
 

 
 

 

 

 

A CARTOUR Utazási Iroda SPECIÁLIS ajánlata 

az AUDI Hungária Független Szakszervezet tagjai részére: 

  

Körutazásainkból: 

  

 

 
Skócia 
 

Kalandozás a várak, kastélyok és legendák földjén 
magyar nyelvű idegenvezetéssel 
7 nap/6 éj repülővel, félpanzióval 

Időpontok és részvételi díjak: 
2017.07.21-27. 
359 900 Ft helyett 
339 900 Ft + illeték 
 
2017.08.25-31. 
379 900 Ft helyett 
359 900 Ft + illeték 

Részletes leírás és egyéb információ honlapunkon található  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.cartour.hu/webgalamb/page.php?link=928ak659&id=14694&b=wg5_test_message&z=73


 

Nyári üdüléseinkből: 

  

Horvátország 

 

  

Biograd na moru -Gaspar Panzió 3* 
 
Utazás: egyénileg 
Elhelyezés: 2-3 ágyas standard szobákban és 4-5 ágyas apartmanokban (nappali+háló+konyha) 
Ellátás: félpanzió 

Időszak 05.01 - 06.16.  
09.15 - 10.15. 

06.16 - 07.01  
09.01 - 09.15. 

07.01 - 07.15  
08.19 - 09.01 

07.15 - 08.19 

      42 € helyett 49 € helyett 
€/fő/éj félpanziós ellátással bármely 

szobatípusban 30 € 37 € 36 €  39 € 
 

  

Gyermek kedvezmény: 

 
- 6 éves korig  ( 2 felnőttel): ingyenes  
- 6-12 éves korig ( 2 felnőttel): -50% 
- 12-18 éves korig ( 2 felnőttel):  -10% 
 
Idegenforgalmi adó:  0-12 éves korig: 0,5 EUR, 12 éves kor felett: 1,5 EUR  
Tenger oldali felár:    elő- és utószezonban:  2,- EUR/fő/éj, főszezonban: 3,- EUR/fő/éj 

Miért ajánljuk a Gaspar Panziót? 

 mert hamisítatlan dalmát hangulata van, a citromfákkal, olíva ligettel 
 mert 150 méterre van az aprókavicsos lassan mélyülő strandtól, ami ideális kisgyermekes családoknak is 
 mert  gyermekbarát, a kertben játszótérrel, csendes övezetben, távol a főúttól és a nagy  autósforgalomtól 
 mert magyar nyelvű saját helyi asszisztencia segíti az utasok zavartalan pihenését 
 mert az ellátás nagyon jó, egy olyan séf munkájának köszönhetően, aki 20 évig volt a Hotel Illirija 4* főszakácsa 
 mert  számos érdekes és tartalmas fakultatív  program közül lehet választani 

  
Részletes leírás és egyéb információ honlapunkon található  

  

 

 
 
 

http://old.cartour.hu/webgalamb/page.php?link=572kdcf8&id=14616&b=wg5_test_message&z=73


 
Olaszország 

 
 
 

  

  

Szállodák Riminiben, az „Adira fővárosában” 
 
Utazás: egyénileg 
Elhelyezés: 2 ágyas szobában 
Ellátás: reggeli 

Szálláshely Időszak 
Hotel Ideale 2* 

LINK 
05.06-06.09. 
09.02-09.16. 

06.09-07.01. 
08.19-09.02. 07.01-08.05. 08.05-08.19. 

€/fő/éj reggelivel 19 € 24 € 32 € 39 € 
Hotel Genty 4* 

LINK 
06.24-07.15. 
09.02-09.09. 

07.15-08.05. 
08.19-09.02. 08.05-08.19. 

€/fő/éj reggelivel 58 € 60 € 73 € 
 

  
Időszak: min. 3 éj, 08.05-08.19. között min. 7 éj. 
Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzotikus üdüléseinkből: 

http://old.cartour.hu/webgalamb/page.php?link=4f87e3ab&id=14695&b=wg5_test_message&z=73
http://old.cartour.hu/webgalamb/page.php?link=baea6kk5&id=14696&b=wg5_test_message&z=73


  

 Egyesült Arab Emírségek 
 

 

  

Ras al-Khaimah-Marjan  
Island Resort & Spa Rash Al Khaimah 5*  
 

Utazás: repülővel (Emirates közvetlen járatával) 
Részvételi díj 2 ágyas szobában 6 nap/5 éj tetszőleges turnuskezdéssel 05.01-10.01. 
között: 
 

All inclusve ellátással:  

169 900 Ft/fő-től 
 
Külön fizetendő: repülőtéri illeték (kb. 99 000 Ft/fő), az üdülőhelyi díj (helyszínen fizetendő 6 USD/fő/éj), a repülőtéri transzfer, útlemondási biztosítás (1,5%), valamint a 

betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás 

  
Részletes leírás és egyéb információ honlapunkon található  

  

 

Keresse egyéb ajánlatainkat: repülős-, autóbuszos-, egyéni üdüléseket, 
körutazásokat és hajóutakat világszerte, valamint kedvező árú 

repülőjegyeinket!  
 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Cartour győri irodájában! 
 
 

Az információ nem teljes körű, kérjük, a részletekért forduljon munkatársainkhoz.  
További ajánlatainkat keresse honlapunkon, vagy kérjen árajánlatot kollégáinktól a Cartour győri irodájában: 

www.sieles.cartour.hu www.utazas.cartour.hu 
 

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 14. (a belvárosi Margaréta Virágbolt mellett) 
Tel.: 96/518-205, 70/455-39 

E-mail: gyor@cartour.hu 

 

http://old.cartour.hu/webgalamb/page.php?link=6keak56e&id=14697&b=wg5_test_message&z=73
http://www.sieles.cartour.hu/
http://www.utazas.cartour.hu/
mailto:gyor@cartour.hu

