AJÁNLATOK

Horvátország – Biograd na Moru – Gaspar Panzió 3*

Hűsöljön a család az Adriai-tenger partján!

Mi sem jobb módja a feltöltődésnek, mint a tengerparti strandolás, pihenés!
Panziónk közelében nyílt meg Biograd nagyszabású látványossága a Mirovec Fun Park (Gardaland) ami felejthetetlen élményt
és kikapcsolódást nyújt az egész családnak!
A Gaspar Panzió*** Biograd elit negyedében, a „Kumenat” városnegyedben, mindössze félórás, kényelmes sétára található a városközponttól,
amely az újonnan átépített, mediterrán fenyőligetekkel övezett sétányon közelíthető meg. A panzió ideális kisgyermekes családok számára is,
mert 150 méterre helyezkedik el a lassan mélyülő, aprókavicsos strandtól, a központi, városi strand pedig kb. 800 méterre található. Az
odavezető tengerparti promenád mentén számos turisztikai és rekreációs tevékenység közül választhatnak; tenisz, „beachball”, kosárlabda, foci,
kávázók, diszkó stb.
Elhelyezés: a panzió két épületrészben (Milan**+ és Ivan***) 14 db 2 ágyas, 3 db 3 ágyas standard, valamint 2 db 3 ágyas, 2 db 4 ágyas és 1 db
5 ágyas tengeri és utca oldali TV- és balkonos saját fürdőszobás családi szobákban. A standard szobák egy részében található hűtőszekrény. A
2 db 3 személyes és az 5 személyes, valamint az egyik 4 személyes családi szobák hálószoba és konyha beosztásúak, a másik 4 személyes
családi szoba hálószoba és nappali beosztású konyhával.

07.15-08.19. időszakban: 49.- Euro/fő/éj félpanzióval
08.19-09.01. időszakban: 42.- Euro/fő/éj félpanzióval
09.01-09.15. időszakban: 37.- Euro/fő/éj félpanzióval
Az ár tartalmazza: szállást, félpanziós ellátást, klímát, internetet, törölköző és ágynemű használatot, végtakarítást, parkolást. 4 éjszakánál
rövidebb tartózkodás esetén 30% felár, egyágyas felár: 50%
Gyermek kedvezmény: 0-5.99 éves korig: ingyenes, 12-11.99 éves korig: 50%, 12-17.99 éves korig: 10%.
Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adót, 12 éves kortól; 1.5 euro/nap/fő/nap, 0-12 éves korig 0,5 euro/fő/nap. Tenger oldali felár 05.0107.15-ig és 08.19-10.15-ig: 2€/fő/éj; 07.15-08.19-ig: 3€/fő/éj
Csoportos ( 15 fő) kedvezményes árakkal kapcsolatban keresse irodánkat.

Tovább a weboldalra

Ausztria – Jennersdorf/Loipersdorf – Maiers Wellnesshotel Loipersdorf 4*

A Loipersdorf termálfürdőjétől mindössze 800 méterre elhelyezkedő Maiers Wellnesshotel Loipersdorf nagy, 400 m2-es wellness- és
fitneszrészleggel várja a vendégeket. A Gillersdorf golfpálya 3 km-re fekszik. A közelben számos túra- és kerékpárútvonal található.

Időpont: 2017.07.31 - 09.25.
2 ágyas szobában
79 €/fő/éj félpanzióval
Tovább a weboldalra

BIBIONE - Solarium Apartmantelep
Akciós árak 10% kedvezménnyel

Modern és elegáns apartmantelep Bibonéban a tengerparttól kb. 900 m-re.
Szolgáltatások: nagy központi úszómedence, gyerekmedence, parkoló.
Apartman típusok:
DX/4: egylégteres stúdióapartman 4 személyre, két dupla dívány, főzősarok, fürdőszoba, légkondicionáló, (emeletes ágy)
BX/6: háromlégteres 6 személyre, két kétágyas hálószoba (az egyikben emeletes ágy), nappaliban dupla dívány, főzősarok, fürdőszoba,
légkondicionáló;

Ár: 08.05-08.12. időszakban:
DX/4: 523 Euro/hét

BX/6: 774 Euro/hét
Az ár tartalmazza: felszerelt apartman, strandszerviz.
Helyszínen fizetendő költségek:
Idegenforgalmi adó.
Végső takarítás kötelező: 60 Euro/app., főzősarok takarítás választható, 40 Euro.
Rezsi: 80/90 Euro/app./hét (D/B típus).
Ágyneműhuzatot vinni kell

Gasztrotúra & Wellness AKCIÓ – Erkel Hotel Gyula 3*

Kolbászfesztivál az októberi hosszú hétvégén. Látogasson el Gyulára, töltődjön fel energiával, a víz erejével, a konyhákból, kertekből,
gyümölcsökből és jóízű párlataikból áradó csábító élvezetekkel, az alföldi fűszerek illatával, a város szellemi életével, a fesztiválok hangulatával.
Utazzon el családjával, szeretteivel és élvezzék az élet örömeit!

Időpont: 2017.10.20-10.23.(3 éjszaka/4nap)
Részvételi díj: 43.900 Ft/fő
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást standard szobába a Hotel Erkel 3*-os Munkácsy szárnyban, félpanziós ellátást (büféreggeli, büfévacsora),
az éjszakák számával megegyező korlátlan gyógy- és strandbelépő a szomszédos Várfürdőbe.
Az ár nem tartalmazza: az idegenforgalmi adót (18 év felett) 450 Ft / fő / éj, a parkolás díját: 700 Ft / gépkocsi / éj. A „Harmónia&Wellness”
használatát a Munkácsy szárny vendégei részére: 1.600 Ft/fő/nap (opcionális), a fürdőköntös használata a Munkácsy szárny vendégei részére:
600 Ft/db/mosatás (opcionális)

LAST MINUTE ÉS AKCIÓS ÜDÜLÉSEK

Az alábbi akciós utak munkatársainknál foglalhatóak!
További több ezer ajánlat országszerte megtalálható irodáinkban!
Kérje tapasztalt kollégáink segítségét a hírlevél végén található elérhetőségeken!

Spanyolország – Benidorm

2017. augusztus, 08,15,22-i indulással
már 119.900 Ft-tól / hét / fő áron
2,3,4,5 ágyas apartmanokban, önellátással
A feltüntetett díj tartalmazza a szállás, repülőjegy költségeit, nem tartalmazza a repülőtéri illeték, kerozin pótdíj, transzfer, útlemondási
biztosítás, foglalási díj (48.985 Ft/fő), valamint az ajánlott utasbiztosítás árát. Az árak felnőtt személyenként és hetente értendőek, és
visszavonásig vagy a szabad helyek függvényében érvényesek.

Rodosz – FALIRAKI - LAST MINUTE AJÁNLAT

2017. augusztus, 03,10.17-i indulással
már 129.900 Ft-tól/hét/fő!
Az árak tartalmazzák: repülőjegy, 3* szállás standard szobatípusban, félpanziós ellátással az ajánlat szerint, és a telepített magyar nyelvű
idegenvezetés költségét. Az árak nem tartalmazzák: repülőtéri illeték, reptéri transzfer és kerozindíj, foglalási díj, útlemondási biztosítás (41.699
Ft/fő) és az ajánlott utasbiztosítás árát. Az árak felnőtt személyenként értendőek kétágyas szobában, és visszavonásig vagy a szabad helyek
függvényében érvényesek.

AKCIÓS KÖRUTAZÁSOK – VÁROSLÁTOGATÁSOK – HAJÓUTAK

Izland - Gejzírek és vulkánok szigetén - magyar idegenvezetéssel

2017.10.19-23. időpontra a részvételi díj
már 199.900/fő-től!
Az ár tartalmazza a reykjavíki városnézést, az Arany Körút kirándulást, egy kirándulást a Reykjanes-félszigeten, valamint a charter repülőjegyet
Budapest-Reykjavík-Budapest útvonalon, szállást a központi fekvésű Fosshotel lánc szállodáinak egyikében, kétágyas szobákban, 4 éjszakára,
reggelit, repülőtéri transzfereket, magyar idegenvezetést.
Az ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (49.000.-Ft/fő) és az útlemondási biztosítást, amely a részvételi díj 1.5%-a.

COSTA PACIFICA - ŐSZI AKCIÓ

Útvonal: Savona (Italy) - Marseilles (France) - Ibiza (Spain)- Barcelona (Spain)-Savona (Italy)

2017.09.20-24 5 nap/4 éj
2 ágyas, belső, classic kabinban:
159.900 Ft-tól/fő + kikötői illeték
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
* elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
* a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó
büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
* a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
A hajóút ára az alábbiakat nem tartalmazza:
*a kikötőbe eljutás költségeit
* az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
* a személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár, stb.)
* a kötelező borravalót a hajóút végén
* a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
* az útlemondási biztosítást, mely a hajóút értékének 1,5 %-a
* betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást (ennek megkötését feltétlenül javasoljuk).

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:
iFact has detected a possible fraud attempt from "old.cartour.hu" claiming to be www.sieles.cartour.hu | iFact has detected a possible fraud attempt from
"old.cartour.hu" claiming to be www.utazas.cartour.hu
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