
vagy félpanziót. a részvételi díj nem tartalmazza:	 közlekedést,	 parkolást	 (Lovranba	10	 EUR/nap),	
idegenforgalmi adót, belépőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.  
A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban illetve időpontjukban módosulások  
történhetnek.

1. nap: budapest – Hartberg – Hohentauern (kb. 470 km)
Budapestről	a	kora	reggeli	órákban	indulunk,	hogy	délutánra	megérkezzünk	Hartbergbe,	az	Oldtimer	
Museum	Kröpflhez.	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)
Bad	 Ischlben	megtekintjük	 a	Kaiservillát,	 Ferenc	 József	 egykori	 nyári	 rezidenciáját.	A	 villa	bejárását	
követően az óvárosba is beautózunk, ahol a híres bad ischl-i islert is megízlelhetjük. Majd tovább uta-
zunk	St.	Wolfgang	és	St.	Gilgen	városaiba.	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)
A	Porsche	Fahrtraum	múzeum	megtekintése	után	utunkat	 Salzburg	 felfedezésével	 folytatjuk.	 Sétá-
lunk a varázslatos barokk óvárosban, megtekintjük a dómot, Mozart szülőházát, a Mirabell kastélyt 
és	 kertjét,	 a	 Hohensalzburg	 várat.	 Ezt	 követően	megtekintjük	 a	 Red	 Bull	 tulajdonosának,	 Dietrich	 
Mateschitznek	a	gyűjteményét.
4. nap: Hallstatt –gmunden – Hohentauern (kb. 290 km)
Reggeli	után	Hallstattba	autózunk	tovább,	ahol	megcsodáljuk	a	város	főterét,	a	gótikus	templomot,	
valamint	 a	Csontkápolnába	 is	bemehetünk.	 Ezt	 követően	a	Traunsee	partján	 fekvő	 festői	 szépségű	
Gmundenbe látogatunk, ahol rövid sétát teszünk. 
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. 

   részvételi díj:
   oldtimer Prémium klubtagnak: 86 900 ft/fő
   Nem klubtagoknak: 95 600 ft/fő  

a részvételi díj tartalmazza: 4 éjszaka szállást 3 csillagos szállodában kétágyas elhelyezéssel és félpan-
ziós ellátással. a részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, idegenforgalmi adót, belépőjegyeket, 
betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást. A nyitva tartások és az időjárás függvé-
nyében a programokban illetve időpontjukban módosulások történhetnek. 
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2021. május 21-27.  
(7 nap/6 éjszaka) 

2021. június 02-06.  
(5 nap/ 4 éjszaka) 

erdÉLYi BarangoLás

szLovÉnia ÉKszerei

1. nap: budapest – ártánd – nagyvárad – Kolozsvár (kb. 420 km)
indulás budapestről, majd az ártándi határátlépés után továbbindulunk Nagyváradra, városnézés. 
következő állomásunk kolozsvár, Mátyás király városa, mely rengeteg történelmi emléke mellett fon-
tos	kulturális	központ.	Kolozsvárról	visszautazunk	Gyalura,	ahol	elfoglaljuk	szállásunkat.	(Villa,	1	éj).

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 továbbutazunk 
Mészkő	 településre	 a	Tordai-hasadék	bejáratához.	 Fakultatív	gyalogtúra	a	Tordai-hasadékban,	majd	
továbbutazunk	Marosvásárhelyre.	Szállás	Marosvásárhelyen	3	csillagos	szállodában	(2	éj).

3. nap: marosvásárhely
délelőtt városnézés és szabadidő Marosvásárhelyen.

4. nap: marosvásárhely – segesvár – sepsiszentgyörgy (kb. 180 km)
reggeli után Marosvásárhelyről segesvárra utazunk. ezt követően folytatjuk utunkat brassóba,  
ahonnan	szabadidő	eltöltése	után	a	sepsiszentgyörgyi	szállásra	indulunk.	(3	csillagos	szálloda,	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	városnézés	után	elfoglaljuk	szál-
lásunkat.	(panzió,	1	éj).

6. nap: nagyszeben – vajdahunyad – déva – arad (kb. 330 km)
reggeli után vajdahunyad felé indulunk, ahol megtekintjük a várat, majd továbbutazunk dévára. 
Tovább	autózunk	Aradra,	ahol	elfoglaljuk	szállásunkat.	(3	csillagos	szálloda,	1	éj).

7. nap: arad – budapest (kb. 260 km)
reggeli után Arad hangulatos belvárosában rövid sétát teszünk, majd 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	csillagos	szállodában	kétágyas	
elhelyezéssel, reggelit. a részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgalmi 
adót, belépőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást. A nyitva tartá-
sok és az időjárás függvényében a programokban illetve időpontjukban módosulások történhetnek.

1. nap: budapest – snovik (kb. 440 km)
indulás budapestről a reggeli órákban. A kora délután folyamán megérkezünk a tuhinj völgybe, ahol 
első éjszakai szállásunk lesz. A délutáni órákban szabad programként ajánljuk kamnik felfedezését. 

2. nap: sovnik – bistra – Postojna – bled (kb. 200 km)
Reggeli	után	a	szlovén	Műszaki	Múzeumot	látogatjuk	meg	Bistraban.	A	„Közúti	járművek”	elnevezésű	
kiállítás megtekintése után, a híres postojnai cseppkőbarlanghoz autózunk. ezt követően a Proteus 
barlangban	lévő	Viváriumot	tekintjük	meg.	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. ezután plet-
nával	(kb.	20	személyes	csónak)	átcsónakázunk	a	tó	közepén	álló	Mária	menn	ybemenetele	templom-
hoz. A hajókázás után elindulunk a vintgár szurdokhoz. 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.	 Fakultatív	program	 lehetőségként	 ajánljuk,	 a	 tó	 fölé	magasodó	 
vogel hegy megtekintését, amit egy kabinos felvonóval érhetünk el. A természeti csodák megtekinté-
sét követően a délutáni órákban indulunk snovikba. 

5. nap: snovik – budapest (kb. 440 km)
reggeil után szabadidő, melyet egyénileg tölthetünk el, majd rövid pihenőkkel indulunk haza. érkezés 
budapestre várhatóan a késő délutáni órákban.

   részvételi díj: 
   oldtimer Prémium klubtagnak: 86 600 ft/fő
   Nem klubtagoknak: 96 700 ft/fő

a részvételi díj tartalmazza: 4 éjszaka szállást 3-4 csillagos szállodában kétágyas elhelyezéssel, reg-
gelit. a részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgalmi adót, belépőjegyeket, 
betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást. A nyitva tartások és az időjárás függvé-
nyében a programokban illetve időpontjukban módosulások történhetnek. 






