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Az egyéni utazások 2022. programfüzetünk készítésekor az a remény és vágy 
vezérelt minket, hogy az idei évben már könnyebben és többet utazhatunk  
külföldre is. 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 tevé- 
kenykedik, 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	5	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

 5%	 5%	 7%	 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

4025	Debrecen,	Simonffy	u.	4-6.	(Halköz	Üzletház)	 52/530-324	 20/288-7038	 debrecen@autoclubtravel.hu

3300	Eger,	Jókai	u.	5.		 36/516-230	 20/345-7199	 eger@autoclubtravel.hu

6722	Szeged,	Kossuth	Lajos	sgt.	114.		 62/474-874	 20/288-7028	 szeged@autoclubtravel.hu

8000	Székesfehérvár,	József	Attila	u.	2/A.	 22/312-787	 20/288-6849	 szekesfehervar@autoclubtravel.hu

8900	Zalaegerszeg,	Alsóerdei	út	3/A.	 92/550-193	 20/237-7881	 zalaegerszeg@autoklub.hu
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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 
kanapéval	vannak	berendezve.	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	5	100	Ft/fő/alkalom.	minimum 
tartózkodás: 2 éj. egyéb: háziállat	 vihető	 4	 €/kisállat/nap	 (ellátás	
nélkül).	Egyedi	lemondási	feltételek.

aUsztria

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

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.		szol-
gáltatás:	 recepció,	 lobby,	étterem,	bicikli	 tároló,	wellness	részleg	(szauna	
és	 fitneszterem),	 ingyenes	 wifi.	 elhelyezés: modern, erkélyes, kényel-
mesen 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, internethasználatát és „sonnenscheincard”-ot. Ked-
vezmény: 6	 éves	 korig	 egy	 gyermek	 szülőkkel	 egy	 szobában,	 pótágyon	
ingyenes. Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	2,6	€/fő/éj	(17	éves	
kortól),	 Sonnenscheincard	 kb	 0,7	 €/fő.	 minimum tartózkodás:	 07.01-
08.31.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.	felár:	babaágy	5	€/éj,	félpanzió	6	éves	
korig	ingyenes,	6-16	éves	kor	között	3	500	Ft/fő/alkalom,	16	éves	kortól	6	
900	Ft/fő/alkalom.	egyéb:	háziállat	vihető	10	€/kisállat/éj	 (ellátás	nélkül).	
egyedi lemondási feltételek.

4 5

aUsztriaKarintia

elŐfoglalási Kedvezmény: 10% (foglalás	04.13-ig)

graz
sTar inn HoTel Premium graz, by QualiTy***     au0101
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,	 
Nespresso kávéfőzővel és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. ellátás: 
reggeli. Kedvezmény:	egy	gyermek	5	éves	korig	ingyenes	(kérésre	pót-
ágyat	biztosítanak).	Parkolás:	garázs	12	€/gépjármű/nap.	Helyszínen  
fizetendő: idegenforgalmi adó. egyéb: háziállat díjmentesen vihető.

   07.01-07.05.	 03.01-04.01.
	 fő/éj	 11.01-12.29.	 08.13-08.16.	 07.05-08.13.	 04.01-07.01.

	 	 	 	 08.16-09.01.	 09.01-11.01.

kétágyas	szobában		 26	900	Ft	 30	800	Ft	 24	300	Ft	 28	900	Ft

6=7 (05.02-05.25.	és	10.14-11.05.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
11=14  (05.02-05.25.	és	10.14-11.05.	között	11	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el)

A kedvezmények nem összevonhatók! 
Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek.

bécs
mondial aParTHoTel****            au0101
leírás:	 az	 aparthotel	 Bécs	 híres	 1.	 kerülete	 közelében	 (kb.	 600	 mé-
terre)	 található,	 a	 Liechtenstein	 Palota	 közvetlen	 közelében.	 Az	 U4	
Friedensbrücke	metróállomás	kb.	10	perces	sétára,	míg	busz-	és	villa-
mosmegállók pár lépésre érhetők el.  szolgáltatás: előcsarnok recep-
cióval, reggeliző terem, ingyenes wifi. elhelyezés: klasszikus stílusban 
berendezett apartmanokban, melyek egyénileg vezérelhető légkondi-
cionálóval,	TV-vel	(300	nemzeti	és	nemzetközi	csatornával),	telefonnal	
és	hajszárítóval	 felszereltek.	56	nm-esek,	maximum	4	fő	részére	alkal-
masak, előszobával, nappali kihúzható kanapéval, beleértve a teljesen 
felszerelt	 konyhát,	 hálószobával	 (franciaágy),	 fürdőszobával	 és	 külön	
álló Wc-vel felszerelt. ellátás:	 önellátás.	 Reggeli	 igényelhető	 20	 €/fő/
alkalom áron. Parkolás:	garázs	10	€/gépjármű/nap.	az ár tartalmaz-
za: idegenforgalmi adót. Kedvezmény: szülőkkel egy szobában egy 
gyermek	11	éves	korig	ingyenes.	minimum tartózkodás: 2 éj. egyéb: 
háziállat vihető, ár lekérés alapján.

  04.19-05.01.	 03.02-03.08.
 fő/éj 07.01-08.31.	 04.10-04.19.	 03.08-04.10.  10.01-12.23.	 05.01-07.01.
	 	 	 08.31-10.01.	
kétágyas	szobában		 30	800	Ft	 34	900	Ft	 28	900	Ft

 fő/éj	 05.02-05.26.	 05.26-07.01.
	 	 10.14-11.06.	 08.31-10.14.	 07.01-08.31.

kétágyas	szobában	 20	600	Ft	 22	700	Ft	 25	600	Ft

Felső-ausztria

 fő/éj	 04.19-07.02.
	 	 08.15-09.30.	 07.02-08.15.

két-	és	háromágyas	szobában		 16	400	Ft	 17	300	Ft
családi	szobában		 17	700	Ft	 18	900	Ft

aJándéK: salzKammerguT élménykártya 
3 vagy több éjszaka foglalása esetén!

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

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



gebolTsKircHen
landgasTHof ledererWirT***             au0201
leírás:	 a	 két	 egymás	 melletti	 épületből	 (főépület	 és	 melléképület)	 álló	
vendégház a családias hangulatú település központjában helyezkedik el, 
kb.	2	km	 távolságra	a	geboltskircheni	 fürdőtótól.	A	közelben	van	egy	18	
lyukú golfpálya, a vendégháztól pár percnyi sétára lovarda található, de a 
térségben	érjük	el	Felső-Ausztria	első	Nording-Fitnesz	Parkját	 is,	melynek	
leghosszabb	túraútvonala	11,9	km.	szolgáltatás: recepció, lobby, étterem, 
bár, terasz, kert, játszótér, asztalitenisz, ingyenes wifi az étteremben. Well-
ness	 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	rész-
ben erkéllyel rendelkeznek. A családi szobákban egy franciaágy és egy emeletes ágy található. ellátás:	all	inclusive	(üdvözlő	ital,	reggeli,	délben	leves	
(hétfőnként	csak	ebédcsomag),	délutáni	sütemény	(hétfőnként	csak	ebédcsomag),	menüválasztós	vacsora	salátabárral,	júliusban	és	augusztusban	heti	
egy	alkalommal	grillest,	11:00	és	22:00	óra	között	bor,	sör,	gyerekeknek	gyümölcslé,	szódavíz,	kávé	és	tea	korlátlan	fogyasztása.	Parkolás: a vendégház sa-
ját parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: welcome drinket, all inklusive ellátást, ingyenes wifit 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).	Egyedi	lemondási	feltételek.

gosau
gasTHof KircHenWirT           
au0204
leírás: központi helyen fekszik, mégis ideális kiindulópont a salzkammer- 
guti	kirándulásokhoz,	Gosausee	4	km.	szolgáltatás: bár, vendéglő, terasz,  
gyerekszoba, játszótér, wellness részeg: finn szauna, infraszauna, pihe-
nőszoba, parkoló. elhelyezés:	 kétágyas	 szobákban,	 melyek	 zu/WC-vel,	
telefonnal, tv-vel, wifivel és részben balkonnal felszereltek. Pótágyazható 
egy	vagy	két	16	éven	aluli	gyermek	részére.	ellátás:	all	inklusive	light	(bü-
féreggeli	és	3	fogásos	vacsora,	vacsora	ideje	alatt	italfogyasztás:	bor,	üdítő,	
víz).	az ár tartalmazza: szállást all inklusive light ellátással, parkolást, well-
ness részleget. Kedvezmény:	egy	gyermek	szállása	a	szülőkkel	egy	szobában	6	éves	korig	 ingyenes,	6-11	éves	kor	között	50%,	11-15	éves	kor	között	
25%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	3	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodási idő:	06.19-08.21.	között	5	éj,	egyébként	3	éj,	érkezés	
naponta. egyéb: háziállat nem vihető. egyedi lemondási feltételek.

aUsztriaaUsztria

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!6 7

Felső-ausztria salzburgerland

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

bad iscHl
gasTHof Pfandl**            au0204
leírás: a vendégház csendes helyen fekszik kb. 2 km-re bad ischl-től a 
Wolfgangsee irányában. szolgáltatás: étterem, játszótér, kert, parko-
ló. elhelyezés:	kényelmes	szobákban,	melyek	zu/WC-vel,	TV-vel	felsze-
reltek. ellátás:	 reggeli.	Félpanzió	felár:	3	500	Ft/fő/alkalom	(3	fogásos	 
menüvacsora).	 Parkolás: a vendégház saját parkolójában ingyenes. 
Az ár tartalmazza: szállást reggelivel. Kedvezmény: a szülőkkel egy 
szobában	5	éves	korig	ingyenes,	11	éves	korig	50%,	15	éves	korig	30%.	
Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	3,5	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	
minimum tartózkodási idő: 3	 éj,	 érkezés	 naponta.	egyéb: háziállat 
vihető,	helyszínen	fizetendő:	5	€/éj	 (ellátás	nélkül).	 Egyedi	 lemondási	
feltételek.

																				fő/éj	 04.15-11.01.
kétágyas	szobában	 14	700	Ft

6=7 (05.01-07.02.	és	08.20-10.31.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10	(05.01-10.31.	között	9	éjszaka	áráért	
10	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (05.01-06.19.	és	08.21-09.19.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

elŐfoglalási Kedvezmény:  5% (foglalás	04.01-ig)

elŐfoglalási Kedvezmény:  5% (foglalás	04.30-ig)

 fő/éj	 05.01-07.02.
	 	 08.20-10.31.	 07.02-08.20.

melléképületi	kétágyas	szobában	 18	900	Ft	 20	900	Ft
melléképületi	családi	szobában	 17	900	Ft	 19	800	Ft
főépületi	kétágyas	szobában		 17	900	Ft	 19	800	Ft
főépületi	családi	szobában	 18	900	Ft	 20	900	Ft

 fő/éj	 05.01-06.19.
	 	 08.21-11.01.	 06.19-08.21.

kétágyas	szobában	 24	400	Ft	 25	700	Ft

Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek.

Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek.

A kedvezmények összevonhatók!

A kedvezmények összevonhatók!
Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek. A kedvezmények összevonhatók!

A kedvezmények összevonhatók!Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek.

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 gyalo-
gos túrázásnak is. szolgáltatás: lobby, kert, játszószoba, ingyenes wifi, 
wellness részleg: medence, pezsgőfürdő, szauna, infrakabin, fitnesz-
terem.  elhelyezés:	 apartmanokban,	melyek	TV-vel,	 rádióval,	 széffel,	
wifivel, konyhasarokkal, hajszárítóval felszerelt fürdőszobával és rész-
ben	erkéllyel	 rendelkeznek.	Konyhasarok	 felszereltsége:	2	 főzőlapos	villanytűzhely,	hűtőszekrény,	mikró,	vízforraló,	kávéfőző,	mosogatógép.	a 
típusú apartman: kb.	20	nm-es,	maximum	2	fő	részére	egy	légterű	apartman	franciaággyal.	b típusú apartman: kb.	45	nm-es,	két	légterű	maxi-
mum	5	fő	részére,	a	nappaliban	található	egy	kihúzható	kanapé,	a	hálószobában	egy	franciaágy	és	egy	emeletes	ágy.	ellátás: önellátás. Parkolás: 
az	apartmanház	parkolójában	ingyenes	(apartmanonként	1	autó	részére).	az ár tartalmazza: a	víz-,	a	fűtés-,	az	áram	díját,	ágyneműt,	törölközőt,	
konyharuhát,	wellness	használatot,	Hochkönig	Card-ot.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	3	€/fő/éj	(14	éves	kortól),	kaució	100	€/apart-
man,	végső	takarítás	A	típus	apartmanban	45	€/apartman,	B	típusú	apartmanban	55	€/apartman,	ágynemű-,	törölköző-,	konyharuha	cseréje	15	
€/alkalom	(több	mint	7	éjszaka	foglalása	esetén	fizetendő).	minimum tartózkodás:	3	éj.	Egyéb:	kisállat	vihető	50	€/tartózkodás	(max.	2	kutya).	
egyedi lemondási feltételek.

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	 rész-
leg	 (15:00	–	18:00.	 között):	 szauna,	gőzkabin,	 fényterápiás	 infrakabin,	
pihenő szoba. elhelyezés: két-, háromágyas és családi szobákban. 
Minden szoba fürdőszobával, tv-vel és telefonnal rendelkezik. ellá-
tás: reggeli vagy félpanzió. Kedvezmény: szülőkkel egy szobában egy 
gyermek	2	éves	korig	ingyenes,	2-12	éves	korig	50%	kedvezmény,	12-
18	 éves	 korig	 30%	 kedvezmény.	Parkolás: a	 szállodától	 150	méterre	
lévő parkolóban ingyenesen. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó	2,05	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás: 2 éj. egyedi 
lemondási feltételek.

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: félpanzió. Parkolás: a szálloda saját 
parkolójában ingyenes. az ár tartalmazza: a szálloda saját strandjának használatát. Kedvezmény:	11	éves	
korig	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	11-16	éves	kor	között	pótágyon	30%,	16	éves	kortól	pót-
ágyon	20%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1,9	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás: 
06.11-09.10.	között	4	éj.	egyéb: háziállat	vihető	6,5	€/háziállat/éj	(ellátás	nélkül).	Egyedi	lemondási	feltételek.

 apartman/éj	 06.25-07.09.
	 	 08.27-09.03.	 07.09-08.27.

A	típusú	apartman	 25	900	Ft	 28	900	Ft
B	típusú	apartman	 50	500	Ft	 57	300	Ft

	 fő/éj		 06.01-10.31.
kétágyas	szoba	reggelivel		 25	500	Ft
kétágyas	szoba	félpanzióval	 28	900	Ft

 fő/éj	 04.21-06.11.
	 	 09.10-10.22.	 06.11-09.10.

kétágyas	szobában	félpanzióval	 22	900	Ft	 24	400	Ft

6=7 (07.04-07.11.	és	08.22-09.04.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (04.21-05.22.	és	09.10-10.22.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

elŐfoglalási Kedvezmény:  5% (foglalás	06.25-ig)

elŐfoglalási Kedvezmény:  5% (foglalás	03.14-ig)



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	környezetben,	1258	méter	
tengerszint feletti magasságban. A nyáron is üzemelő dias kabinos felvonó 
a	háztól	kb.	3	km-re	található.	Tökéletes	választás	a	pihenésre	és	kirándu-
lásra vágyóknak egyaránt. szolgáltatás: játszótér, napernyők, napozóág-
yak, mosodai szolgáltatások, friss zsemle és tej házhozszállítási lehetőség. elhelyezés:	 ízlésesen	berendezett,	TV-vel,	 rádióval,	 ébresztőórával,	 széffel,	
porszívóval,	erkéllyel	és	konyhasarokkal	(hűtő,	négy	főzőlapos	tűzhely,	sütő,	kávéfőző,	mosogatógép)	felszerelt	apartmanokban.	4 fős apartman: három 
légterű,	kb.	43	nm-es,	előszoba,	konyhasarok	étkezővel,	egy	franciaágyas	szoba	és	egy	különálló	ágyas	szoba,	fürdőszoba	(a	zuhanyzó	és	a	wc	külön	hely-
iségben	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,	BASIC	Silvreatta	kártyát	(kb.	május	közepétől	október	közepéig	igénybe	vehető	szolgáltatásokat	tartalmaz).	felár: kiságy igényelhető 2 éves 
korig	2,5	€/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	2,5	€/fő/éj	(15	éves	kortól),	kaució	kb.	75	€/apartman/tartózkodás.	minimum tartózkodás: 
3	éj. egyéb: háziállat nem vihető. egyedi lemondási feltételek.

fuscH
landgasTHof HoTel Wasserfall***           au0201
leírás:	 a	 családi	 tulajdonban	 lévő	 szálloda	 a	Hohe	Tauern	Nemzeti	 Park	
szívében, csodálatos természeti környezetben, a Großglockner lábánál he-
lyezkedik	el	és	közeléből	számos	kerékpár-	és	túraútvonal	indul.	Fusch	köz-
pontja	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 tí-
pusú kétágyas szoba: kb.	19	nm-es,	maximum	3	felnőtt	részére.	ellátás: 
félpanzió. Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes. az ár tartal-
mazza:	gazdag	büféreggeli,	3-fogásos	vacsora,	keddenként	grillvacsora,	vasárnaponként	egy	pohár	prosecco	a	reggelihez,	hétfőn,	szerdán	és	pénteken	
sütemény	a	bárban	(16:00-17:00.	között),	wellness	részleg	használat,	vezetett	túrázási	lehetőség	(júliusban	és	augusztusban),	ingyenes	belépés	a	fuschi	
strandra	 (júliusban	és	augusztusban),	10%	kedvezmény	kerékpárkölcsönzésre	Fusch	 településen,	Nationalpark	Summercard-ot.	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	1,5	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás:	07.09-08.27.	között	2	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

Wagrain
familienHoTel eriKa           au0201
leírás:	a	szálloda	csendes,	nyugodt	környezetben	található,	Wagrain	központjától	50	méterre.	szolgáltatás: bár, 
terasz, asztali tenisz, wellness részleg: szauna, gőzfürdő, pihenőszoba, wifi. elhelyezés:	zu/WC-s,	TV-s	szobákban.	
ellátás:	bővített	 félpanzió	 (büféreggeli,	délután	15:30-17:00	között	 sütemény,	3	 fogásos	menüválasztásos	va-
csora	italfogyasztással:	1/4	l	bor	vagy	1/3	l	sör,	víz,	gyerekeknek	1x0.5	L	gyümölcslé),	hetente	egyszer	barbecue	
vacsora	 (időjárás	 függvényében,	 szerdánként).	Parkolás: a vendégház saját parkolójában ingyenes. Kedvez-
mény: 6	éves	korig	ingyenes	két	felnőttel	egy	szobában.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	2,3	€/fő/
éj. minimum tartózkodási idő:	 07.03-08.21.	között	5	éj,	 érkezés	péntek,	
szombat,	vasárnap,	egyébként	3	éj,	érkezés	naponta.	egyéb: kisállat vihető 
8	€/tartózkodás	(eledel	nélkül).	Egyedi	lemondási	feltételek.

unTerTauern
forellenHof gasTHof HammerWirT***           au0201
leírás:	 a	 családi	 vezetésű	 szállodát	 a	 Hohe	Tauern	 bámulatos	 hegy-
vonulata veszi körül. radstadt-tól, valamint az untertauerni vadas-
és	 szabadidőparktól	 mindössze	 kb.	 5	 km-re	 található.	 szolgáltatás: 
étkező,	 napozó	 terasz,	 ingyenes	 wifi,	 wellness	 részleg	 (szauna,	 infra-
kabin, szolárium, gőzkabin, kültéri medence, ping pong asztal, bicikli 
kölcsönzési	 lehetőség	 (térítés	 ellenében),	 állatsimogató	 pónikkal,	
nyulakkal, kecskékkel, tengerimalacokkal gyermekek részére, játszótér 
(trambulinnal,	kis	csúszdával,	hintával	és	 focikapuval	 felszerelt).	elhe-
lyezés: két- és háromágyas, valamint családi szobákban, melyek tv-vel,  
telefonnal és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt, valamint rész-
ben	erkéllyel	rendelkeznek.	A	családi	szoba	maximum	4	fő	részére	alkalmas,	egy	franciaággyal	és	maximum	2	pótággyal	felszerelhető.	ellátás:  
félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában, korlátozott számban ingyenes. az ár tartalmazza: szerdai napokon ingyenes szauna és infrakabin 
használatot, heti egy alkalommal grillvacsorát. 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).	Egyedi	lemondási	feltételek.

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	+	1	gyermek	részére.	ellátás: reggeli. Parkolás:	 ingyenesen	a	szálloda	előtti	parkolóban,	mélygarázs	5	€/gépjármű/nap,	
mely helyszínen fizetendő. az ár tartalmazza:	szauna	és	a	fitneszterem	használatát,	napi	3	óra	belépést	a	St.	Johann	Panorama	Fürdővilágba,	wifi	
használatát. Kedvezmény: 6	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában,	pótágyon	ingyenes.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 2,2 
€/fő/éj	(15	éves	kortól).	minimum tartózkodás: 3	éj.	felár:	babaágy	5	€/éj,	félpanzió	6	éves	korig	ingyenes,	6-16	éves	kor	között	3	500	Ft/fő,	16	
éves	kortól	6	900	Ft/fő,	előre	rendelendő,	irodánkban	fizetendő.	egyéb:	háziállat	vihető	10	€/kisállat/éj	(ellátás	nélkül).	Egyedi	lemondási	feltételek.

aUsztriaaUsztria
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salzburgerland tirol

 apartman/éj	 06.18-07.16.
	 	 08.13-10.08.	 07.16-08.13.

4	fős	apartmanban	 23	900	Ft	 25	400	Ft
4+2	fős	apartmanban	 26	500	Ft	 32	900	Ft

 fő/éj	 06.03-07.02.
	 	 08.27-09.25.	 07.02-08.27.

két-, háromágyas, valamint 
családi szobában 25	500	Ft	 27	400	Ft

6=7 (06.03-06.29.	és	08.20-09.25.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10  (06.03-09.25.	között	9	éjszaka	áráért	10	éjszakát	tölthet	el)		
12=14  (06.03-06.29.	között	12	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (04.30-06.25.	és	08.28-10.23.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (05.02-05.25.	és	10.14-11.05.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
11=14	(05.02-05.25.	és	10.14-11.05.	között	11	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (06.18-07.02.	és	08.20-10.08.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10	(07.02-08.22.	között	9	éjszaka	áráért	10	éjszakát	tölthet	el)	

aJándéK: 
naTionalParK sommercard (A	Nationalpark	Summercard	számos	látnivalót	és	programot	foglal	magában,	ingyenes	és	kedvezményes	belépődíjakkal.)

aJándéK: basic silvreaTTa card (1	jegy	–	1	000	lehetőség	–	minden	fel-
vonó és libegő ingyenes használatát 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,	
06.03-09.25.	közötti	időszakra	történő	foglalás	esetén)

elŐfoglalási Kedvezmény:  10% (foglalás	04.13-ig)

  05.02-05.26.	 05.26-07.01.
	 fő/éj	 10.14-11.05.	 08.31-09.23.	 07.01-08.31.

	 	 	 09.25-10.14.	 09.23-09.25.

kétágyas	szobában	 18	700	Ft	 19	700	Ft	 22	700	Ft

A kedvezmények nem összevonhatók!Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek.

Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek. 
A kedvezmények összevonhatók!

Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek. 
A kedvezmények összevonhatók!

Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek. 
A kedvezmények összevonhatók!

	 fő/éj	 04.30-05.21.,	09.24-10.23.	 05.21-07.09.,	08.27-09.24.	 07.09-08.27.
B	típusú	kétágyas	szobában	 28	400	Ft	 29	700	Ft	 30	700	Ft
A	típusú	kétágyas	szobában	 29	700	Ft	 30	700	Ft	 32	200	Ft

 fő/éj	 05.28-07.03.
	 	 08.21-10.02.	 07.03-08.21.

kétágyas	szobában	 28	400	Ft	 30	900	Ft



naPosParT 
HoTel imPerial**** all inclusive          bg0201 
leírás:	az	Amfora-Imperial	komplexum	4	csillagos	tagja,	Napospart	déli	
részén,	 a	 tengerparttól	 100	 méterre,	 az	 UNESCO	 világörökség	 részét	
képező	 homokdűnék	 között	 épült.	 Az	 egyiptomi	 stílusban	 kialakított	
elegáns és nagyon jól felszerelt szállodából Napospart központja és 
Neszebár	óvárosa	(kb.	15	perc	séta)	egyaránt	könnyen	megközelíthető.	
szolgáltatás: éttermek, koktélbár, pool-bár, internet café, felnőtt- és 
gyermekmedence, fedett medence, sPA center: jacuzzi, infraszauna, 
finn szauna, masszázs, aromaterápia, fitness terem; gyógyszertár, bolt, 
autókölcsönző,	konferenciaterem,	parkolási	 lehetőség	(kb.	8	EUR/autó/
nap).	elhelyezés:	légkondicionált,	balkonos,	zu/WC-s,	kétágyas	+1	pót-
ágyas	(fotelágy)	szobákban,	parkra	vagy	tengerre	néző	2+2	fős	stúdiókban	(2	normál	ágy	és	egy	kihúzható	kanapé	egy	légtérben)	és	4	fős	csa-
ládi	szobákban	(nappali+hálószoba,	4	felnőttnek	is	ideális).	Műholdas	TV,	telefon,	mini	bár,	hajszárító.	ellátás: all inclusive. Kedvezmény: 2 éves  
korig	ingyenes,	2-12	éves	korig	pótágyon	kétágyas	szobában	két	felnőttel	 ingyenes,	2-12	éves	korig	főágyon	kétágyas	szobában	egy	felnőttel	
-50%,	két	gyermek	2-12	éves	korig	kétágyas	szobában	egy	felnőttel	-50%	mindkét	gyermeknek,	13	éves	kor	felett	kétágyas	szobában	pótágyon	
20%,	2-12	éves	korig	pótágyon	családi	szobában	két	felnőttel	50	%	kedvezmény	első	és	második	gyermekre	is.	az ár tartalmazza: idegenforgalmi 
adó, medencehasználat. minimum tartózkodási idő:	5	éj.

naPosParT 
HoTel forum****            bg0201 
leírás:	Napospart	déli	részén	található	szálloda	a	strandtól	250	méterre	
fekszik. Neszebár 20 perces sétával elérhető. szolgáltatás: étterem, 
medence,	ingyenes	wifi,	széf,	parkolási	lehetőség	(kb.	7	EUR/autó/nap).	
elhelyezés:	 légkondicionált,	balkonos,	zu/WC-s,	Tv-s,	kétágyas	+1	pót-
ágyas	(fotelágy)	szobákban.	3+1	fős	stúdió:	egylégterű	háló/nappali	rész:	
franciaágy	 és	 kihúzható	 kanapéágy,	 fürdőszoba.	 4	 fős	 egyhálószobás	
apartmanok: nappali kihúzható kanapéággyal, hálószoba, fürdőszoba. 
ellátás: reggeli. Kedvezmény:	 2	 éves	 korig	 ingyenes,	 2-12	 éves	 korig	
pótágyon	kétágyas	szobában	két	felnőttel	első	gyermek	ingyenes.	2-12	
éves korig főágyon első és második gyermek részére kétágyas szobában 
egy	felnőttel	-50%.	2-12	éves	korig	pótágyon	studióban	két	felnőttel	első	gyermek	50	%,	második	gyermek	ingyenes,	3.fő	felnőtt	studióban	és	
kétágyas	szobában	20	%.	2-12	éves	korig	pótágyon	apartmanban	két	felnőttel	első	és	második	gyermek	50	%,	4.felnőtt	20	%.		az ár tartalmazza: 
idegenforgalmi adó, medencehasználat ingyenes napozóágyakkal és napernyőkkel, internet és széfhasználat. minimum tartózkodási idő:	5	éj.

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

standard	kétágyas	szobában	 15	600	Ft	 20	300	Ft	 26	900	Ft	 32	300	Ft
parkra	néző	stúdióban	 19	300	Ft	 23	900	Ft	 33	200	Ft	 39	500	Ft
tengerre	néző	stúdióban	 20	300	Ft	 25	500	Ft	 33	700	Ft	 40	900	Ft
családi	szobában		 16	300	Ft	 20	900	Ft	 28	900	Ft	 34	600	Ft

 fő/éj	 05.01-06.06.	 06.06-06.18.	 06.18-07.10.
	 	 09.23-10.01.	 09.05-09.23.	 08.21-09.05.	 07.10-08.21.

standard	kétágyas	szobában	 7	700	Ft	 10	500	Ft	 12	900	Ft	 14	900	Ft
3+1	stúdióban	 	 8	600	Ft	 10	900	Ft	 14	400	Ft	 16	300	Ft
4	fős	apartmanban	 9	300	Ft	 11	900	Ft	 15	400	Ft	 17	800	Ft

bUlgárianapospart

7=6, 10=9, 14=12, 21=18 (05.01-06.05.	és	09.10-10.15.	között)

7=6, 14=12 (05.01-06.05.	és	09.10-10.15.	között)

A kedvezmények összevonhatóak!

A kedvezmények összevonhatóak!

Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

TRANSZFER	áRAK:
burgas reptér – sunny beach – burgas reptér
autó 3 +1 fő részére: 15 500 ft/út
mini van 7 + 1 fő részére: 22 400 ft/út

előfoglalási kedvezmény: 15% (foglalás	03.31-ig,	teljes	összeg	befizetése	04.10-ig)

előfoglalási kedvezmény: 15% (foglalás	03.31-ig,	teljes	összeg	befizetése	04.10-ig)

100 m

250 m

naPosParT
aParTHoTel Harmony Palace        bg0201
leírás:	az	apartkomplexum	10	perces	sétára	található	a	homokos	tenger-
parttól. szolgáltatás: medence, szauna, edzőterem, bár, kert. elhe-
lyezés: kétágyas	studiókban,	melyek	egylégterű	konyha/hálórészbő	és	
fürdőszobából	állnak.	Egyhálószobás	apartmanban,	melyek	egylégterű	
konyha/nappalival	(2	fő	részére	kihúzható	kanapé),	külön	hálószobával	
2 fő részére, fürdőszobával felszereltek. kéthálószobás apartmanban, 
melyek	egylégterű	konyha/nappalival	 (2	 fő	 részére	kihúzható	kanapé),	
két hálószobával, fürdőszobával felszereltek. A stúdiók és az apartma-
nok légkondicionáltak, balkonnal, tv-vel, ingyenes wifivel rendelkeznek.  
ellátás: önellátás. Parkolás: a szálloda parkolójában térítés ellenében. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, medencehasználat. Helyszínen 
fizetendő: 100	EUR/egység	depositot	kell	fizetni,	melyet	távozáskor	visszaadnak,	ha	mindent	rendben	találtak.	minimum tartózkodási idő: 5	éj.

naPosParT
HoTel mercury**** all inclusive         bg0201
leírás:	 a	 szálloda	 4	 percnyi	 sétára	 található	 a	 tengertől,	 Napospart	
csendes,	 művészeti	 negyedében	 fekszik.	 Neszebár	 7	 km-re	 található.	
szolgáltatás: étterem, ingyenes wifi, medence, kisbolt, fitness részleg, 
parkolási	 lehetőség	 (kb.	8	EUR/autó/nap).	elhelyezés: légkondicionált, 
balkonos,	 zu/WC-s,	 Tv-s,	 kétágyas	 +1	 pótágyas	 (fotelágy)	 szobákban.	 
ellátás: all inklusive. Kedvezmény:	 2	 éves	 korig	 ingyenes,	 2-12	 éves	 
korig pótágyon kétágyas szobában két felnőttel első gyermek ingyenes, 
második	 gyermek	 50%.	 2-12	 éves	 korig	 főágyon	 kétágyas	 szobában	
egy	 felnőttel	 50%.	az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, medence-
használat. minimum tartózkodási idő: 5	éj.

500 m

300 m

előfoglalási kedvezmény: 10%	(04.30-ig	történő	foglalás	és	100%	befizetés	esetén)		

előfoglalási kedvezmény: 15%	(foglalás	03.31-ig,	teljes	összeg	befizetése	04.15-ig)

 egység/éj	 05.01-06.13.	 06.13-07.11.
	 	 09.12-09.30.	 08.22-09.12.	 07.11-08.22.

2	fős	studióban	 	 13	900	Ft	 18	900	Ft	 23	300	Ft
2+2	egyhálószobás	apartmanban	 17	900	Ft	 24	500	Ft	 29	900	Ft
4+2	kéthálószobás	apartmanban	 26	500	Ft	 37	900	Ft	 43	300	Ft

 fő/éj	 06.01-06.08.	 06.08-06.21.	 06.21-07.05.	 07.05-07.19.
	 	 09.21-09.30.	 09.10-09.21.	 09.01-09.10.	 08.26-09.01.	 07.19-08.26.

standard	kétágyas	szobában	 13	300	Ft	 16	900	Ft	 19	900	Ft	 23	600	Ft	 29	400	Ft

7=6, 14=12 (01.01-06.07.	és	09.10-09.30.	között)

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



Csehorsz ág
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Csehorsz ágCsehorsz ág PrágaPrága
Prága   
aParTHoTel ausTria suiTes***            cz0101
leírás: az aparthotel, az Andel bevásárlóközponttól mindössze 200 mé-
terre, a kinsky-kert közelében található. Az Arbesovo Namesti villamos-
megálló	 (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. szolgáltatás:	24	órás	
recepció, ajándékbolt, lift, csomagmegőrző, bankautomata, ingyenes wifi. 
elhelyezés: 2+1 fős stúdió:	kb.	35	nm-es,	egy	hálószobás	franciaággyal	és	
egy	kihúzható	kanapéval,	TV-vel,	telefonnal,	külön	konyhával	(mely	hűtővel,	
mikrohullámú	sütővel,	vízforralóval	és	alapvető	eszközökkel	felszerelt),	va-
lamint fürdőszobája hajszárítóval rendelkezik. 4 fős apartman:	kb.	46	nm-es,	két	szobával,	Tv-vel,	telefonnal	és	fürdőszobája	hajszárítóval	felszerelt.	A	
nappalija	franciaággyal	valamint	egy	konyhasarokkal	rendelkezik	(mely	hűtővel,	mikrohullámú	sütővel,	vízforralóval	és	alapvető	eszközökkel	felszerelt),	
a hálószobában 2 külön álló ágy található. ellátás: reggeli,	melyet	a	szobában/apartmanban	szolgálnak	 fel	 (naponta	kenyeret,	vajat,	 lekvárokat,	süte- 
ményeket,	 gyümölcsleveket	 biztosítanak).	 Parkolás:	 az	 aparthotel	 mélygarázsában,	 kb.	 400	 CZK/gépjármű/éj	 díj	 ellenében	 (szállásfoglalással	 előre	
rendelendő).	Kedvezmény:	2	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	ágyban	és	2-9	éves	kor	között	a	szülők	szobájában,	pótágyon	ingyenes.	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. minimum 
tartózkodás: 3	éj.

Prága   
HoTel novomĔsTsKÝ***
cz0101
leírás: Prága történelmi városközpontjának csendes utcájában található, 
szinte	a	Lőportorony	 lábánál	az	Újvárosban.	A	Vencel	 tér	4	perc	sétára,	az	
Óváros	tér	és	a	híres	Orloj	óra	gyalog	15	perc	alatt	elérhető.	szolgáltatás: 24	
órás recepció, lobby, reggeliző terem, étterem, csomagmegőrző, nyári kert, 
ingyenes wifi. elhelyezés:	TV-vel,	telefonnal,	széffel,	kis	méretű	hűtővel	és	
hajszárítóval rendelkező fürdőszobás szobákban. ellátás: reggeli. Parkolás: 
a	szállodától	kb.	100	méterre	található	mélygarázsban,	600	CZK/autó/nap	felár	ellenében.	Kedvezmény: 2 éves korig egy gyermek ingyenes a szülőkkel 
egy ágyban. Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön 
irodánkban. minimum tartózkodás:	04.15-04.18.	és	12.29-01.02.	között	minimum	3	éjszaka.	egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

Prága   
aParTHoTel sibelius***
cz0101
leírás:	 a	 12	 apartmanból	 álló	 aparthotel	 csendes	helyen	 található,	 Prága	
városának královské vinohrady kerületében, történelmi, szecessziós épüle-
tben.	 	Az	„A”	metróvonal	Náměstí	Míru	megállójától	 5	perc	 sétára	 fekszik,	
valamint	 villamossal	 5	 perc	 alatt	 elérhető	 Prága	 központja.	szolgáltatás:  
24	órás	recepció,	pénzváltó,	ajándék	vásárlási	 lehetőség,	mosodai	szolgál-
tatások	(mosás	és	vasalás),	 ingyenes	wifi,	finn	szauna	és	reggeliző	terem	a	
Hotel	Orionban	(kb.	50	méterre	található).	elhelyezés:	egy	hálószobás	apartmanokban	(kb.	40	nm-es,	2	fő	részére),	valamint	két	hálószobás	apartmanok-
ban	(kb.	60	nm-es,	maximum	3+1	fő	részére),	az	egyik	hálószobában	franciaágy	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. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Kedvezmény:	3	
éves korig egy gyermek ingyenes a szülőkkel egy ágyban. 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 metrómegál-
lótól. szolgáltatás:	24	órás	 recepció,	 lobby	bár,	étterem,	60	 fős	konferen-
ciaterem,	 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***	mélygarázsában	kb.	500	CZK/gépjármű/éj	(szál-
lásfoglalással	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.	2	€/fő/éj.	Kiemelt 
időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön 
irodánkban. minimum tartózkodás:	3	éjszaka.

 fő/éj	 03.01-04.01.	 04.01-06.01.
	 	 11.01-12.28.	 09.01-11.01.	 06.01-09.01.

kétágyas	szobában	 12	400	Ft	 20	100	Ft	 15	400	Ft
háromágyas	szobában	 10	300	Ft	 15	800	Ft	 13	400	Ft

 fő/éj	 03.04-04.01.
	 	 11.01-12.01.	 04.01-11.01.	 12.01-12.25.

egy	hálószobás	apartmanban	 9	900	Ft	 18	800	Ft	 11	500	Ft
két	hálószobás	apartmanban	3	fő	esetén	 10	600	Ft	 17	300	Ft	 11	500	Ft
pótágy		 	 	9	600	Ft	 12	000	Ft	 	9	600	Ft

	 fő/éj	 03.18-11.01.,	11.25-11.27.,	12.02-12.04.	 03.01-03.18.,	11.01-11.25.,	11.27-12.02.
	 	 12.08-12.11.,	12.16-12.18.,	12.23-12.27.	 12.04-12.08.,	12.11-12.16.,	12.18-12.23.
kétágyas	szobában	 15	900	Ft	 10	300	Ft

 fő	/éj	 03.18-11.01.	 03.01-03.18.
	 	 	 11.01-11.25.
2+1	fős	stúdió	2	fő	esetén		 15	400	Ft	 9	400	Ft
2+1	fős	stúdió	3	fő	esetén	 11	900	Ft	 7	900	Ft
4	fős	apartman	3	fő	esetén	 13	600	Ft	 9	600	Ft
4	fős	apartman	4	fő	esetén	 11	400	Ft	 8	400	Ft

5=6	(03.01-04.14,	04.18-04.28.,	05.16-05.25.,	06.06-06.15.,	
06.19-08.11.,	 08.15-09.29.,	 10.03-10.27	 és	 11.01-11.25.	
között	5	éjszaka	áráért	6	éjszakát	tölthet	el)

5=6 2022.01.02-04.14.,	2022.04.18-04.28.	és	2022.05.02-11.25.	között	5	éjszaka	áráért	6	éjszakát	tölthet	el

előfoglalási kedvezmény: 10% utazás	előtt	legalább	45	nappal	történő	foglalásokra

előfoglalási kedvezmény: 10% 2022.01.02-04.14.,	2022.04.18-04.28.	és	2022.05.02-11.25.	között	
utazás	előtt	legalább	33	nappal	történő	foglalásokra.

3=4 2022.11.01-11.24.	között	3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el
4=5 2022.07.01-08.31.	között	4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el

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 berendezett fürdőszobás szobákban, melyek tv-vel, tele-
fonnal,	 hajszárítóval,	 széffel	 és	 minibárral	 rendelkeznek.	 ellátás: hideg 
büféreggeli. Parkolás:	 zárt	parkoló	 a	hotel	udvarában,	 15	€/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.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó,	2	€/fő/éj.	
Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról, érdeklődjön irodánkban. minimum tartózkodás:	3	éj.

	 fő/éj		 04.03-11.01.	 03.01-04.03.
	 	 	 11.01-11.25.
kétágyas	szobában	 16	400	Ft	 11	900	Ft

A kedvezmények 
NEM összevonhatóak!

Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek.

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



ČesKÝ Krumlov   
HoTel barbaKan          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	szálláshely	a	város	erődítményének	részét	képező	épületben	működik,	me-
lyet a fegyverek és a puskapor tárolására használtak. szolgáltatás:	recepció	a	kb.	50	méterre	található	Mysi	Dira	 
Hotelben,	terasz.	elhelyezés: két- és háromágyas szobákban, melyek saját fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és 
ingyenes wifivel rendelkeznek. A standard szobák kisebbek, zuhanyzós fürdőszobával rendelkeznek, míg a com-
fort	szobák	jóval	tágasabbak,	fürdőkáddal	rendelkeznek.	A	3	fős	stúdió	kis	konyhasarokkal	rendelkezik,	mely	mik-
róval,	vízforralóval,	kis	hűtővel	felszerelt.	ellátás: reggeli. Parkolás:	térítés	ellenében	a	szálloda	közelében	(előre	
foglalandó).	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	2,1	€/fő/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: a recepció 
kb.	50	méterre	található	a	Mysi	Dira	Hotelben,	hajókirándulások	szervezése	
a Moldván. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek saját fürdőszobával, 
hajszárítóval, tv-vel és ingyenes wifivel rendelkeznek. ellátás: önellátás. 
Parkolás:	térítés	ellenében	a	panzió	közelében,	elkerített	udvarban	(előre	
foglalandó).	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2,1	€/fő/éj.

Csehorsz ág Český Krumlov

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!

ČesKÝ Krumlov   
HoTel mysi dira           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 
háromágyas 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	2,1	€/fő/éj.

14

  06.17-06.20.,	07.01-07.03.	 03.01-06.17.,	06.20-07.01.
  07.04-07.07.,	07.08-07.10.	 07.03-07.04.,	07.07-07.08.
 fő/éj 07.15-09.01.	(péntek-vasárnap)	 07.10-09.01.	(vasárnap-péntek)	
	 	 	 09.01-12.31.
kétágyas	deluxe	szobában	 20	300	Ft	 18	600	Ft
háromágyas	deluxe	szobában	 16	200	Ft	 15	300	Ft
kétágyas	tetőtéri	szobában	 17	800	Ft	 16	200	Ft

  06.17-06.20.,	07.01-07.03.	 03.01-06.17.,	06.20-07.01.
  07.04-07.07.,	07.08-07.10.	 07.03-07.04.,	07.07-07.08.
 fő/éj 07.15-09.01.	(péntek-vasárnap)	 07.10-09.01.	(vasárnap-péntek)	
	 	 	 09.01-12.31.
kétágyas	comfort	szobában	 20	300	Ft	 18	600	Ft
háromágyas	comfort	szobában	 16	200	Ft	 15	300	Ft
kétágyas	standard	szobában	 17	800	Ft	 16	200	Ft
háromágyas	stúdióban	 17	600	Ft	 16	400	Ft

  06.17-06.20.,	07.01-07.03.	 03.01-06.17.,	06.20-07.01.
  07.04-07.07.,	07.08-07.10.	 07.03-07.04.,	07.07-07.08.
 fő/éj 07.15-09.01.	(péntek-vasárnap)	 07.10-09.01.	(vasárnap-péntek)	
	 	 	 09.01-12.31.
kétágyas	standard	szobában	 11	900	Ft	 10	800	Ft

magyar nyelvű idegenvezetés, sörgyárlátogatás vagy akár sétahajózás egyéni utazóink részére!
sörtúrák:
I.	Maximum	7	fő	esetén:	5	550	Ft/fő
Az	ár	tartalmaz	3	féle	söröskorsót	és	egy	sörkorcsolyát.

II.	Minimum	8	fő	esetén:	5	550	Ft/fő
Az	ár	tartalmaz	egy	30	perces	bemutatót,	3	féle	sörkóstolót	egy	
sörkorcsolyás hidegtállal.

idegenvezetés (maximum 8 fő): 
4	órás,	 helyi	magyar	nyelvű	 idegenvezetővel,	 a	 város	 fő	 látnivalóinak	
megtekintésével:	29	600	Ft	+	1	850	Ft/fő

sétahajózás a moldván: 
I.	1	órás	sétahajózás:	3	700	Ft/főtől
II.	2	órás	sétahajózás,	büféebéddel	vagy	vacsorával	9	200	Ft/főtől

A	tájékoztatás	nem	teljeskörű,	részleteket	keresse	Ügyfélszolgálati	irodáinkban.

erdÉlY
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KaloTaszenTKirály 
PÜsPöK PanziÓ 3 margarétás besorolás              
ro0203
leírás:	az	1948	–	ban	épült,	eredetileg	csűrként	működő	épület	az	átal-
akítás 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 fél-
panzió	(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).	az 
árak a foglaltság függvényében változhatnak!

	 fő/éj		 03.01-12.01.
kétágyas	szobában	reggelivel	 		9	400	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 13	900	Ft

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

	 fő/éj		 02.01-12.31.
3*	kétágyas	szobában		 12	800	Ft
4*	kétágyas	szobában		 16	600	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,  
melyek tv-vel, telefonnal, minibárral és külön fürdőszobával fel-
szereltek. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenesen a hotel parkolójában. 
az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. az árak a foglaltság függvé-
nyében változhatnak!

	 fő/éj		 02.01-12.31.
kétágyas	szobában		 10	300	Ft



erdÉlY
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szászsebes 
eKa HoTel***               ro0201
leírás: a szálláshely szászsebes egyik nyugodt negyedében található, a  
lugos-Nagyszeben autópálya közelében. kiváló kiindulópont csillag-
túrához. szolgáltatás: társalgó, terasz, internet. elhelyezés: két-, három-
ágyas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, internettel felszereltek. 
ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes. egyéb: háziállat nem vihető. az árak 
a foglaltság függvényében változhatnak!

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

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: kétágyas szobákban, melyek tv-
vel, fürdőszobával felszereltek. ellátás: félpanzió. Parkolás: a panzió előtt  
ingyenes. felár:	egyágyas	felár:	1	700,-/fő/éj.	az árak a foglaltság függvé-
nyében változhatnak!

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:  
reggeli. Parkolás: ingyenes. Kedvezmény:	pótágyon	7	éves	korig	ingye- 
nes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. az árak a foglaltság 
függvényében 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!

	 fő/éj	 03.01-06.15.	 06.15-11.01.
kétágyas	szobában	 14	600	Ft	 16	400	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	900	Ft

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, me-
lyek	 fürdőszobával,	TV-vel,	 internettel	és	hűtővel	 felszereltek.	ellátás: 
önellátás.	Félpanzió	a	szomszédos	étteremben	igénylehető.	Parkolás: 
ingyenes. minimum tartózkodás: 2 éj. az árak a foglaltság függvé-
nyében változhatnak!

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

horvátorsz ág
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 apartman/éj	 04.22-05.26.	 05.26-06.04.	 06.04-06.11.	 06.11-06.18.	 06.18-07.04.	 07.04-07.18.
	 	 09.03-09.11.	 	 08.27-09.03.	 	 08.20-08.27.	 08.13-08.20.	 07.18-08.13.

2+2	Standard	 16	800	Ft	 17	900	Ft	 19	700	Ft	 30	300	Ft	 36	900	Ft	 45	900	Ft	 49	900	Ft
4+1	Standard	 20	900	Ft	 21	900	Ft	 24	400	Ft	 34	900	Ft	 42	600	Ft	 53	400	Ft	 57	300	Ft
4+2	Standard	 23	900	Ft	 24	900	Ft	 27	400	Ft	 37	900	Ft	 45	300	Ft	 55	700	Ft	 59	600	Ft

umag  
TourisT resorT aParTmenTs Kanegra Plava laguna**           Hr0202
leírás:	 a	 szállás	 a	 Savudrijai-öbölben,	 Umagtól	 10	 km-re	 található.	 Az	
üdülőközpont	 gyönyörű,	 zöld	 környezetben,	 egy	 kavicsos	 strand	mellett	
várja a vendégeket. szolgáltatás:	 internet	 (recepción),	 étterem,	 kávézó,	
koktélbár,	gyermekjátszó,	kézilapda-,	futball	–	és	kosárlabdapálya.	elhelye-
zés:	Egyszerű	berendezésű	apartmanokban.	2+2 standard, parkra néző: 
kb.	36	nm:	egy	hálószoba	két	különálló	ággyal,	nappali	2	különálló	ággyal,	 
felszerelt	 konyha,	 TV,	 telefon,	 fürdőszoba,	 erkély/terasz.	 4+1 standard, 
parkra néző:	 kb.	 46	 nm:	 2	 hálószoba,	 nappali	 egy	 kihúzható	 kanapéval	 
1	 fő	 részére,	 felszerelt	 konyha,	TV,	 telefon,	 fürdőszoba,	 terasz.	4+2 stan-
dard, parkra néző: kb. 60	nm:	2	hálószoba	különálló	ágyakkal,	nappali	egy	kihúzható	kanapéval	2	fő	részére,	felszerelt	konyha,	TV,	telefon,	fürdőszoba,	
terasz. ellátás:	önellátás.	Felár	ellenében	igénybe	vehető:	reggeli:	1	900	Ft/fő/alkalom,	4	éves	korig	ingyenes,	5-13	éves	kor	között	50%,	vacsora	3	900	Ft/
fő/alkalom,	4	éves	korig	ingyenes,	5-13	éves	kor	között	50%.	Az	étkezések	előre	rendelhetőek,	csak	a	teljes	időtartamra	vehetőek	igénybe,	és	az	ár	italt	
nem tartalmaz. Parkolás: 1	€/autó/éj,	helyszínen	fizetendő.	az ár tartalmazza: víz-,	gáz-	áramhasználatot,	ágyneműt,	takarítást.	minimum tartózkodás: 
06.04-08.27.	között	5	éj,	egyébként		3	éj.	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	 apartma-
nokban. economy 2+1 fős apartman	(30	nm):	egy	kétágyas	hálószo-
ba,	 nappali	 kihúzhatós	 fotelággyal	 1	 fő	 részére,	 felszerelt	 konyha	 a	
nappalival egy légtérben, külön fürdőszoba és terasz tartozik hozzá. 
economy 2+2 fős apartman	(47	nm):	egy	kétágyas	hálószoba,	nappali	
kihúzhatós 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):	7	600	Ft/fő/éj.	Félpanziós	ellátás	gyerme-
keknek	4	éves	korig	ingyenes,	4-12	éves	kor	között	50%.	Kisállat:	13	€/állat/éj,	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás:	7	éj.

400 m

     apartman/éj	 04.22-05.21.	 	 06.04-06.11.	 	 	 	 07.04-07.18.
	 09.03-09.18.	 05.21-06.04.	 08.27-09.03.	 06.11-06.18.	 06.18-06.25.	 06.25-07.04.	 08.13-08.20.	 07.18-08.13.	 08.20-08.27.

2+1	fős	apartman	 14	900	Ft	 19	900	Ft	 21	300	Ft	 30	700	Ft	 38	500	Ft	 39	500	Ft	 45	900	Ft	 48	500	Ft	 33	600	Ft
2+2	fős	apartman	 18	900	Ft	 23	900	Ft	 25	500	Ft	 34	900	Ft	 41	800	Ft	 43	700	Ft	 52	900	Ft	 55	800	Ft	 40	600	Ft
2+3	fős	apartman	 21	300	Ft	 25	900	Ft	 27	400	Ft	 36	900	Ft	 43	700	Ft	 45	900	Ft	 57	200	Ft	 59	600	Ft	 44	700	Ft

50 m

elŐfoglalási Kedvezmény (03.14-ig	történő	foglalás	és	100%	befizetés	esetén	15%	kedvezmény)
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 mobile	home/	éj	 04.15-05.21.	 05.21-06.11.	 06.11-07.02.
	 	 09.10-09.25.	 09.03-09.10.	 08.20-09.03.	 07.02-08.20.

4+2	fős	mobile	home	 28	800	Ft	 39	400	Ft	 62	900	Ft	 76	400	Ft

 apartman/éj	 05.29-06.25.	 07.07-07.30.
	 	 	 08.21-09.05.	 07.30-08.21.	 09.05-09.13.	 09.13-09.25.

Standard	Plusz	3	fő	részére	 22	600	Ft	 29	500	Ft	 38	900	Ft	 16	900	Ft	 10	600	Ft
Standard	Plusz	4	fő	részére	 27	900	Ft	 36	900	Ft	 48	500	Ft	 19	900	Ft	 13	700	Ft
Standard	Plusz	6	fő	részére	 39	500	Ft	 52	400	Ft	 70	300	Ft	 24	900	Ft	 18	500	Ft

 apartman/éj	 04.02-05.14.	 	 06.18-07.02.
	 	 09.03-10.01.	 05.14-06.18.	 08.20-09.03.	 07.02-07.16.	 07.16-08.13.	 08.13-08.20.

2	fős	studió	 	 13	900	Ft	 14	300	Ft	 18	400	Ft	 19	900	Ft	 27	900	Ft	 21	900	Ft
4	fős	apartman	 23	400	Ft	 23	900	Ft	 30	300	Ft	 32	700	Ft	 43	300	Ft	 34	500	Ft
4+2	fős	apartman	 27	900	Ft	 29	900	Ft	 37	500	Ft	 39	400	Ft	 53	400	Ft	 43	300	Ft

Pula 
camPing brioni sunny**               Hr0205
leírás:	a	kemping	a	kavicsos	part	közelében	helyezkedik	el,	gyönyörű	
kilátással a brijuni-szigetcsoportra. szolgáltatás: ingyenes wifi a közös 
helységekben, bolt, étterem, játszótér, vízi sportok, parkolás. elhelye-
zés: parkra néző standard 4+2 fős mobilházakban	 (kb.	34	nm),	me-
lyek légkondicionáltak, 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,	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:	06.11-09.03.	között	5	éj,	egyébként	3	éj,	érkezés	naponta.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

Tar  
lanTerna sunny resorT by valamar**              Hr0202
leírás:	az	aprókavicsos	strand	200	méterre	található,	Porec	óvárosa	14	
km-re van, ahol számos látnivaló megtalálható. Az üdülőközpontban 
mindenki megtalálhatja számára megfelelő kikapcsolódást, a kisebbe-
ket játszótér és gyermek animáció várja, az aktív pihenés szerelmesei vízi 
sportok, teniszpályák, asztalitenisz, lovaglás, kerékpározás, búvárkodás 
közül	válogathatnak	(többségük	felár	ellenében).	A	vendégek	a	Crnika	
Blue	Flag/Crnika	Kék	Zászlós	standon	pihenhetnek.	szolgáltatás: inter-
net a recepción, étterem, játszótér, teniszpálya. elhelyezés: standard 
Plusz 3-4 fős apartmanban:	37	–	44	nm-es:	egy	hálószoba	(különálló	
ágyak),	nappali	kihúzható	kanapé,	konyha,	fürdőszoba,	erkély.	standard Plusz 6 fős apartmanban: 70	nm-es:	két	hálószoba	(különálló	ágyak),	
nappali kihúzható kanapé, konyha, fürdőszoba, erkély. ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen. felár: kiságy:	5,50	€/éj,	kisállat	 felár	ellenében	
vihető	15	€/éj.	minimum tartózkodás:	07.30-08.21.	között	7	éj,	07.07-07.30.	és	08.21-09.05.	között	5	éj,	egyébként	1	éj.	Rövidebb	tartózkodás	ese-
tén	20	%	felár	fizetendő.	egyéb: 06.25-07.07.	között	a	szálloda	nem	foglalható.

PJescana uvala                              
grgorinic aParTman              Hr0205
leírás: az apartman Pjescana uvala városban található, a napsütötte 
Isztria	régióban.	A	strand,	amely	csak	400	m	távolságra	található,	gyal-
ogosan, rövid idő alatt elérhető. szolgáltatás: közös kert, grill, ingyenes 
parkoló. elhelyezés:	25	nm-es,	2	fős	stúdióban,	mely	egylégterű	kony-
ha/nappali/hálórésszel,	 zuhanyfülkés	 fürdőszobával,	 TV-vel,	 saját	 ter-
asszal	rendelkezik.	50	nm-es,	4	fős	apartmanban,	mely	2	hálószobával,	
étkező/konyhával,	 zuhanyfülkés	 fürdőszobával,	 TV-vel	 felszerelt.	 75	
nm-es,	4+2	 fős	apartmanban,	mely	2	hálószobával,	étkező/konyha	ki-
húzható kanapéval 2 fő részére, zuhanyfülkés fürdőszobával, tv-vel fel-
szerelt. ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen az apartmannál. az ár 
tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó,	víz-,	gáz-,	áramhasználat,	ágynemű,	törölköző.	végső	takarítás	díja.	Elutazáskor	a	konyhát	tisztán	kell	hagyni.	
Felár:	kistestű	kisállat:	5,5	€/éj,	légkondi	35	€/hét,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	Kaució	mértéke	150	€,	helyszínen	fizetendő,	távozáskor	ha	min-
dent	rendben	találnak	visszaadják.		Egyszeri	bejelentkezési	díj:	1	500	Ft/fő,	irodánkban	fizetendő.	minimum tartózkodás:	07.02-08.20.	között	7	éj,	
06.18-07.02.	és	08.20-09.03.	között	5	éj,	egyébként	4	éj.	07.02-08.20.	között	érkezés	szombatonként,	a	többi	időszakban	naponta.	

100 m

200 mvrsar  
HoTel PineTa***           Hr0201
leírás:	a	hotel	egy	hegy	tetején	helyezkedik	el,	ezzel	gyönyörű	kilátást	
biztosítva	a	közeli	szigetekre	és	Vrsar	óvárosára.	A	tengertől	100	méter-
re, a városközponttól pedig 200 méterre helyezkedik el. szolgáltatás: 
recepció, étterem, bár, ingyenes, wifi, masszázs, szauna, kültéri me-
dence	(a	Belvedere	apartmanban).	elhelyezés: kétágyas, pótágyazható, 
tengerre néző, erkélyes szobákban, melyek légkondicionáltak, telefon-
nal, wifivel, minibárral, tv-vel és fürdőkádas fürdőszobával felszereltek. 
ellátás:	reggeli.	Felár	ellenében	félpanzió	kérhető.	Parkolás: ingyene-
sen a hotel parkolójában. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény: egy	gyermek	két	felnőttel	egy	szobában	2-12	éves	kor	között	
pótágyon	ingyenes,	12	éves	kor	felett	50%,	egy	gyermek	egy	felnőttel	egy	szobában	2-12	éves	kor	között	40%.	minimum tartózkodás: 3	éj.	egyéb: 
egyedi lemondási feltételek.

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	 (előre	 rendelhető,	 csak	 a	 teljes	 tartózkodásra	 lehet	 kérni).	
Parkolás:	 kb.	 1	 €/nap,	 helyszínen	 fizetendő.	az ár tartalmazza: ide-
genforgalmi 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 
valamar diamanT residence***          
Hr0202
leírás: a szálláshely 200 méterre található a strandtól. Porec 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 apartmanban: 
47	nm-es	egylégterű	nappali/konyha	kihúzható	kanapéval,	két	hálószo-
ba, 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: 07.09-08.28.	között	5	éj,	egyébként	
3	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

 fő/éj	 04.08-05.26.	 05.26-06.03.	 06.03-06.16.	 06.16-07.08.
	 	 10.03-11.01.	 09.11-10.03.	 09.04-09.11.	 08.21-09.04.	 07.08-08.21.

kétágyas	tengerre	néző	szobában	 16	800	Ft	 19	700	Ft	 24	500	Ft	 28	800	Ft	 33	900	Ft

 fő/éj	 05.29-06.18.	 06.18-06.25.	 06.25-07.02.
	 	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 08.13-08.20.	 07.02-08.13.	 09.03-09.18.

kétágyas	pótágyazható	classic	szobában	 15	400	Ft	 19	500	Ft	 20	600	Ft	 22	500	Ft	 13	600	Ft
kétágyas	tengerre	néző	classic	szobában	 15	900	Ft	 19	900	Ft	 20	900	Ft	 22	800	Ft	 13	900	Ft
kétágyas	economy	szobában	 14	500	Ft	 18	500	Ft	 19	500	Ft	 20	900	Ft	 12	500	Ft

	 	 04.09-04.14.
	 	 04.18-04.27.	 04.14-04.18.	 05.26-06.16.	 06.16-07.09.	 07.09-07.23.	 07.23-08.21. apartman/éj	 05.02-05.26.	 04.27-05.02.	 09.04-09.18.	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.
	 	 09.18-10.09.	
2+2	standard	apartman	 23	900	Ft	 27	500	Ft	 41	800	Ft	 58	900	Ft	 72	900	Ft	 81	300	Ft
4+2	standard	apartman	 28	400	Ft	 33	300	Ft	 59	900	Ft	 74	900	Ft	 96	600	Ft	 106	300	Ft

50 m

200 m

100 m

elŐfoglalási Kedvezmény (03.31-ig	történő	foglalás	és	100%	befizetés	esetén	10%	kedvezmény)

400 m
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Kvarner-öböl Kvarner-öböl

előfoglalási kedvezmény:  10% (foglalás	és	a	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig.)

 fő/éj	 04.23-05.28.	 05.28-06.25.	 06.25-07.09.
	 	 09.04-10.01.	 08.20-09.04.	 08.13-08.20.	 07.09-08.13.

kétágyas	standard	szobában		 9	900	Ft	 12	500	Ft	 14	300	Ft	 15	400	Ft
kétágyas	superior	szobában		 13	300	Ft	 14	900	Ft	 15	300	Ft	 17	400	Ft
2+2	fős	apartman	(apartman/éj)	 18	800	Ft	 23	900	Ft	 26	500	Ft	 31	700	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, taverna,  
grill-pizzéria,	kávézó,	sportolási	lehetőségek	(vízisportok,	minigolf,	ping-
pong),	ingyenes	wifi	a	lobbyban,	nyugágy,	napernyő	(térítés	ellenében),	
széf a recepción, minimarket. elhelyezés: 2 fős standard, fürdőszobás 
szobákban, melyek pótágyazhatóak és tenger felőliek. 2 fős légkondi-
cionált superior fürdőszobás szobákban, melyek pótágyazhatóak, 
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	(büféreggeli,	büfévacsora,	víz	vagy	üdítő	automatából),	teljes	panzió:	3	200	Ft/fő/alkalom,	az	apartmanok	esetében	önellátás,	félpanzió	
kérhető:	6	200	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: ingyenesen. az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Ide-
genforgalmi	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	20%.	felár:	kisállat	6,60	€/nap,	helyszínen	fizetendő	(közös	helységekbe	nem	vihető).	minimum 
tartózkodás: 3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	a	részvételi	díj	20	%-a	fizetendő	felárként.	

50 m

 fő/éj	 04.23-05.21.	 05.21-06.04.	 06.04-07.09.
	 	 09.10-10.03.	 08.27-09.10.	 08.20-08.27.	 07.09-08.20.	 10.03-12.27.

parkra	néző	kétágyas	szobában	 19	300	Ft	 21	700	Ft	 25	500	Ft	 29	900	Ft	 15	800	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 20	300	Ft	 22	900	Ft	 27	300	Ft	 31	700	Ft	 17	400	Ft

 fő/éj	 04.15-05.26.	 05.26-06.16.	 06.16-07.15.
	 	 09.25-10.06.	 09.11-09.25.	 08.21-09.11.	 07.15-08.21.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 18	900	Ft	 22	600	Ft	 31	700	Ft	 35	500	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 19	300	Ft	 23	500	Ft	 33	600	Ft	 37	600	Ft

criKvenica 
HoTel villa ruŽica ***           Hr0301
leírás: a hotel egy park közepén található az aprókavicsos, homokos 
strandtól	 50	 méterre.	 Nem	 csak	 a	 tenger	 közelsége	 kecsegtető,	 ha-
nem a festői kilátás is a krk-szigetre, amelyet akár szobánk ablakából 
is élvezhetünk. szolgáltatás: recepció, étterem, szobaszervíz, ingyenes 
wifi a közösségi terekben. elhelyezés: parkra vagy tengerre néző két- 
ágyas szobákban, melyek modern bútorokkal vannak berendezve, 
széf, telefon és esetenként tv is tartozik hozzájuk. A fürdőszobákban 
zuhanyzó, hajszárító és kozmetikai cikkek találhatóak. ellátás: félpan-
zió. Parkolás:	a	villa	parkolójában	 ingyenesen,	kivéve:	05.01-07.09.	és	
08.20-09.16.	7	€/nap,	07.09-08.20.	8	€/nap.	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:	pótágyon	6	éves	korig	ingyenes,	6-15	éves	kor	között	50%,	15	éves	kor	
felett	20%.	minimum tartózkodás:		04.23-07.09.	és	08.20-12.27.	közötti	időszakban	3	éj,	07.09-08.20.	közötti	időszakban	7	éj.

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:		07.15-08.21.	között	5	éj,	06.16-07.15.	és	08.21-09.11.	közötti	időszakban	3	éj,	egyébként	2	éj.

50 m

450 m

4=5 (4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el	04.23-06.04.	és	08.27-12.27.	közötti	időszakban.)

 fő/éj	 04.15-05.26.	 	 06.24-07.22.
	 	 09.18-10.09.	 05.26-06.24.	 08.21-09.18.	 07.22-08.21.

kétágyas	bungalóban	 13	300	Ft	 16	300	Ft	 19	700	Ft	 22	900	Ft

 apartman/éj	 04.15-05.26.	 	 06.24-07.22.
	 	 09.18-10.09.	 05.26-06.24.	 08.21-09.18.	 07.22-08.21.

4	fős	apartmanban		 27	400	Ft	 35	900	Ft	 52	900	Ft	 57	300	Ft
 mobil	home/éj	 04.15-05.26.	 	 06.24-07.22.
	 	 09.18-10.09.	 05.26-06.24.	 08.21-09.18.	 07.22-08.21.

4	fős	standard	mobil	home	 27	400	Ft	 35	900	Ft	 52	900	Ft	 59	600	Ft
4	fős	prémium	mobil	home	 31	700	Ft	 41	900	Ft	 60	900	Ft	 68	700	Ft

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 reggeli, 
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,	 felnőttek	főágyon	10%.	Az	
apartmanokban és mobilházakban pótágy nem lehetséges. minimum tartózkodás: bungaló	szobákban	07.22-08.21.	között	5	éj,	06.24-07.22.	és	
08.21-09.18.	között	4	éj,	egyébként	3	éj;	az	apartmanokban	és	a	mobil	házakban	07.22-08.21.	között	7	éj,	06.24-07.22.	és	08.21-09.18.	között	5	éj,	
egyébként	3	éj. egyéb: egyedi lemondási feltételek!

előfoglalási kedvezmény:  20% (foglalás	03.25-ig	és	teljes	összeg	fizetése:	04.25-ig)

50 m

 fő/éj	 04.15-05.26.	 05.26-06.16.	 06.16-07.15.
	 	 09.25-10.06.	 09.11-09.25.	 08.21-09.11.	 07.15-08.21.

kétágyas tenger felőli pavilon szobában vagy 
kétágyas	standard	(park)	hotelszobában	 17	900	Ft	 21	900	Ft	 31	700	Ft	 35	900	Ft

kétágyas	tenger	felőli	hotelszobában	 21	600	Ft	 26	500	Ft	 37	900	Ft	 43	300	Ft

selce 
HoTel slaven***
Pavillions slaven **              Hr0301
leírás: selce központjától nem messze, az aprókavicsos-köves 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: idegenfor-
galmi	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:	07.15-08.21.	között	5	éj,	06.16-07.15.	és	08.21-
09.11.	közötti	időszakban	3	éj,	egyébként	2	éj.

50 m
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KrK-sziget KrK-sziget

 fő/éj	 04.23-05.21.	 05.21-06.11.	 06.11-07.09.
	 	 09.10-09.17.	 09.03-09.10.	 08.20-09.03.	 07.09-08.20.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 16	800	Ft	 19	700	Ft	 24	500	Ft	 30	400	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 17	800	Ft	 21	300	Ft	 26	900	Ft	 32	300	Ft

 fő/éj	 04.08-04.30.	 04.30-05.28.	 05.28-06.18.	 06.18-07.09.
	 	 10.08-10.31.	 09.24-10.08.	 09.10-09.24.	 08.27-09.10.	 07.09-08.27.

kétágyas	szobában	 11	600	Ft	 14	900	Ft	 19	900	Ft	 26	400	Ft	 30	900	Ft
családi	szobában	(2+2)	 11	600	Ft	 15	400	Ft	 21	600	Ft	 27	900	Ft	 33	600	Ft

 apartman/éj	 05.14-06.04.	 06.04-07.02.	 07.02-07.23.
	 	 09.10-10.31.	 08.27-09.10.	 08.20-08.27.	 07.23-07.30.	 07.30-08.20.

4	fős	apartmanban	 26	500	Ft	 29	800	Ft	 34	900	Ft	 39	400	Ft	 44	700	Ft

 apartman/éj	 06.01-06.04.	 06.04-07.02.	 07.02-07.23.
	 	 09.10-09.30.	 08.27-09.10.	 08.20-08.27.	 07.23-07.30.	 07.30-08.20.

2	fő	esetén	 	 16	800	Ft	 19	900	Ft	 30	700	Ft	 32	900	Ft	 36	500	Ft
3	fő	esetén	 	 19	300	Ft	 22	600	Ft	 33	600	Ft	 36	500	Ft	 40	500	Ft
4	fő	esetén	 	 21	600	Ft	 24	900	Ft	 36	500	Ft	 39	900	Ft	 44	300	Ft

 fő/éj	 04.01-04.23.	 04.23-05.25.	 	 06.04-06.15.	 06.15-07.09.
	 	 09.17-10.31	 09.10-09.17.	 05.25-06.04.	 09.03-09.10.	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 07.09-08.20.

kétágyas parkra 
néző szobában 16	800	Ft	 19	300	Ft	 24	900	Ft	 28	800	Ft	 31	300	Ft	 32	900	Ft	 34	600	Ft

 fő/éj	 06.03-06.16.	 06.16-07.23.
	 	 08.28-09.04.	 08.21-08.28.	 07.23-08.21.	 09.04-09.18.

kétágyas	classic	szobában	 21	600	Ft	 25	400	Ft	 29	800	Ft	 19	300	Ft
kétágyas	tenger	felőli	classic	szobában	 22	900	Ft	 27	400	Ft	 30	900	Ft	 19	900	Ft

nJivice   
HoTel aminess magal***           Hr0301
leírás: a tengerpart közvetlen közelében helyezkedik el nyugodt, fás 
környezetben. szolgáltatás: recepció, bár, étterem, wifi, térítés el-
lenében wellness szolgáltatások és sportolási lehetőségek, gyereksarok. 
elhelyezés: kétágyas parkra vagy tengerre néző comfort szobákban, 
melyek légkondicionáltak, internettel, tv-vel, telefonnal felszereltek.  
ellátás: félpanzió, mely tartalmazza az automatából történő italfo-
gyasztást	(sör,	bor,	víz,	üdítő).	Parkolás: a szálloda parkolójában ingye-
nesen. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény:	 7	 éves	
korig	pótágyon	2	 felnőttel	 egy	 szobában	 ingyenes,	 14	éves	 kor	 korig	
pótágyon	2	felnőttel	egy	szobában	50%,	felnőtt	pótágyon	10%.	mini-
mum tartózkodás:	06.11-09.03.	között	4	éj,	egyébként	2	éj.	

PunaT   
HoTel omoriKa***           Hr0301
leírás:	mediterrán	növényekkel	borított,	gyönyörű	zöld	környezetben	
helyezkedik	el,	mindössze	100	méterre	a	tengerparttól.	A	szálloda	csa-
ládbarát szobákkal is rendelkezik. szolgáltatás: kert, napozóterasz, 
minigolf, búvárkodás, túrázás, szörfözés, játszótér, horgászat, tenisz-
pálya,	 ingyenes	 wifi	 a	 recepciónál,	 mosoda,	 24	 órás	 recepció,	 klíma,	
széf, animáció. elhelyezés: erkélyes vagy erkély nélküli, tengerre vagy 
parkra néző kétágyas szobákban,	valamint	2+2	ágyas	családi szobák-
ban,	 melyek	 TV-vel,	 klímával,	 hajszárítóval,	 hűtővel	 felszereltek,	 saját	
fürdőszobával rendelkeznek. A családi szobákban egy franciaágy és egy 
emeletes	ágy	található,	maximum	4	felnőtt	részére	foglalható.	ellátás: 
reggeli,	felár	ellenében	kérhető	vacsora	ital	nélkül:	4	800	Ft/fő/alkalom,	
vacsora	itallal	(bor,	sör,	víz,	gyümölcslé	automatából):	6	200	Ft/fő/alka-
lom. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%,	mely	irodánkban	fizetendő. 
Kedvezmény:	12	éves	korig	családi	szobában	3.	ágyon	ingyenes,	4.	ágyon	50%,	12-15	éves	kor	között	3.	és	4.	ágyon	30%,	felnőttnek	10%.	mini-
mum tartózkodás: 06.18-09.10.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.

malinsKa   
serbecic aParTman             Hr0302
leírás: az apartman krk szigetén található, azon belül is a sziget nyugati 
részén elhelyezkedő Malinskán. Malinska, nyugodt, zöld környezetéről 
ismert	 kis	 kikötőváros,	 csupán	13	 km-re	Krk	 várostól.	A	 strandtól	 350	
méterre,	Malinska	központjától	pedig	700	méterre	he-lyezkedik	el.	Az	
apartmanház közelében étterem és kisbolt is található. szolgáltatás: 
klíma, grillezési lehetőség a kertben, parkolás. elhelyezés: 4	fős	apart-
manban, melyekben két hálószoba, konyhasarok étkezővel és nappal-
ival, fürdőszoba és erkély található. ellátás: önellátás. Parkolás: a házak 
előtt, ingyenesen. az ár nem tartalmazza: egyszeri re-gisztrációs díj, 
melyet	érkezéskor	kell	fizetni:	4	€/fő.		minimum tartózkodás: 7	éj	(07.02-
08.20.	közötti	 időszakban,	szombati	érkezéssel),	a	többi	 időpontban	4	
éj. egyéb: egyedi lemondási feltételek.

malinsKa   
Tea aParTman              Hr0302
leírás: az apartman 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.	A	
városközponttól	200	méterre,	az	aprókavicsos	strandtól	350	méterre	he-
lyezkedik el az apartmanház. szolgáltatás: klíma, grillezési lehetőség 
a kertben, parkolás. elhelyezés:	 2+2	 fős	 apartmanban:	 franciaágyas	
hálószoba,	 egylégterű	 konyha/nappali	 kihúzhatós	 fotelággyal,	TV,	 klí-
ma,	 internet,	külön	fürdőszoba	és	egy	10	m2-es	terasz	tartozik	hozzá.	
ellátás: önellátás. Parkolás: a házak előtt, ingyenesen. az ár nem 
tartalmazza: egyszeri regisztrációs díj, melyet érkezéskor kell fizetni: 
4	 €/fő.	 	felár: kisállat	 vihető	 10	 €/kisállat/éj.	minimum tartózkodás: 
7	 éj	 (07.02-08.20.	 közötti	 időszakban,	 szombati	 	 érkezéssel),	 a	 többi	
időpontban	4	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

KrK   
villa lovorKa ***                   Hr0301
leírás: a tengerpart közvetlen közelében helyezkedik el nyugodt, fás 
környezetben,	 a	 Drazica	 hoteltől	 50	méterre.	 Legközelebbi	 strand	 30	
méter,	 a	 Punta	 di	 Galetto	 strandtól	 200	 méterre	 fekszik,	 illetve	 400	
méterre a dražica strandtól. szolgáltatás: recepció, bár, étterem,  
medence. elhelyezés: kétágyas parkra néző standard szobákban, me-
lyek	 légkondicionáltak,	 internettel,	 TV-vel,	 telefonnal	 és	mini	 hűtővel	
felszereltek. ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában in-
gyenesen. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény:	 12	
éves	 korig	 pótágyon	 2	 felnőttel	 egy	 szobában	 ingyenes,	 12-18	 éves	
kor	között	pótágyon	2	felnőttel	egy	szobában	20%.	minimum tartóz-
kodás: 07.09-08.20.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.	Háziállat	nem	vihető.

KrK   
valamar KoralJ HoTel***                    Hr0301
leírás:	Krk	város	központja,	a	gyönyörű	promenádon	keresztül,	10	per-
ces	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, ingye- 
nes wifivel, telefonnal, minibárral és külön fürdőszobával felszereltek. 
ellátás:	 reggeli	 és	 ebéd	 (14:00	 óráig	 vehető	 igénybe).	 Parkolás: a 
szálloda parkolójában, térítés ellenében. az ár tartalmazza: idegen-
forgalmi adó. Kedvezmény: egy gyermek 2 éves korig szülőkkel egy 
ágyon ingyenes. felár: kisállat:	25	€/éj,	helyszínen	fizetendő.	minimum 
tartózkodás:	07.23-08.21.	között	5	éj,	a	többi	időszakban	3	éj.

50 m

200 m

15% (foglalás	és	teljes	összeg	fizetése	03.31	–	ig,	04.01-04.15;	04.18-04.30;	05.29-06.04;	minimum	3	éjszaka	tartózkodás	esetén)

50 m

100 m

350 m
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KrK-sziget dalmácia

silo 
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 fürdőszoba 
és	erkély	található.	Háziállat	nem	vihető.

silo 
sonaTa aParTman               Hr0302
leírás:	az	apartmanház	250	méterre	helyezkedik	el	a	homokos	strandtól	
és	350	méterre	Silo	központjától.	szolgáltatás: internet, klíma, parkolá-
si lehetőség. elhelyezés: légkondicionált, földszinti a2, 2 fős apartman-
ban, melyben egy franciaágyas hálószoba, külön zuhanyzós fürdőszoba, 
kihúzhatós fotelággyal rendelkező nappali, jól felszerelt konyha és 
terasz található. Az étkező, nappali és a konyha egy légtérben került  
kialakításra.	Háziállat	nem	vihető.

silo 
baranic aParTman               Hr0302
leírás:	a	tengertől	és	a	homokos	strandtól	250	méterre	fekszik	az	apart-
manház, a központ is sétányi távolságra fekszik. szolgáltatás: internet, 
klíma, barbecue, parkolás. elhelyezés: a házban két a2, 2 fős apartman 
található	(egyik	a	földszinten,	másik	az	emeleten),	melyekben	egy	fran-
ciaágyas	 hálószoba,	 nappalikonyha	 (bárpultos	 étkezővel),	 fürdőszoba	
és terasz található. 

 apartman/hét	 03.01-06.04.	 06.04-07.02.
	 	 09.10-12.31.	 08.27-09.10.	 07.02-07.16.	 07.16-07.30.	 07.30-08.27.

A2	2	fős	1	hálószobás	 130	700	Ft	 144	200	Ft	 158	300	Ft	 171	500	Ft	 191	800	Ft
A4	4	fős	2	hálószobás	 171	500	Ft	 188	300	Ft	 204	900	Ft	 235	300	Ft	 269	500	Ft

silo és KörnyéKe magánaParTmanoK
leírás: az apartmanok krk-sziget észak-keleti részén, a festői Šilo, a vég-
telenül romantikus klimno falucskákban, valamint Njivicében és környékén 
találhatóak. elhelyezés: családiasan berendezett magánházak apartman-
jaiban. Minden apartmanban nappali felszerelt konyhasarokkal és étkezővel, 
zuhanyzós vagy kádas fürdőszoba, Wc található, terasz vagy balkon tar-
tozik hozzájuk, általában tv rendelkezésre áll. A „b” típusú apartmanoknál  
2	fő	részére	a	szállás	a	nappaliban	kinyitható/kihúzható	kanapén	biztosí-
tott. Pótágyazásra csak „A” típusú apartmanokban van lehetőség, többnyi-
re a nappaliban. ellátás: önellátás. Parkolás: a házak előtt, ingyenesen. 
az ár tartalmazza:	ágynemű,	végső	takarítás	díja,	klíma.	az ár nem tar-
talmazza: 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: háziál-
lat	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!

150 m

250 m

250 m

03.01-06.04. és 09.10-12.31. között:
részvételi díj: A2	2	fős	1	hálószobás:	112	300	Ft/apartman/hét
	 A4	4	fős	2	hálószobás:	146	900	Ft/apartman/hét

06.04-07.02. és 09.03-09.10. között:
részvételi díj:	 A2	2	fős	1	hálószobás:	123	600	Ft/apartman/hét
	 A4	4	fős	2	hálószobás:	161	400	Ft/apartman/hét

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, strandröplabda, 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,	
bútorozott	erkéllyel	vagy	terasszal	rendelkezik,	a	fürdőszobákban	zuhanykabin,	WC	és	mosdókagyló,	a	konyhákban	főzőlap,	hűtőszekrény	és	fil-
teres 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	franciaágy	található,	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,	idegenforgalmi	adó.	az ár nem tartalmazza: végső	takarítás	50	€/lakóegység.	Kedvezmény: 5	éves	
korig	a	félpanzió	ingyenes,	5-12	éves	kor	között	50%. felár: félpanzió	(büféreggeli	és	büfévacsora,	ital	automatából:	9	300	Ft/fő/alkalom.	Kisállat	
(max.	7kg),	mely	előre	rendelendő	15,40	€/éj.	minimum tartózkodás:	5	éj.

 egység/éj	 05.28-06.04.
	 	 09.03-09.10.	 06.04-06.11.	 06.11-06.25.	 06.25-07.09.	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 07.09-08.20.

3*-os	2	fős	stúdió	 23	900	Ft	 29	800	Ft	 39	900	Ft	 46	600	Ft	 36	400	Ft	 51	400	Ft	 63	900	Ft
3*-os	3	fős	stúdió	 26	500	Ft	 34	600	Ft	 49	500	Ft	 55	300	Ft	 45	600	Ft	 61	500	Ft	 73	900	Ft
4*-os	comfort	4	fős	apartman	 38	400	Ft	 49	500	Ft	 70	300	Ft	 77	500	Ft	 63	900	Ft	 86	900	Ft	 103	400	Ft
4*-os	comfort	5	fős	apartman	 48	900	Ft	 61	500	Ft	 98	400	Ft	 99	900	Ft	 79	800	Ft	 109	600	Ft	 133	600	Ft

150 m

 fő/éj	 04.22-06.04.	 06.04-06.18.	 06.18-07.16.
	 	 09.25-10.31.	 09.11-09.25.	 08.20-09.11.	 07.16-08.20.

kétágyas	classic	szobában	 27	900	Ft	 31	700	Ft	 35	900	Ft	 43	300	Ft

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.  
szolgáltatás: recepció, étterem, kávézó, szabadtéri medence, wellness-
részleg,	 napozóterasz,	 kert,	 térítés	 ellenében	 WIFI	 a	 közterületeken.	 
elhelyezés: classic	 kétágyas	 (twin),	 pótágyazható	 szobákban,	 mely-
ekhez fürdőszoba, tv, minibár és erkély tartozik. ellátás: All-inclusive 
(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.)	Parko-
lás: a	szálloda	területén	térítés	ellenében	(kb.	4	€/nap).	az ár nem tar-
talmazza:	idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	
50%. Kedvezmény:	7	éves	korig	pótágyon	ingyenes,	7-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	12-18	éves	kor	között	pótágyon	30%,	felnőtt	pótágyon	
10%.	minimum tartózkodási idő: 3	éj.

350 m



sveTi filiP 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.	
elhelyezés:	 egyszerűen	 berendezett	 apartmanokban.	 b3:	 3	 fős	 lég-
kondicionált	 apartmanban,	 mely	 kb.	 27,5	 nm,	 egy	 hálószobával,	 zu-
hanyzós	 fürdőszobával,	 nappalival	 (kihúzható	 fotelágy	 1	 fő	 részére),	
konyhasarokkal	és	5,6	nm-es	balkonnal	rendelkezik.	c4: 4	fős	légkondi-
cionált	 apartmanban,	 mely	 kb.	 39	 nm,	 egy	 hálószobával,	 zuhanyzós	
fürdőszobával,	nappalival	(kihúzható	fotelágy	2	fő	részére),	konyhasa-
rokkal	és	6,6	nm-es	balkonnal	rendelkezik.	d5:	5	fős	légkondicionált	apartmanban,	mely	kb.	35	nm,	két	hálószobával,	zuhanyzós	fürdőszobával,	
nappalival	(kihúzható	fotelágy	1	fő	részére),	konyhasarokkal	és	6,6	nm-es	balkonnal	rendelkezik.	ellátás: önellátás	vagy	reggeli	és/vagy	vacsora	
igényelhető,	melyet	a	Hotel	Alba	(apartmantól	15	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	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény: félpanziós ellátás 
3-7	éves	kor	közötti	gyermeknek	50%.	felár:	a	Hotel	Alba	éttermében	vehető	igénybe:	büféreggeli:	3	200	Ft/fő/alkalom,	büfévacsora		4	500	Ft/fő/
alkalom,	gyermekágy:	04.21-06.25.	és	09.03-10.01.	közötti	időszakban	1	300	Ft/fő/éj,	a	többi	időpontban	2	200	Ft/fő/éj.	Háziállat	előre	rendelés	
esetén:	8	€/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás:	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	 04.21-06.11.	 06.11-06.25.	 06.25-07.02.	 07.02-07.23.
	 	 09.10-10.01.	 09.03-09.10.	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 07.23-08.20.

B3	apartman	 	 12	500	Ft	 16	900	Ft	 24	500	Ft	 34	600	Ft	 39	900	Ft
C4	apartman	 	 12	900	Ft	 17	400	Ft	 26	500	Ft	 35	900	Ft	 41	700	Ft
D5	apartman	 	 15	900	Ft	 21	900	Ft	 31	700	Ft	 43	300	Ft	 48	900	Ft

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

5=7 (04.21-06.04.	és	09.03-10.01.	közötti	időszakban	5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7 (06.04-06.18.	és	08.27-09.03.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

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

horvátországhorvátország

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!26 27

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	
homokos tengerpart is található. szolgáltatás: recepció, légkondi-
cionált	 étterem,	 kávézó,	 bár,	 üzlet,	 internetsarok,	 ingyenes	WIFI,	 lift,	
animáció. elhelyezés: kétágyas, pótágyazható tengerre és parkra néző 
szobákban,	melyekhez	 fürdőszoba,	 telefon,	TV,	 ingyenes	WIFI,	 széf	és	
erkély tartozik. 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	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%. Kedvezmény: 7	éves	
korig	pótágyon	ingyenes,	7-12	éves	kor	között	04.08-06.25.	és	09.10-10.01.	közötti	időszakokban	pótágyon	ingyenes,	a	többi	időpontban	50%.	12	
éves	korig	főágyon	30%,	felnőtt	pótágyon	10%.	Családi	szobában	12	éves	korig	két	felnőtt	mellett	két	gyerek	kihúzhatós	fotelágyon	04.08-06.25.	
és	09.10-10.01.	között	70%,	a	többi	időpontban	50%.	minimum tartózkodás: 3	éj	(06.04-09.10.	közötti	időszakban	csak	szerdai	vagy	szombati	
érkezéssel).	A	többi	időszakban	az	érkezés	és	a	távozás	a	hét	minden	napján	lehetséges.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

dalmácia dalmácia

 fő/éj	 04.08-06.11.	 06.11-06.25.	 06.25-07.02.	 07.02-07.23.
	 	 09.17-10.01.	 09.10-09.17.	 08.27-09.10.	 08.20-08.27.	 07.23-08.20.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 11	500	Ft	 14	300	Ft	 16	900	Ft	 21	600	Ft	 22	600	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 12	500	Ft	 15	400	Ft	 17	900	Ft	 22	600	Ft	 23	500	Ft
tengerre	néző	családi	szobában	 13	300	Ft	 15	900	Ft	 18	800	Ft	 22	900	Ft	 23	900	Ft

150 m

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

5=7 (04.08-05.21.	és	09.10-10.01.	közötti	időszakban	5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7 (05.21-06.11.	és	09.03-09.10.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

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

100 m

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	WIFI-vel	felszereltek	és	saját	fürdőszobával	
rendelkeznek. A szobák egy része a tengerre néz, másik része pedig a 
parkra. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenesen a szálloda parkolójában. 
az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adó:	 800	 Ft/fő/éj,	 mely	
irodánkban	 fizetendő.	 Idegenforgalmi	 adót	 12	 éves	 korig	 nem	 kell	
fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény:	4	éves	korig	ingyenes	
pótágyon,	14	éves	korig	6	700	Ft/fő/éj,	14	éves	kor	felett		9	900	Ft/fő/éj.	
felár:	ebéd	vagy	vacsora	felára:	6	100	Ft/fő/alkalom.	

Trogir  
HoTel medena***              Hr0401   
leírás:	 az	 aparthotel	 4	 km-re	 található	Trogirtól,	 Seget	 Donji	 halász-
falu	 körzetében	 fekszik,	 250	 m-re	 a	 tengertől.	 2	 főépületből	 és	 egy	
melléképületből áll. szolgáltatás: recepció, étterem, kültéri medence, 
bár,	 ingyenes	WIFI.	elhelyezés:	 standard	kétágyas	 szobákban	 (A	és	B	
főépület	1	és	2.	emeletén	parkra	néző,	7	és	8.	emeletén	tengerre	néző	
szobák),	 melyek	 légkondicionáltak,	 TV-vel	 és	 ingyenes	 WIFI-vel	 fel-
szereltek és saját fürdőszobával rendelkeznek. A szobák egy része a 
tengerre néz, másik része pedig a parkra. ellátás: félpanzió. Parkolás: 
ingyenesen a szálloda parkolójában. 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%.	Kedvez-
mény: 3	éves	korig	két	 felnőttel	pótágy	nélkül	 ingyenes,	3-7	éves	korig	két	 felnőttel	pótágy	nélkül	 ingyenes,	3-7	éves	kor	között	két	 felnőttel	
pótágyon	60	%,	7-14	éves	kor	között	két	felnőttel	pótágyon	50%,	felnőtt	pótágy	10	%,	7	éves	korig	főágyon	egy	felnőttel	50%,	7-14	éves	kor	között	
főágyon	egy	felnőttel	30%.	felár:	gyermekágy	3	éves	korig:	1	200	Ft/fő/éj,	teljes	panzió	felára	5	700	Ft/fő/alkalom.	minimum tartózkodási idő: 
06.25-09.03.	között	5	éj,	egyébként	2	éj.	

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

kétágyas	szobában	 16	800	Ft	 21	600	Ft	 24	900	Ft

50 m

Trogir 
medena aParTman              Hr0402
leírás:	4	km-re	található	Trogirtól,	Seget	Donji	halászfalu	körzetében,	250	m-re	a	tengertől.	2	főépületből	és	egy	melléképületből	áll.	szolgál-
tatás: recepció,	étterem,	bár,	 ingyenes	WIFI.	elhelyezés:	Standard	Plus	A	 (2+1)***	apartmanokban:	 	kb.	40	nm-es,	egylégterű	konyha,	nappali	
egy	kihúzható	ággyal,	egy	hálószoba,	fürdőszoba,	TV.	Standard	Plusz	B	(4+1)***	apartmanokban:	kb.	46	nm-es,	egylégterű	konyha,	nappali	egy	
kihúzható ággyal, két hálószoba, fürdőszoba, tv.  ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen a szálloda parkolójában. az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	adó	2,2	€/fő/éj,	helyszínen	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartóz-
kodás:	06.11-09.10.	között	7	éj,	05.28-06.11.	és	09.10-09.17.	között	5	éj,	egyébként	3	éj. felár:	gyermekágy	3	éves	korig	3	100	Ft/fő/éj,	 reggeli	
felára	4	400	Ft/fő/alkalom,	félpanzió	felára	8	900	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	 04.01-05.14.	 05.14-05.28.	 05.28-06.11.	 06.11-07.02.	 07.02-07.09.
	 	 10.01-11.01.	 09.17-10.01.	 09.10-09.17.	 08.27-09.10.	 08.13-08.27.	 07.09-08.13.

A	2+1	standard	plus***	 19	300	Ft	 24	300	Ft	 27	400	Ft	 35	900	Ft	 42	300	Ft	 50	500	Ft
B	4+1	standard	plus***	 28	900	Ft	 33	600	Ft	 39	400	Ft	 52	900	Ft	 67	300	Ft	 75	900	Ft

 fő/éj	 05.01-06.01.	 06.01-06.11.	 06.11-06.25.	 06.25-07.09.
	 	 09.24-11.01.	 09.17-09.24.	 09.03-09.17.	 08.20-09.03.	 07.09-08.20.

standard	parkra	néző	kétágyasban	 20	300	Ft	 20	900	Ft	 23	900	Ft	 27	400	Ft	 29	900	Ft
standard	tengerre	néző	kétágyasban	 21	900	Ft	 23	900	Ft	 26	900	Ft	 29	300	Ft	 32	200	Ft

250 m

100 m
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Ćiovo 
adriaTic PanziÓ***                Hr0404
leírás:	a	panzió	Trogir	központjától	900	m-re,	a	kavicsos	tengerparttól	pedig	20	méterre	található.	szolgál-
tatás: étterem. elhelyezés: 1.	és	3.	emeleti	kétágyas	szobákban,	melyek	pótágyazhatóak	(kihúzható	kanapé),	
saját	fürdőszobával,	klímával	(felár	ellenében),	internettel,	TV-vel,	valamint	részben	erkéllyel	felszereltek.	el-
látás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a panzió előtt ingyenesen. az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi 
adó:	2,2	€/fő/éj,	klíma,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	12	éves	korig	nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	
12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény:	4	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyon	ingyenes,	4-12	kor	között	pót-
ágyon	20%,	felnőtt	pótágyon	10%.	minimum tartózkodás:	7	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

Ćiovo 
villa zaJa                Hr0402
leírás: az apartmanház Mavastica öbölben helyezkedik el, 200 méterre az aprókavicsos tengerparttól. okrug 
Gornji	központja	800	méterre	található	a	villától,	ahol	gyógyszertár,	élelmiszerbolt,	pékség,	posta	és	ATM	is	ren-
delkezésre áll. szolgáltatás: wifi, kültéri medence, sütögetési lehetőség a kertben. elhelyezés: 2+1 fős stúdió a 
földszinten található, melyben egy franciaágy, egy kihúzható fotelágy, nappali és konyha található egy légtérben. 
külön zuhanyzós fürdőszoba tartozik hozzá és egy kisebb terasz. A 4 fős apartmanban két kétágyas szoba talál-
ható, az egyik hálószoba függönnyel van elválasztva a jól felszerelt konyhától. ezen felül zuhanyzós fürdőszoba 
és terasz is tartozik az apartmanhoz. A 4+1 fős apartmanban két darab kétágyas hálószoba, nappali kihúzható fotelággyal és ugyanabban a légtérben 
elhelyezkedő konyha és étkező is található. Az apartmanhoz továbbá egy zuhanyzós fürdőszoba és terasz is tartozik. Az összes apartman tengerre néző. 
ellátás: önellátás. az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó:	2,2	€/fő/éj.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	
felár:	klíma:	kb.	5	€/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	minimum tartózkodás: 7	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

Ćiovo 
villa ana***           Hr0402
leírás:	 az	apartmanház	Okrug	Gornji-ban	helyezkedik	el,	120	méterre	az	
aprókavicsos	tengerparttól,	4	km-re	Trogirtól.	Legközelebbi	bolt	100	m,	ét-
termek,	bárok,	boltok,	posta	500	méterre	találhatóak.	szolgáltatás: klíma. 
elhelyezés: a/3+2 fős apartmanban,	melyben	két	hálószoba	(egyikben	egy	
egyszemélyes	 ágy,	másikban	dublaágy),	 nappali/konyha	 kihúzható	 kana- 
péval 2 fő részére, fürdőszoba, tv, erkély található. a/4+2 fős apartman-
ban	két	kétágyas	szoba,	nappali/konyha	kihúzható	kanapéval	2	fő	részére,	
fürdőszoba, tv és erkély tartozik az apartmanhoz. a/4+1 fős apartmanban 
két	darab	kétágyas	hálószoba,	nappali	kihúzható	 fotelággyal	1	 fő	 részére	
és ugyanabban a légtérben elhelyezkedő konyha, tv, fürdőszoba valamint 
erkély is található. ellátás: önellátás. az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adót,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	
nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás:	7	éj.	
egyéb: egyedi lemondási feltételek.

dalmácia dalmácia

 fő/éj	 04.01-06.11.	 06.11-06.25.	 06.25-07.02.
	 	 09.10-10.31.	 09.03-09.10.	 08.27-09.03.	 07.02-08.27.

kétágyas	szobában	félpanzióval	 14	400	Ft	 15	400	Ft	 15	900	Ft	 16	900	Ft
kétágyas	szobában	reggelivel	 10	500	Ft	 11	500	Ft	 11	900	Ft	 12	900	Ft

 apartman/hét	 04.01-06.04.	 06.04-06.25.
	 	 09.03-10.31.	 08.27-09.03.	 06.25-08.27.

A/4+1,	A/3+2	apartman	 251	300	Ft	 319	900	Ft	 354	400	Ft
A/4+2	apartman	 285	600	Ft	 335	300	Ft	 403	900	Ft

	 apartman/hét	 05.01-06.18.	 06.18-07.02.,	08.20-10.01.	 07.02-08.20.
2+1	fős	stúdió	 	 167	300	Ft	 191	800	Ft	 251	300	Ft
4	fős	apartman	 	 216	300	Ft	 269	500	Ft	 319	900	Ft
4+1	fős	apartman	 	 269	500	Ft	 302	900	Ft	 353	500	Ft

Ćiovo  
villa cviTa             Hr0402   
leírás:	 az	 aprókavicsos	 tengerparttól	 120	 méterre	 helyezkedik	 el.	 A	
ház	 150	méteres	 körzetében	 bolt	 és	 étterem	 is	 található.	 szolgálta-
tás: grillezési lehetőség, parkolás. elhelyezés: földszinten és az első 
emeleten	lévő	4	fős	40	m2-es	apartmanokban,	melyekben	két	hálószo-
ba és fürdőszoba van. Az 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.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

 apartman/hét	 04.01-06.04.	 06.04-06.25.
	 	 09.03-10.31.	 08.20-09.03.	 06.25-08.20.

2+2	fős	apartman	 201	600	Ft	 235	200	Ft	 269	500	Ft
4	fős	apartman	 216	300	Ft	 262	500	Ft	 295	900	Ft

120 m

120 m

20 m

200 m

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	két-
ágyas szoba, nappali kihúzható fotelággyal 2 fő részére, jól felszerelt külön 
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.	
Kedvezmény: 12	 éves	 korig	 nem	 kell	 idegenforgalmi	 adót	 fizetni,	 12-18	
éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás: 7	éj.	egyéb: egyedi lemondá-
si feltételek.

10 m

 apartman/hét	 05.01-06.04.	 06.04-07.02.
	 	 09.10-10.01.	 08.27-09.10.	 07.02-08.27.

2+1	fős	apartman	 150	900	Ft	 167	300	Ft	 208	600	Ft
4	fős	apartman	 201	600	Ft	 235	200	Ft	 285	600	Ft
6	fős	apartman	 267	900	Ft	 319	900	Ft	 403	900	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, zuhany-
zós fürdőszoba és erkély. ellátás: önellátás. Parkolás: az apartman terü-
letén ingyenesen. az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó:	2,2	€/fő/éj,	klíma	5	€/éj,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	Kedvezmény: 12	éves	
korig	nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás:	7	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

 apartman/hét	 05.01-06.11.	 06.11-06.25.	 06.25-07.02.	 07.02-07.16.
	 	 09.17-09.30.	 09.03-09.17.	 	 08.27-09.03.	 07.16-08.27.

A1+2	apartman	 124	600	Ft	 134	900	Ft	 151	300	Ft	 178	500	Ft	 188	300	Ft
A4	apartman		 184	800	Ft	 188	300	Ft	 216	300	Ft	 253	900	Ft	 269	500	Ft

160 m

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 apart- 
manokban:	 30	 nm-es	 apartman:	 egy	 háromágyas	 szoba,	 konyha,	
fürdőszoba és tengerre néző balkon található. a4+2 fős apartma-
nokban:	 78	nm-es	apartman:	két	kétágyas	 szoba,	konyha,	nappali	egy	
kihúzható kanapéággyal 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. Kedvezmény:	12	éves	korig	nem	kell	idegenfor-
galmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás:  
7	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

400 m

 apartman/hét	 04.01-06.11.	 06.11-07.02.
	 	 09.03-10.31.	 08.27-09.03.	 07.02-08.27.

A3	apartman	 151	200	Ft	 167	300	Ft	 198	800	Ft
A4+2	apartman	 269	500	Ft	 285	600	Ft	 353	500	Ft

duce 
rogac PanziÓ****         
Hr0404
leírás: a panzió omis központjától 2 km-re, mely a cetina folyó torkola-
tánál fekvő mediterrán hangulatú kisváros. A szállás kavicsos tengerparttól 
pedig	30	méterre	található.	szolgáltatás: teraszos á la carte étterem. elhe-
lyezés:	kétágyas	szobákban,	melyek	pótágyazhatóak	(kihúzható	kanapé),	
saját fürdőszobával, klímával, internettel, hajszárítóval, tv-vel felszereltek. 
ellátás: félpanzió. Parkolás: a panzió előtt ingyenesen. az ár nem tar-
talmazza:	 idegenforgalmi	 adó:	 2,2	 €/fő/éj,	 mely	 a	 helyszínen	 fizetendő.	
Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	
50%.	Kedvezmény:	 2	éves	korig	 szülőkkel	egy	ágyon	 ingyenes,	2-12	kor	
között	pótágyon	1	900	Ft/fő/éj.	minimum tartózkodás:	7	éj.	egyéb: egyedi 
lemondási feltételek.

 fő/éj	 04.01-06.11.
	 	 09.17-10.31.	 06.11-09.17.

kétágyas	szobában	erkély	nélkül	 18	300	Ft	 19	900	Ft
kétágyas	szobában	erkéllyel	 19	900	Ft	 22	900	Ft

30 m
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dalmácia Pag-sziget
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 és a melléképü-
letben találhatóak. ellátás: all inclusive, büfé stílusban. Parkolás: limitált, 
őrzött	parkolóban	07.02-08.27.	között	10	€/nap,	a	többi	időszakban	5	€/nap	
vagy a szálloda előtt ingyenesen. felár: egyágyas	felár	50%.	az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Ked-
vezmény:	3	éves	korig	a	pótágy	ingyenes,	7	éves	korig	2	400	Ft/fő/éj,	14	éves	korig	4	800	Ft/fő/éj,	14	éves	kor	felett	10	%.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	
kor	alatt	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50%.	minimum tartózkodás:	06.18-09.10.	között	4	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő,	
egyébként	1	éj.

 fő/éj	 04.29-05.21.	 05.21-06.18.	 06.18-07.02.
	 	 09.24-10.01.	 09.10-09.24.	 08.27-09.10.	 07.02-08.27.

kétágyas	tenger	felőli	komfort	szobában	 19	900	Ft	 22	300	Ft	 31	300	Ft	 37	500	Ft
standard	tenger	felőli	családi	szobában	 20	900	Ft	 23	900	Ft	 34	600	Ft	 40	800	Ft

orebic  
HoTel orsan***             Hr0401
leírás: Pelješac-félszigeten található, az aprókavicsos tenger partján. 
Orebic	központja	15	perces	sétával	elérhető.	szolgáltatás: recepció, pool 
bár, étterem, kültéri medence, teniszpálya, játszótér, biciklikölcsönzés, 
animáció, élőzene, ingyenes wifi, ingyenes parkolás. elhelyezés: com-
fort, kétágyas, erkélyes, parkra néző és kétágyas, erkélyes, tengerre néző 
szobákban, melyek légkondicionáltak, ingyenes wifivel, tv-vel, telefonnal 
és zuhanyzós fürdőszobával felszereltek. ellátás:	 all	 inclusive	 light	 (bü-
féreggeli,	ebéd	és	vacsora	italokkal).	Parkolás: ingyenesen a szálloda par-
kolójában. az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény: 7	éves	
korig	a	pótágy	ingyenes,	7-14	éves	kor	között	50%,	14	éves	kor	felett	20%.	
minimum tartózkodás: 06.18-08.27.	között	4	éj,	a	többi	időpontban	3	éj.

maKarsKa   
HoTel oseJava****              Hr0401
leírás:	a	tengerparti	fekvésű	szálloda	a	makarskai	riviéra	déli	részén	fek-
szik, az osejava Park szomszédságában. szolgáltatás: recepció, étterem, 
medence, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas, parkra néző szobákban, 
melyek	ingyenes	wifivel,	TV-ve,	széffel	és	fürdőszobával	felszereltek.	el-
látás:	 reggeli.	 Félpanzió	 felár	 ellenében	 kérhető:	 8	 100	 Ft/fő/alkalom.	
Parkolás:	 a	 szálloda	 garázsában	 térítés	 ellenében:	 16	 €/autó/nap.	az 
ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	 adó	 800	 Ft/fő/éj,	mely	 irodánk-
ban	fizetendő.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	
éves	kor	között	50%.	Kedvezmény: egy gyermek 2 éves korig szülőkkel 
egy	 ágyon	 ingyenes,	 12	 éves	 korig	 két	 felnőttel	 egy	 szobában	 pót- 
ágyon	50%,	felnőtt	pótágyon	20%.	minimum tartózkodás:	07.02-08.20.	
között	7	éj,	egyébként	3	éj.

 fő/éj	 05.28-06.04.	 06.04-06.18.	 06.18-07.09.
	 	 09.03-09.17.	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 07.09-08.20.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 21	300	Ft	 24	500	Ft	 27	800	Ft	 30	700	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 22	600	Ft	 27	400	Ft	 30	700	Ft	 33	900	Ft

 fő/éj	 04.16-05.14.	 05.14-05.28.	 05.28-07.02.
	 	 10.01-10.08.	 09.17-10.01.	 08.20-09.17.	 07.02-08.20.

parkra	néző	kétágyasban	 22	900	Ft	 27	400	Ft	 31	700	Ft	 41	800	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	
11	900	Ft/fő/hét.		az ár tartalmazza: szállás,	áram-,	víz-,	gáz-	és	ágynemű	használatot	és	az	idegenforgalmi	adót.	az ár nem tartalmazza: egyszeri re-
gisztrációs	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.

 apartman/hét	 06.18-07.02.	 07.02-07.16.
	 	 	 08.27-09.10.	 08.20-08.27.	 07.16-07.30.	 07.30-08.20.

2-3	fős	 	 144	300	Ft	 167	300	Ft	 191	800	Ft	 195	300	Ft	 218	900	Ft
4	fős	 	 181	300	Ft	 197	900	Ft	 228	900	Ft	 237	300	Ft	 265	300	Ft
5	fős	4	fő	esetén	 191	800	Ft	 208	600	Ft	 237	300	Ft	 255	500	Ft	 272	300	Ft
5	fős	5	fő	esetén	 208	600	Ft	 225	900	Ft	 255	500	Ft	 272	300	Ft	 296	800	Ft

Pag  
ivanKa aParTman
leírás:	 a	 legközelebbi	 kavicsos	 strand	 150	 méterre	 található	 az	 apart-
manháztól. elhelyezés:	 egyszerűen	 berendezett	 35-38	 nm-es,	 2-3 fős 
apartmanban, melyben egy kétágyas vagy egy háromágyas szoba, egy 
fürdőszoba, konyhával egy légtérben lévő nappali és egy kisebb terasz ta-
lálható.	55	nm-es,	4-5 fős apartmanban, melyben egy kétágyas szoba, egy 
háromágyas	szoba,	egy	fürdőszoba,	konyhával/érkezővel	és	egy	kisebb	ter-
asz található. Az apartmanok légkondicionáltak és tv-vel felszereltek. Parko-
lás 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),	
egy fürdőszoba, konyhával egy légtérben lévő nappali és egy kisebb terasz 
található. Az apartmanok részben légkondicionáltak és tv-vel felszereltek.

150 m

200 m

Pag  
sanJa aParTman
leírás:	 az	 apartman	 350	méterre	 húzódik	 az	 aprókavicsos	 strandtól,	 Pag	
központja	 1400	 méterre	 található.	 elhelyezés:	 45	 nm-es,	 2-3 fős első 
emeleti, légkondicionált apartmanban, melyben egy hálószoba, konyha 
villanytűzhellyel,	hűtő	fagyasztóval,	konyhával	egy	légtérben	lévő	nappali-
val,	 ahol	 kihúzható	 kanapé	 1	 fő	 részére,	 zuhanyzós	 fürdőszoba	 és	 erkély	
található.	 60	 nm-es,	 4 fős első emeleti, légkondicionált apartmanban,  
melyben	két	hálószoba,	konyha	villanytűzhellyel,	hűtő	fagyasztóval,	konyha	
nappalival,	zuhanyzós	fürdőszoba	és	erkély	található.	75	nm-es,	4-5 fős második emeleti,	légkondicionált	apartmanban,	melyben	két	hálószoba	(egyik-
ben	3	ágy,	másikban	2	ágy),	konyha	gáztűzhellyel,	hűtő	fagyasztóval,	konyhával	egy	légtérben	lévő	nappalival,	zuhanyzós	fürdőszoba	és	erkély	található.	
ellátás: önellátás.  Parkolás: a házak előtt vagy azok udvarán, ingyenesen. Kedvezmény: egy	gyermek	4	éves	korig	a	szülők	ágyában	11	900	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:	légkondicionált	apartman	rendelése	esetén	8	€/éj,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.		minimum tartózkodás: 7	éj,	
szombati érkezéssel.

350 m

										apartman	 05.01-06.04.	 06.04-06.18.	 06.18-07.02.	 07.02-07.16.	 07.16-07.30.
(SARA/IVANKA)/hét	 09.17-09.30.	 09.10-09.17.	 09.03-09.10.	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 07.30-08.20.

2	fős	 	 		76	300	Ft	 		90	300	Ft	 107	700	Ft	 127	900	Ft	 155	900	Ft	 178	500	Ft
3	fős	 	 		90	300	Ft	 107	700	Ft	 129	900	Ft	 155	900	Ft	 178	500	Ft	 204	900	Ft
4	fős	 	 104	400	Ft	 129	900	Ft	 158	300	Ft	 183	900	Ft	 218	900	Ft	 251	300	Ft
5	fős	 	 117	800	Ft	 146	300	Ft	 178	500	Ft	 212	800	Ft	 244	300	Ft	 279	300	Ft

előfoglalási kedvezmény: 10%	(05.01-07.30.	és	08.20-09.30.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)
   5%	(07.30-08.20.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

előfoglalási kedvezmény: 5%	(05.01	–	ig	történő	foglalás	esetén,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	05.15-ig)
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braC-sziget

 fő/éj	 04.01-04.19.	 04.19-06.04.	 06.04-07.09.
	 	 09.24-11.04.	 09.10-09.24.	 08.20-09.10.	 07.09-08.20.

kétágyas	szobában	 12	500	Ft	 14	400	Ft	 15	800	Ft	 18	300	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 15	400	Ft	 17	400	Ft	 18	900	Ft	 20	600	Ft

 fő/éj	 04.08-04.29.	 04.29-06.03.	 06.03-07.01.
	 	 11.04-11.18.	 10.07-11.04.	 08.26-10.07.	 07.01-08.26.

kétágyas	szobában	 22	600	Ft	 26	900	Ft	 31	700	Ft	 36	500	Ft

neum  
HoTel zeniT***                 cg0201
leírás:	a	szálloda	Neumban	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,	 kisméretű	nappali-
ban kihúzható kanapé 2 fő részére és konyhasarok, zuhanyzós fürdőszoba.  
ellátás: önellátás. Parkolás: apartmanonként egy parkoló biztosított. az ár 
tartalmazza: szállás, víz-, gáz- és áramfogyasztás, klíma.  az ár nem tar-
talmazza:	 idegenforgalmi	adó	10	kuna/fő/nap,	végső	 takarítás	díja	15	€/
tartózkodás, helyszínen fizetendőek. 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, pénz-
váltó. elhelyezés: parkra néző, standard, kétágyas szobákban, melyek 
ingyenes wifivel, telefonnal, tv-vel és minibárral felszereltek. ellátás: 
félpanzió. Parkolás: ingyenesen a hotel parkolójában. az ár nem tar-
talmazza:	idegenforgalmi	adó:	800	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	
Kedvezmény:	 egy	 gyermek	 2-7	 éves	 kor	 között	 pótágyon	 50%,	 7-12	
éves	kor	között	30%,	12	éves	kor	felett	10%.	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	 157	400	Ft
2+2	fős	apartman	 132	800	Ft	 172	700	Ft	 243	900	Ft
4+2	fős	apartman	 172	700	Ft	 212	900	Ft	 272	900	Ft
pótágy/hét	 		26	900	Ft																																			35	800	Ft

150 m

bosnYáK tengerPart                       

Plitvicei-tavak

500 m

zaKoPane    
orla vendégHáz
Pl0304 
leírás: a	Willa	 Orla	 egy	 1901-ben	 épült	 tradicionális	 vendégház-
ban	 várja	 vendégeit.	 A	 népszerű	 Krupówki	 utca	 üzletei,	 bárjai	 és	
éttermei	 mindössze	 15	 perces	 sétával	 elérhetők.	 A	 vendégházat	
faliszőnyegek	és	helyi	művészek	 festményei	díszítik.	szolgáltatás: 
recepció, reggelizőterem, társalgó, biliárdasztal, ping pong asztal, 
gyermeksarok, ingyenes wifi. elhelyezés:	 egyszerűen	 berendezett	
két-, három- valamint négyágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és saját fürdőszobával felszereltek. ellátás: reggeli. Parkolás: a vendég-
ház előtt ingyenesen. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó,	2	PLN/fő/éj.	minimum tartózkodás:	04.15-04.19.	és	04.29-05.04.	között	3	éj,	 
egyébként 2 éj. egyéb:	háziállat	vihető	2	300	Ft/háziállat/éj	felár	ellenében.	
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	 fő/éj	 04.01-10.23.	 10.23-12.29.
kétágyas	szobában	 11	800	Ft	 10	600	Ft

	 	 03.01-04.15.,	04.19-04.29.	 	 04.15-04.19.,	04.29-05.04.	 fő/éj	 05.04-06.15.,	06.20-06.25.	 06.25-10.01.	 06.15-06.20.,	11.10-11.14.	 	 10.01-11.10.,	11.14-12.23.	
kétágyas	szobában	 12	300	Ft	 13	800	Ft	 16	000	Ft
háromágyas	szobában	 10	900	Ft	 12	900	Ft	 14	700	Ft
négyágyas	szobában	 10	500	Ft	 12	300	Ft	 13	500	Ft

	 egység/éj	 03.01-04.14.,	04.18-04.28.	 06.01-10.01.	 04.14-04.18.
	 	 05.03-06.01.,	10.01-12.01.	 12.01-12.22.	 04.28-05.03.
2	ágyas	szoba	 	 13	900	Ft	 15	900	Ft	 17	400	Ft
Apartman	2	fő	részére	 17	900	Ft	 19	900	Ft	 21	900	Ft
Apartman	3	fő	részére	 23	900	Ft	 26	400	Ft	 28	300	Ft
Apartman	4	fő	részére	 29	800	Ft	 32	800	Ft	 34	800	Ft

KraKKÓ    
Wm HoTel sysTem sP. z o.o.***
Pl0201 
leírás: a modern szálloda, mely ötvözi a hagyományos stílust is, krakkó 
Prądnik biały városrészében helyezkedik el. A városközpont, a Galeria  
krakowska bevásárlóközpont és a krakkói Glowny 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  
6	€/nap.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/éj.

KoŚcielisKo    
aParTmanoK a naP alaTT           Pl0302 
leírás: az	apartmanház	a	Zakopanéval	szomszédos	Kościelisko	községben	található,	kb.	10	perc	autóútra	
zakopane központjától, a kościeliskoi fatemplom közvetlen közelében. innen egy perc sétára élelmiszer-
bolt,	2-3	percnyire	pedig	buszmegálló	is	található.	Az	Apartamenty	Pod	Słońcem	(magyarul:	Apartmanok	
a	Nap	Alatt)	épülete	néhány	éve	esett	át	egy	 teljes	átépítésen	és	 felújításon.	A	házban	6	darab	4-5	 fős	
apartman és egy 2 fős szoba került kialakításra. szolgáltatás: wifi, grillezési lehetőség, hinta, napozóágy, 
babaágy, etetőszék, babakád. elhelyezés:	4-5	fős	apartmanokban	vagy	2	fős	szobában.	Az	apartmanok	
fürdőszobából,	nappaliból,	 illetve	hálószobából	állnak,	jól	felszerelt	konyhával	(indukciós	főzőlappal,	edényekkel,	evőeszközökkel,	hűtővel,	víz-
forralóval),	LCD	tv-vel	és	kandallóval.	ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenes. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,50	pln/fő/éj.	Kiemelt 
időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. egyéb: kisállat	vihető	900	Ft/állat/éj	áron.



 apartman/hét	 04.14-05.26.
	 09.11-10.01.	 05.26-06.11.	 06.11-07.03.	 07.03-08.07.	 08.07-08.21.	 08.21-08.28.	 08.28-09.04.	 09.04-09.11.

B5SB	 176	900	Ft	 271	800	Ft	 294	400	Ft	 393	900	Ft	 450	700	Ft	 335	200	Ft	 248	900	Ft	 202	900	Ft
B5	 185	900	Ft	 286	200	Ft	 309	800	Ft	 414	700	Ft	 473	800	Ft	 352	900	Ft	 261	900	Ft	 213	600	Ft
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lignano sabbiadoro
arca aParTmanHáz              iT0202
leírás: az apartmanház a város központjában helyezkedik el, 20 mé-
terre a tengerparttól. szolgáltatás:	parkolóhely,	20	€/hét	Light	wifi	
(kérésre).	 elhelyezés: tv-vel, légkondival, kávéfőzővel és modern 
bútorokkal	 felszerelt	 5	 fős	 apartmanokban.	b5 apartman: nappali  
teakonyhával, kétszemélyes díványággyal, háromágyas szoba, zu-
hanyzós fürdőszoba, oldalirányú kilátással, tengerre néző erkély.

lignano sabbiadoro 
sun beacH aParTmanHáz           iT0202
leírás: az elegáns épület közvetlenül a tengerparti sétányon helyez- 
kedik el, a város központjában. szolgáltatás: lift, ingyenes light wifi, egy 
autó	számára	parkolóhely	a	garázsban	(kivéve:	terepjáró,	minibusz)	vagy	
felszíni parkolóhely. elhelyezés:	 TV-vel,	 légkondival,	 széffel,	 mikrohul-
lámú sütővel, vízforralóval, mosogatógéppel, mosógéppel, hajszárítóval, 
kávéfőzővel,	nagy	hűtőszekrénnyel,	biztonsági	ajtóval	és	modern	búto-
rokkal	felszerelt	5	fős	apartmanokban.	b5sb apartman: 2. emeleten ta-
lálható. Nappali teakonyhával, kétszemélyes díványággyal, háromágyas 
szoba, zuhanyzós fürdőszoba. A nappalihoz kis erkély is tartozik, nem 
tengerre néző kilátással. b5 apartman: nappali teakonyhával, kétsze-
mélyes díványággyal, háromágyas szoba, zuhanyzós fürdőszoba, erkély, 
közvetlen vagy oldalirányú kilátással a tengerre.
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 apartman/hét	 04.14-05.26.
	 09.10-10.01.	 05.26-06.11.	 06.11-07.02.	 07.02-08.06.	 08.06-08.20.	 08.20-08.27.	 08.27-09.03.	 09.03-09.10.

B5	 126	500	Ft	 180	400	Ft	 202	900	Ft	 258	900	Ft	 302	500	Ft	 221	200	Ft	 157	800	Ft	 144	800	Ft

olaszorsz áglignano

20 m

20 m

lignano sabbiadoro
verde aParTmanHáz              iT0202
leírás:	az	elegáns,	7	szintes	épület	a	város	központjában	található,	
50	méterre	a	tengertől,	üzletektől,	éttermektől,	bároktól.	szolgálta-
tás:	 ingyenes	 Light	wifi,	 apartmanonként	 egy	parkolóhely	 (kivéve:	
terepjáró,	minibusz),	lift,	mosókonyha.	elhelyezés: tv-vel, légkondi-
val,	széffel,	mikrohullámú	sütővel,	nagy	fagyasztós	hűtőszekrénnyel,	
hajszárítóval,	kávéfőzővel,	biztonsági	ajtóval	felszerelt	2,	3,	4	és	6	fős	
apartmanokban. a2 apartman: nappali teakonyhával, kétszemélyes 
díványággyal, zuhanyzós fürdőszoba, erkély. b3 apartman: nappali 
teakonyhával, egyszemélyes díványággyal, franciaágyas hálószoba, 
zuhanyzós fürdőszoba, erkély. b4 apartman: nappali teakonyhával, 
kétszemélyes díványággyal, franciaágyas hálószoba, zuhanyzós für-
dőszoba, erkély. c6 apartman: nappali teakonyhával, kétszemélyes 
díványágy, franciaágyas hálószoba, kétágyas hálószoba, zuhanyzós 
fürdőszoba, erkély.

 apartman/hét	 04.14-05.26.
	 09.10-10.01.	 05.26-06.11.	 06.11-07.02.	 07.02-08.06.	 08.06-08.20.	 08.20-08.27.	 08.27-09.03.	 09.03-09.10.

B4	 125	500	Ft	 193	400	Ft	 218	400	Ft	 282	800	Ft	 331	900	Ft	 240	500	Ft	 168	800	Ft	 143	400	Ft
B5	 167	400	Ft	 243	400	Ft	 272	200	Ft	 378	500	Ft	 438	700	Ft	 323	200	Ft	 213	900	Ft	 191	900	Ft
C6	 180	400	Ft	 276	900	Ft	 318	400	Ft	 433	900	Ft	 500	700	Ft	 368	900	Ft	 235	700	Ft	 206	400	Ft

lignano sabbiadoro 
fiore aParTmanHáz              iT0202
leírás:	az	elegáns,	5	szintes	épület	a	város	központjában	található,	
150	méterre	a	tengertől.	A	közelben	megtalálhatóak	éttermek,	piz-
zériák, üzletek, bárok. szolgáltatás:	szolárium,	medence	3	férőhelyes	
hidromasszázzsal	 és	 nyakzuhannyal	 (május	 közepétől	 szeptember	
közepéig),	 ingyenes	 Light	 wifi,	 apartmanonként	 egy	 őrzött	 par-
kolóhely, lift, mosókonyha. elhelyezés: tv-vel, légkondival, mikro-
hullámú	 sütővel,	 nagy	 fagyasztós	 hűtőszekrénnyel,	 hajszárítóval,	
kávéfőzővel,	széffel,	biztonsági	ajtóval,	modern	bútorokkal	felszerelt	
4,	5	és	6	fős	apartmanokban.	b4 apartman: nappali teakonyhával, 
étkezővel, egyszemélyes díványággyal, tetőtéri háromágyas szoba,  
zuhanyzós fürdőszoba, erkély. b5 apartman: nappali teakonyhával, étkezővel, kétszemélyes díványággyal, háromágyas szoba, zuhanyzós für-
dőszoba, erkély. c6 apartman: nappali teakonyhával, étkezővel, kétszemélyes díványággyal, háromágyas szoba, egyágyas szoba, zuhanyzós 
fürdőszoba, erkély.

 apartman/hét	 04.14-05.26.
	 09.10-10.01.	 05.26-06.11.	 06.11-07.02.	 07.02-08.06.	 08.06-08.20.	 08.20-08.27.	 08.27-09.03.	 09.03-09.10.

A2	 84	700	Ft	 144	300	Ft	 161	600	Ft	 226	500	Ft	 286	200	Ft	 193	400	Ft	 126	900	Ft	 96	700	Ft
B3	 99	600	Ft	 166	400	Ft	 185	200	Ft	 255	900	Ft	 318	400	Ft	 218	400	Ft	 147	200	Ft	 113	500	Ft
B4	 109	900	Ft	 182	800	Ft	 205	400	Ft	 284	800	Ft	 355	900	Ft	 243	400	Ft	 160	700	Ft	 125	900	Ft
C6	 132	300	Ft	 218	400	Ft	 242	900	Ft	 337	600	Ft	 424	700	Ft	 287	900	Ft	 194	300	Ft	 150	900	Ft

50 m

150 m

lignano riviera
sHaKesPeare aParTmanHáz             iT0202
leírás:	az	apartmanház	a	tengerparttól	és	az	üzletektől	300	méterre	ta-
lálható. szolgáltatás: kert,	medence	 (06.01-09.10	 között	 üzemel),	 par-
kolóhely	 (foglaltság	 függvényében),	 lift,	 20	 €/hét	 Light	 wifi	 (kérésre).	
elhelyezés: TV-vel,	 légkondival,	kávéfőzővel	 felszerelt	4	és	6	 fős	apart-
manokban. H4 apartman: nappali teakonyhával, kétszemélyes dívány-
ággyal, franciaágyas hálószoba, zuhanyzós fürdőszoba, kis erkély. i6 
apartman: nappali teakonyhával, kétszemélyes díványággyal, francia-
ágyas hálószoba, kétágyas hálószoba, zuhanyzós fürdőszoba, erkély.

 apartman/hét	 04.14-05.26.
	 09.10-10.01.	 05.26-06.11.	 06.11-07.02.	 07.02-08.06.	 08.06-08.20.	 08.20-08.27.	 08.27-09.03.	 09.03-09.10.

H4	 98	900	Ft	 130	400	Ft	 146	200	Ft	 198	700	Ft	 249	200	Ft	 168	800	Ft	 113	500	Ft	 103	400	Ft
I6	 119	800	Ft	 170	300	Ft	 192	900	Ft	 263	600	Ft	 334	800	Ft	 224	600	Ft	 147	700	Ft	 137	600	Ft

300 m



olaszorsz ágolaszorsz ág gradolignano

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!36 37

lignano sabbiadoro   
camPing sabbiadoro          iT0205

leírás:	a	kedvelt	üdülőfalu,	Lignano	központjában	található,	a	Parco	Junior	Vidámparktól	körülbelül	500	méterre.	Bár	a	kemping	nem	közvetlenül	
a tengerparton fekszik, de saját partszakasszal rendelkezik, mely körülbelül 200 méterre található annak bejáratától. szolgáltatás: kültéri és  
fedett medence, privát strand, strandszerviz, étterem, bár, pizzéria, fagyizó, bolt, animáció, teniszpálya, futballpálya, kerékpárkölcsönzés, lova-
glási lehetőség, wifi. elhelyezés:	6	különböző	típusú	 légkondicionált	mobil	home-ban.	H:	körülbelül	12	m2-es,	2+1	fő	részére	alkalmas	mobil	
home.	Egy	légterű	nappali	két	ággyal,	konyhasarokkal,	étkezőasztallal,	3.	fő	részére	átalakítható	ággyal,	kis	fürdőszoba	zuhanyzóval,	mosdóval	
és Wc-vel, kis előkerttel. H plus:	körülbelül	18	m2-es,	2+2	fő	részére	alkalmas	mobil	home.	Nappali	konyhasarokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	 
1	 franciaágyas	háló,	 zuhanyzós	 fürdőszoba,	mosdó	és	WC,	előkerttel.	m:	 körülbelül	15	m2-es,	 5	 fő	 részére	alkalmas	mobil	home.	Kis	nappali,	 
konyhasarokkal,	1	franciaágyas	háló,	1	kis	háló	1	egyszemélyes	és	1	emeletes	ággyal,	kis	fürdőszoba	zuhanyzóval,	mosdóval	és	WC-vel,	fedett	 
veranda. l:	 körülbelül	 23	m2-es,	 4+2	 fő	 részére	 alkalmas	mobil	 home.	 1	 franciaágyas	 háló,	 1	 háló	 2	 egyszemélyes	 ággyal,	 nappali	 konyha- 
sarokkal, kétszemélyes díványággyal, fürdőszoba zuhanyzóval, mosdóval és Wc-vel, előkerttel. f: körülbelül	21	m2-es,	5+1	fő	részére	alkalmas	 
mobil	home.	1	franciaágyas	háló,	1	háló	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	3.	ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	6.	fő	részére	átalakítható	
ággyal, fürdőszoba zuhanyzóval, mosdóval és Wc-vel, előkerttel. f plus: körülbelül	24	m2-es,	5+1	fő	részére	alkalmas	mobil	home.	1	franciaágyas	
háló,	1	háló	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	3.	ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	6.	fő	részére	átalakítható	ággyal,	fürdőszoba	zuhany-
zóval, mosdóval és Wc-vel, előkerttel. ellátás: önellátás. az ár tartalmazza: víz	és	villanyhasználat,	ágyneműhasználat,	légkondicionálás,	strand-
szerviz,	mobil	home-onként	1	parkolóhely.		Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	(kb.	0,40	€/fő/éj),	kaució	(kb.	50	€/mobile	home).	A	lakó-
egységeket	tisztán	kell	visszaadni,	ellenkező	esetben	50	€	takarítási	díjat	kérnek	el.	minimum tartózkodás:	06.16-09.12.	között	5	éj,	05.26-06.16.	
között	4	éj,	egyébként	3	éjszaka.	egyéb: kisállat	vihető	kérésre	(07.01-08.27.	között	felár	ellenében).

 mobil	home/éj	 04.09-05.26.	 05.26-07.01.	 07.01-07.30.
	 	 09.11-10.02.	 08.28-09.11.	 08.22-08.28.	 07.30-08.22.

H	típusú,	2	fő	esetén	 22	800	Ft	 28	500	Ft	 39	900	Ft	 43	900	Ft
H	plus	típusú,	2	fő	esetén	 28	600	Ft	 38	400	Ft	 50	700	Ft	 56	800	Ft
M	típusú,	5	fő	esetén	 31	500	Ft	 43	900	Ft	 60	900	Ft	 71	300	Ft
L	típusú,	4	fő	esetén	 37	800	Ft	 49	700	Ft	 67	800	Ft	 79	300	Ft
F	típusú,	5	fő	esetén	 40	900	Ft	 50	700	Ft	 69	500	Ft	 77	600	Ft
F	plus	típusú,	5	fő	esetén	 46	900	Ft	 57	300	Ft	 75	600	Ft	 83	800	Ft

 plusz	fő/éj	 04.09-05.26.	 05.26-07.01.	 07.01-07.30.
	 	 09.11-10.02.	 08.28-09.11.	 08.22-08.28.	 07.30-08.22.

felnőtt	 	 2900	Ft	 4	400	Ft	 5	500	Ft	 5	700	Ft
3-12	év	 	 1	900	Ft	 2	500	Ft	 3	100	Ft	 3	200	Ft

200 m

 6=7 04.09-07.03.	és	09.03-10.02.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

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:	08.12-08.26.	között	7	éjszaka,	07.08-08.12.	között	5	éjszaka,	
05.26-06.16.	között	4	éjszaka,	egyébként	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	 
kanapéval, egy franciaágyas háló- 
szoba és egy hálószoba két egy-
személyes ággyal, mosdóval,  
zuhanyzóval és Wc-vel felszerelt 
fürdőszoba, fedett terasz kerti  
bútorokkal.

c bungalÓ (3+3 fŐs): nap-
pali konyhasarokkal, kétszemé-
lyes díványággyal, tv, két kétágyas 
hálószoba, 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 fel-
szerelt fürdőszoba, fürdőszoba 
zuhanyzóval, veranda kerti búto-
rokkal.

6=7 04.09-07.03.	és	08.29-09.19.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák ingyenesek.
vagy
aKciÓs HéTKöznaPoK!
20% 04.09-07.08.	és	08.28-09.03.	között	5	vagy	4	éjszakás	tartózkodás	esetén	(vasárnaptól	vagy	hétfőtől	-	péntekig)
A kedvezmények nem összevonhatóak!

                     lakóegység/éj	 04.09-05.26.	 05.26-07.01.	 07.01-07.30.
	 09.11-09.25.	 08.28-09.11.	 08.22-08.28.	 07.30-08.22.

MINI	BUNGALÓ,	2	fő	esetén	 24	300	Ft	 30	300	Ft	 36	400	Ft	 39	600	Ft
B	BUNGALÓ,	3	fő	esetén	 28	600	Ft	 35	600	Ft	 44	800	Ft	 53	900	Ft
C	BUNGALÓ,	3	fő	esetén	 31	500	Ft	 39	900	Ft	 47	400	Ft	 57	900	Ft
A	BUNGALÓ,	4	fő	esetén	 37	900	Ft	 44	400	Ft	 53	900	Ft	 66	300	Ft
MAXI	CARAVAN	FAMILY,	4	fő	esetén	 32	700	Ft	 40	500	Ft	 47	400	Ft	 57	900	Ft
MAXI	CARAVAN	LUXURY,	4	fő	esetén	 38	400	Ft	 45	400	Ft	 50	900	Ft	 63	800	Ft

                      		plusz	fő/éj	 04.09-05.26.	 05.26-07.01.	 07.01-07.30.
	 09.11-09.25.	 08.28-09.11.	 08.22-08.28.	 07.30-08.22.

16	éves	kor	felett	 2	900	Ft	 3	900	Ft	 4	900	Ft	 5	400	Ft
12-16	éves	kor	között	 1	900	Ft	 3	700	Ft	 4	500	Ft	 4	900	Ft
3-12	éves	kor	között	 ingyenes	 2	400	Ft	 3	300	Ft	 3	700	Ft

minden lignano-i aParTmanra érvényes: 
az ár tartalmazza:	víz-,	gáz-,	villany	és	légkondi	használatát	valamint	az	ágyneműhuzatot.	előre foglalandó: babaágy	(2	éves	korig)	20	€/hét,	 
etetőszék	10	€/hét,	kisállat	49	€/hét/állat,	wifi	20	€/hét	(Light	wifi:	normál	használat,	letöltés	és	streamelés	nem	megengedett).	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	12	éves	kor	felett	0,70	€/fő/éj	(csak	az	első	tíz	éjszakára),	kaució	100	€/apartman,	26	éves	korig	300	€/apart-
man,	Pünkösdkor	500	€/apartman,	a	végső	takarítás	díja	44-50	€	az	apartman	méretétől	függően.	(A	szemét	kiürítése,	a	mosogatás	és	a	hűtő	
kipakolása	távozáskor	az	utasok	feladata).	minimum tartózkodás:	szombati	turnusváltással	min.	7	éj	07.02.	és	09.10.	között,	min.	4	éj	06.05.	
és	07.02.	között,	min.	3	éj	09.10.	és	10.01.	között,	a	Sun	Beach	apartman	esetén	vasárnapi	turnusváltással	min.	7	éj	07.03.	és	09.11.	között,	
min.	4	éj	06.05.	és	07.03.	között	és	min.	3	éj	09.11.	és	10.01.	között.	Továbbá	min.	3	éj	04.14.	és	06.03.	között,	és	min.	5	éj	06.01.	és	06.04.	
közötti	érkezés	esetén.	6	éjszakánál	rövidebb	tartózkodás	esetén	80€	plusz	költség	fizetendő	a	helyszínen.

előfoglalási kedvezmény:  8% (min.	7	éjszakás	foglalás	esetén,	foglalás	02.01-04.30.	között)



olaszországolaszország Cavallino Cavallino

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!38 39

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 lakóegy-
ségben 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	
05.28-09.10.	között:	5	€/éjszaka.	az ár nem tartalmazza:	végső	takarítást,	mely	irodánkban	kötelezően	fizetendő	18	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:	06.04-06.18.	és	06.25-08.27.	között	7	éj,	egyébként	3	éj.

 mobil	home/éj	 05.07-05.28.	 	 06.04-06.18.	 	 	 07.02-07.16.
	 	 09.17-10.01.	 05.28-06.04.	 08.27-09.03.	 06.18-06.25.	 06.25-07.02.	 08.20-08.27.
Green	 	 19	900	Ft	 34	200	Ft	 37	900	Ft	 40	400	Ft	 43	900	Ft	 49	300	Ft
Capri	 	 23	900	Ft	 37	700	Ft	 42	900	Ft	 44	600	Ft	 48	500	Ft	 55	400	Ft

	 mobil	home/éj	 07.16-08.20.	 09.03-09.10.	 09.10-09.17.
Green	 	 55	800	Ft	 30	400	Ft	 24	600	Ft
Capri	 	 62	900	Ft	 32	900	Ft	 27	300	Ft

capri (6 fős): 1	franciaágyas	hálószoba,	2	szoba	2-2	egyszemélyes	ággyal,	nappali	konyhával,	hűtővel	(235	l),	fürdőszoba,	veranda	kerti	székek-
kel és kerti asztallal. Az ablakok szúnyoghálóval ellátottak, a légkondicionáló berendezés a customer care irodában megvásárolható kártyával 
működik	(ára	óránként	0,50	€).	

green (4+1 fős): 1	franciaágyas	hálószoba,	1	szoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	kisméretű	kiegészítő	ággyal	(csak	12	éves	kor	alatti	
gyermek	számára),	nappali	 főzősarokkal,	hűtővel	 (235	 l),	 fürdőszoba,	WC,	veranda	kerti	székekkel	és	kerti	asztallal.	Az	ablakok	szúnyoghálóval	 
ellátottak,	a	légkondicionáló	berendezés	a	Customer	Care	irodában	megvásárolható	kártyával	működik	(ára	óránként	0,50	€).

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	kilométerre,	
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, pizzéria, 
fagyizó, zöldséges, szupermarket, saját partszakasz, játszótér, videojátékok, vízi és strandjátékok, szórakoztató programok és miniclub, mosoda, 
ingyenes wifi. elhelyezés:	4	 fős,	 légkondicionált,	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	 parkolási	 díja	 05.28-09.11	 között	 3€/
nap. az ár tartalmazza:	 melegvíz-,	 gáz-,	 villanyhasználatot,	 1	 autó	 parkolását.	az ár nem tartalmazza: végső takarítást, mely irodánkban 
kötelezően	fizetendő	11	100	Ft/lakóegység/tartózkodás.	ágyneműhuzatot,	törölközőt,	konyharuhát	vinni	kell.	Kedvezmény:	10%	kedvezmény	
a	strandszervizből	(napernyő	és	napozóágy).	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	0,55	€/fő/éj.	Minimum	tartózkodás:	08.01-09.01.	között	 
7	éj,	egyébként	3	éj.	egyéb: kis-vagy	közepes	méretű	háziállat	vihető,	előzetes	bejelentéssel	05.28-09.11.	között	5	€/éj,	ezen	kívül	ingyenes.

	 lakóegység/éj	 04.14-05.28.	 05.28-06.25.	 06.25-07.30.
	 	 09.11-10.03.	 08.28-09.11.	 08.21-08.28.	 07.30-08.21.
Gold	 	 23	000	Ft	 39	200	Ft	 48	300	Ft	 52	400	Ft
Rodi	 	 27	200	Ft	 45	700	Ft	 55	500	Ft	 60	400	Ft
Lido	 	 27	900	Ft	 46	900	Ft	 56	800	Ft	 60	600	Ft

3=4 04.14-06.04.	és	09.11-10.03.	között	(3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el)	
5=7, 7=10, 10=14 04.14-06.18.	és	09.11-10.03.	között	(5/7/10	éjszaka	áráért,	7/10/14	éjszakát	tölthet	el)
6=7, 11=14 06.18-07.02.	és	08.28-09.11.	között	(6/11	éjszaka	áráért,	7/14	éjszakát	tölthet	el)

10% 07.02-08.06.	és	08.21-08.28.	között,	minimum	7	éjszakás	foglalás	esetén	(foglalás	03.31-ig)

50% 04.14-06.04.	között,	minimum	10	éjszakás	foglalás	esetén	
vagy

előfoglalási kedvezmény! 

A kedvezmények 
nem összevonhatóak!

gold: bungaló	 4	 fő	 részére:	 egy	 hálószoba	
franciaággyal, egy szoba egy emeletes ággyal, 
felszerelt konyha étkezőasztallal, fürdőszoba 
zuhanyzóval és Wc-vel, terasz kerti asztallal és 
székekkel.

rodi:	maxi	caravan	5-6	fő	részére:	egy	hálószoba	
franciaággyal, egy szoba egy egyszemélyes ágy-
gyal és egy emeletes ággyal, felszerelt konyha 
étkezővel	 és	 6.	 fő	 részére	 átalakítható	 ággyal,	
fürdőszoba zuhanyzóval és Wc-vel, terasz kerti 
asztallal és székekkel. 

lido: maxi	caravan	5-6	fő	részére:	egy	hálószoba	
franciaággyal, egy szoba két egyszemélyes ágy- 
gyal	 és	 keresztben	 egy	 kiegészítő	 ággyal	 (max.	
1,50	 méter),	 felszerelt	 konyha	 étkezővel	 és	 6.	
fő részére átalakítható ággyal, fürdőszoba zu-
hanyzóval és Wc-vel, terasz kerti asztallal és 
székekkel. 

100 m



olaszországolaszország lido di Jesololido di Jesolo
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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	 parkoló-
hely),	légkondicionálás	(35	€/hét,	helyszínen	fizetendő,	foglaltság	függ-
vényében).	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).

250 m

50 m

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 lehe-
tőség	 a	 közelben,	 légkondicionálási	 lehetőség	 (35	 €/hét,	 helyszínen	
fizetendő,	 foglaltság	 függvényében).	elhelyezés: a3: egyszerűen	be-
rendezett	 apartman,	 nappali	 konyhasarokkal,	 1	 kétszemélyes	 dívány-
ággyal,	valamint	1	egyszemélyes	díványággyal,	fürdőszoba,	TV,	erkély.

apartman/hét	 04.30-05.26.	 05.26-06.11.	 06.11-07.02.	 07.02-07.23.	 07.23-08.06.
	 09.17-10.01.	 09.10-09.17.	 09.03-09.10.	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 08.06-08.20.

A3	 100	900	Ft	 168	400	Ft	 185	300	Ft	 255	900	Ft	 296	300	Ft	 309	800	Ft

lido di Jesolo             
diPlomaTic aParTmanHáz            iT0202    
leírás: az apartmanház lido di jesolo nyugati részén, a Piazza tori-
non, közvetlenül a tengerparton fekszik. szolgáltatás: lift, parkolási 
lehetőség	az	apartman	mellett	(foglaltság	függvényében),	saját	strand,	
légkondicionálás	 (35	 €/hét,	 helyszínen	 fizetendő,	 foglaltság	 függvé-
nyében).	elhelyezés: a3:	 egyszerűen	 berendezett	 apartman,	 nappali	
konyhasarokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	valamint	1	egyszemélyes	 
díványággyal, fürdőszoba, tv, erkély. b4:	egyszerűen	berendezett	apart-
man, nappali konyhasarokkal, egy- vagy kétszemélyes díványággyal,  
1	hálószoba	2	vagy	3	ággyal,	fürdőszoba,	TV,	erkély. c6:	egyszerűen	berendezett	apartman,	nappali	konyhasarokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	 
1	franciaágyas	hálószoba,	1	kétágyas	hálószoba,	fürdőszoba,	TV,	erkély.	egyéb: kisállat	vihető	35	€/tartózkodás	(előre	rendelendő).

lido di Jesolo             
san nicHola’s aParTmanHáz            iT0202    
leírás:	 az	 apartmanház	a	Piazza	Torinó	közelében,	 körülbelül	 50	mé-
terre a tengerparttól található. szolgáltatás: medence, lift, parkoló 
(apartmanonként	egy	parkolóhely).	elhelyezés: g4: stúdió, függönnyel 
vagy tolóajtóval elválasztva, nappali konyhasarokkal, 2 kétszemélyes 
díványággyal,	1	kétágyas	szoba,	fürdőszoba,	erkély.

apartman/hét	 04.30-05.26.	 05.26-06.11.	 06.11-07.02.	 07.02-07.23.	 07.23-08.06.
	 09.17-10.01.	 09.10-09.17.	 09.03-09.10.	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 08.06-08.20.

A3	 100	900	Ft			 168	400	Ft	 185	300	Ft	 255	900	Ft	 296	300	Ft	 309	800	Ft
B4	 114	500	Ft	 205	400	Ft	 235	700	Ft	 292	900	Ft	 346	800	Ft	 363	600	Ft
C6	 151	500	Ft	 	238	900	Ft	 255	900	Ft	 353	500	Ft	 393	900	Ft	 427	600	Ft

apartman/hét	 04.30-05.26.	 05.26-06.11.	 06.11-07.02.	 07.02-07.23.	 07.23-08.06.
	 09.17-10.01.	 09.10-09.17.	 09.03-09.10.	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 08.06-08.20.

G4	 97	600	Ft	 158	300	Ft	 171	700	Ft	 255	900	Ft	 296	300	Ft	 309	800	Ft

apartman/hét	 04.30-05.26.	 05.26-06.11.	 06.11-07.02.	 07.02-07.23.	 07.23-08.06.
	 09.17-10.01.	 09.10-09.17.	 09.03-09.10.	 08.27-09.03.	 08.20-08.27.	 08.06-08.20.

H4	 		97	600	Ft	 181	800	Ft	 195	300	Ft	 275	900	Ft	 319	900	Ft	 343	400	Ft

előfoglalási kedvezmény: 
10% minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén	(foglalás:	03.31-ig)			
és
6=7	04.30-07.02.	közötti	érkezés	esetén	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
12=14	04.30-07.02.	között	(12	éjszaka	áráért,	14	éjszakát	tölthet	el)
Az akció esetében az alacsonyabb árú éjszakák az ingyenesek.

minden lido di Jesoloi aParTmanra érvényes:  
az ár tartalmazza:	víz-,	gáz,-	villanyhasználatot.	Strandszervizt	május	közepétől	szeptember	közepéig	(2	napozószék	+	1	napernyő).		Hely-
színen fizetendő: kaució:	200	€/apartman	(mely	készpénzzel	fizetendő),	idegenforgalmi	adó	10	éves	kortól	kb.	1	€/fő/éj.	Végső	takarítás:	
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	ren-
delni),	gyermekágy:	35	€/hét	(előre	kell	rendelni).		minimum tartózkodás:	04.30-05.26.	és	09.10-10.01.	között	3	éjszaka,	05.26-06.11.	között	
4	éjszaka,	06.11-09.10.	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	2+1	ágyas	
szobákban. ellátás:	 reggeli.	 Felár	 ellenében	 félpanziós	 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%,	6-14	éves	kor	között	30%,	14	éves	kor	felett	10%.	Helyszí-
nen fizetendő: idegenforgalmi adó.  minimum tartózkodás:	07.30-08.27.	
között	7	éjszaka,	07.02-07.30.	és	08.27-09.03.	között	5	éjszaka,	egyébként	 
3	éjszaka.		egyéb: lekérésre	kisméretű	háziállat	vihető	6	€/éj.	

 fő/éj	 05.14-05.26.	 	 06.16-07.02.	 07.02-07.30.
	 	 09.10-09.26.	 05.26-06.16.	 09.03-09.10.	 08.27-09.03.	 07.30-08.27.

standard	szobában	 	 17	800	Ft	 19	900	Ft	 21	900	Ft	 24	900	Ft	 29	800	Ft
tengerre	néző	standard	szobában	 19	300	Ft	 21	600	Ft	 23	500	Ft	 25	900	Ft	 30	900	Ft

50 m

velence
mesTre             
a&o HosTel venezia mesTre
a&o HosTel venezia mesTre 2                iT0201    
leírás: a hostelek a venezia-Mestre pályaudvartól csupán néhány 
percnyire északra, a központtól kb. 2,2 km-re helyezkednek el, kiváló 
összeköttetéssel a szigettel és az óvárossal. szolgáltatás:	 24	 órás	 re-
cepció, bár, reggeliző terem, biliárd, csocsó, mosoda, AtM, játszósarok, 
ingyenes	wifi,	kerékpárbérlési	 lehetőség,	parkolási	 lehetőség	 (felár	el-
lenében).	 elhelyezés: modern	 kétágyas	 (különálló	 ágyas)	 szobában,	
mely saját fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel felszerelt vagy modern 
4	ágyas	 családi	 szobában,	mely	 saját	 fürdőszobával,	 hajszárítóval,	 két	
különálló ággyal és egy emeletes ággyal felszerelt. ellátás: reggeli. az 
ár tartalmazza: ágynemű	használatot.	felár:	ebédcsomag	2	200	Ft/fő/csomag.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	10	éves	kortól	kb.	1,40	
€/fő/éj,	törölköző	használat:	1,50	€/fő/db.	Kiemelt időszak: az árak egyéni lekérés alapján érhetők el, ezekről kérjük, érdeklődjön irodáinkban.

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	 13	400	Ft	 15	400	Ft	 17	300	Ft	 20	900	Ft
A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	családi	szobában	 10	900	Ft	 13	400	Ft	 15	400	Ft	 17	300	Ft
A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	2	kétágyas	szobában	 14	400	Ft	 15	800	Ft	 17	800	Ft	 21	600	Ft
A&O	HOSTEL	VENEZIA	MESTRE	2	családi	szobában	 11	500	Ft	 13	500	Ft	 15	800	Ft	 17	800	Ft



leírás:	a	kemping	a	Garda-tótól	10	kilométerre,	a	Mincio	folyó	partján	ta-
lálható, 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-, villany-
használat,	 légkondicionálás,	 ágynemű-	 és	 törölközőhasználat,	 lakóegy-
ségenként	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).	fakultatí-
van fizetendő:	extra	törölköző	készlet	4	€/váltás,	extra	egyszemélyes	ágyneműhuzat	4	€/váltás,	extra	kétszemélyes	ágyneműhuzat	8	€/váltás.	minimum 
tartózkodás: 07.02-09.03.	között	7	éjszaka,	egyébként	3	éjszaka.	egyéb:	lekérésre	lakóegységenként	maximum	2	kisméretű	háziállat	vihető.	Egyedi	lem-
ondási feltételek.

olaszországolaszország toszkánagarda-tó
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salionze              
alTomincio village            iT0605    

hu stay smart:	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.

hu stay smart Xl:	 maximum	 6	 fő	 részére,	 1	 franciaágyas	 hálószoba	 és	 
2	 kétszemélyes	 hálószoba,	 nappali,	 felszerelt	 konyha,	 1	 fürdőszoba	 zu-
hanyzóval, külön Wc, fedett terasz székekkel és kerti asztallal. 

hu stay premium plus:	 maximum	 5	 fő	 részére,	 1	 hálószoba	 2	 egysze-
mélyes	 ággyal	 és	 keresztben	 egy	 kiegészítő	 ággyal,	 1	 hálószoba	 francia- 
ággyal, 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 me-
dencéhez helyezkednek el.

 mobil	home/éj	 04.23-05.07.	 05.07-05.28.	 05.28-06.04.	 	 	 	 07.02-07.09.
	 	 	 	 09.03-09.11.	 06.04-06.18.	 06.18-06.25.	 06.25-07.02.	 08.27-09.03.	 07.09-07.16.	 07.16-08.20.	 08.20-08.27.

hu	stay	smart	 23	600	Ft	 21	300	Ft	 25	500	Ft	 32	200	Ft	 34	900	Ft	 37	900	Ft	 42	800	Ft	 48	600	Ft	 64	500	Ft	 53	900	Ft
hu	stay	smart	XL	 26	900	Ft	 24	500	Ft	 28	900	Ft	 36	900	Ft	 40	400	Ft	 43	800	Ft	 49	500	Ft	 55	800	Ft	 73	900	Ft	 61	900	Ft
hu stay premium plus 29	300	Ft	 26	500	Ft	 31	700	Ft	 39	900	Ft	 43	800	Ft	 46	900	Ft	 53	900	Ft	 60	900	Ft	 80	300	FT	 67	300	Ft

ligúria
san barTolomeo al mare              
HoTel san maTTeo***                iT0301    
leírás: san bartolomeo al Mare csendes részén, a központtól és a tengertől 
kb.	2,5	km-re	található	szálloda.	szolgáltatás:	recepció,	bár/étterem,	közös	
terasz,	 szabadtéri	 medence	 (májustól	 szeptember	 végéig),	 wifi.	 elhelye-
zés:	 kétágyas	 szobákban,	 melyek	 légkondicionálóval,	 telefonnal,	 széffel,	
hajszárítóval, fürdőszobával, tv-vel felszereltek és részben erkéllyel ren-
delkeznek. A szobák két külön épületben helyezkednek el. ellátás: félpan-
zió. Parkolás: ingyenes, a szálloda előtti parkolóban. az ár tartalmazza: 
félpanziós	ellátás	(olasz	svédasztalos	reggeli,	3	fogásos	vacsora),	welcome	
drink,	kültéri	medence	használat	(időjárás	függvényében	nyitva).	Kedvez-
mény: 5	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában,	pótágyon	ingyenes,	5-12	éves	kor	között	50%,	12	év	felett	10%.	Helyszínen fizetendő: lég-
kondicionáló	3	€/fő/éj,	wifi	2	€/nap.	Felár:	babaágy	15	€/tartózkodás	(foglaláskor	jelzendő).	minimum tartózkodás: 7	éj	(érkezés	csütörtök,	péntek,	kedd,	
vasárnap).	egyéb: 1	kisméretű	háziállat	vihető	3	€/állat/éj	áron,	foglaláskor	jelezni	kell.

 fő/éj	 04.23-05.28.	 05.28-06.11.	 06.11-07.09.
	 	 09.17-10.31.	 09.03-09.17.	 08.20-09.03	 07.09-07.23.	 07.23-08.20.

kétágyas	szobában	 15	600	Ft	 15	900	Ft	 17	300	Ft	 17	800	Ft	 19	300	Ft

2500 m

monTescudaio              
hu monTescudaio village                  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: ide-
genforgalmi	adó	18	éves	kor	felett	1	€/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: 07.09-08.27.	között	7	éjszaka,	06.18-07.09.	
és	08.27-09.03.	között	3	éjszaka,	egyébként	2	éjszaka.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

hu stay smart (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. 

hu stay smart Xl (6 fős): 1	 franciaágyas	hálószoba,	2	kétágyas	hálószo-
ba, nappali konyhasarokkal, 2 fürdőszoba, fedett terasz székekkel és kerti  
asztallal.

	 	 04.30-05.07.	 	 06.25-07.02.  07.09-07.23.	 mobil	home/éj	 05.28-06.25.	 05.07-05.28.	 08.27-09.03.	 07.02-07.09.	 08.20-08.27.	 07.23-08.20.
	 	 09.03-09.11.	 	
hu	stay	smart	 23	900	Ft	 21	300	Ft	 32	300	Ft	 37	500	Ft	 44	700	Ft	 53	900	Ft
hu	stay	smart	XL	 30	300	Ft	 26	500	Ft	 39	900	Ft	 46	900	Ft	 55	800	Ft	 66	400	Ft

monTecaTini Terme              
HoTel ambrosiano***                 iT0401    
leírás:	Montecatini	Terme	 településen	 fekszik,	Toszkána	 régióban.	 A	 szálloda	 kb.	 100	méterre	 helyezkedik	 el	
a város történelmi központjától és a termálfürdőtől. tökéletes helyszín megszállni és egynapos kiránduláso-
kat	 szervezni	 a	 közeli	művészeti	 városokba.	 Buszmegálló	 200	méterre;	 vasútállomás	 (Firenze,	 Pisa)	 150	m-re	
található a hoteltől. szolgáltatás:	étterem,	bár,	TV-szoba,	garázs,	 fedett	medence	 (mindig	nyitva	kb.	18.00-ig)	
pezsgőfürdővel, konferenciaterem. Masszázs és kozmetikai kezelések kérésre, térítés ellenében vehetők igény-
be. elhelyezés: kétágyas erkélyes szobákban, melyek fürdőszobával, légkondicionálóval, hajszárítóval, tv-vel 
felszereltek. ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 6	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában,	pótágyon	in-
gyenes,	6-11	éves	kor	között	50%,	11	év	felett	10%	kedvezmény.	Parkolás: az	utcán,	fizetés	ellenében	(a	recep-
ciók	kérhető	kedvezmény	kártya,	kb.	3,50€/nap).	ár tartalmazza: félpanziós	ellátás	(olasz	svédasztalos	reggeli,	3	
fogásos	vacsora),	minimum	7	éjszaka	esetén	welcome	drink	és	1	toszkán	vacsora	tipikusan	toszkán	előételekkel.	
Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,40€	/fő/éj	10	éves	kortól,	kötelező	medence	felszerelés	(úszósapka,	
papucs,	fürdőköpeny)	10	€/fő,	wifi	2	óra	2	€,	5	óra	3	€.	minimum tartózkodás: 3	éjszaka.	egyéb:	1	kisméretű	
háziállat	vihető	5	€/állat/éj	áron,	foglaláskor	jelezni	kell.

	 fő/éj	 04.16-06.11.	 06.11-07.30.	 07.30-09.24.	 09.24-10.15.	 10.15-10.30.
kétágyas	szobában	 14	900	Ft	 15	600	Ft	 15	900	Ft	 13	900	Ft	 12	900	Ft



leírás: a kristálytiszta tenger és a régészeti lelőhelyek által körülvett Park 
Albatros a toszkán tengerparton található, ideális hely egy családi nyara-
láshoz, közel a csodálatos baratti-öbölhöz és san vincenzo városához. A 
Park Albatros szolgáltatások széles választékát kínálja, többek között aqua-
parkot és más rengeteg szórakoztató programot. szolgáltatás: animáció, 
kerékpárkölcsönző, bár, étterem, fagyizó, ingyenes wifi a közös tereken, 
minigolf, kalandpark, játszótér, asztalitenisz, aquapark, szupermarket, játék-
szoba, mosoda, AtM, ingyenes parkolási lehetőség. elhelyezés: légkondi-
cionált	5	és	6	fős	mobil	home-okban.	hu stay smart:	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. hu stay smart Xl: maximum	6	fő	részére,	1	franciaágyas	hálószoba,	2	kétágyas	hálószoba,	nappali	
konyhasarokkal,	1	fürdőszoba	zuhanyzóval,	külön	WC,	fedett	terasz	székekkel	és	kerti	asztallal.	hu stay premium plus:	maximum	5	fő	részére,	1	hálószo-
ba	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: idegenforgalmi	adó.	12	éves	kor	
felett	kb.	1	€/fő/éj,	kisállattal	érkezőknek	kötelezően	fizetendő	60	€	végső	takarítási	díj.	minimum tartózkodás: 07.02-09.03.	között	7	éjszaka,	05.28-06.11.	
között	2	éjszaka,	egyébként	3	éjszaka.	egyéb:	lekérésre	lakóegységenként	maximum	2	kisméretű	háziállat	vihető.	Egyedi	lemondási	feltételek.

olaszországolaszország toszkánatoszkána
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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.	 szolgáltatás: 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%.	10%	
kedvezmény	 a	 Ronta-Firenze	 menettérti	 vasúti	 menetjegy	 árából.	 felár: 
egyágyas	felár	7	500	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kb. 
1,5	€/fő/éj.	minimum tartózkodás:	3	éj.

	 fő/éj	 03.01-12.01.
reggelivel	 	 13	500	Ft
félpanzióval	 	 16	800	Ft

gabicce mare              
HoTel maremonTi & residence***                 iT0401    
leírás:	a	két	3	csillagos	szálloda	egymástól	80	méterre	helyezkedik	el,	Gabicce	Mare	község	központjától	körül-
belül	50	méterre	 találhatók,	 a	 tenger	pedig	100	méteres	 távolságban	van	a	hotelektől.	 100	méterre	 található	
buszmegálló, ahonnan eljuthatunk cattolicába vagy Pesaroba. szolgáltatás: társalgó olvasósarokkal, recepció, 
bár	és	étterem,	privát	strand	(strandszerviz	kb.	májustól-szeptemberig	térítés	ellenében	vehető	igénybe).	A	hotel-
hez	tartozik	egy	kis	úszómedence	(időjárás	függvényében	nyitva)	és	fitneszterem,	melyeket	Maremonti	vendégei	
is igénybe vesznek. ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, légkondicionálóval, 
széffel,	 hajszárítóval,	 TV-vel	 felszereltek.	 ellátás: félpanzió. Parkolás:	 2	 km-re	 a	 szállodától	 10	 €/éj,	 ingyenes	 
transzferbusz a szállodától a parkolóig. az ár tartalmazza:	félpanziós	ellátás	(olasz	svédasztalos	reggeli,	3	fogá-
sos	vacsora),	welcome	drink,	minimum	7	éjszaka	esetén	minden	foglaláshoz	1	belépő	a	Maison	d’O	Spa	&	Well-
nesscenterbe. Kedvezmény:	2	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában,	pótágyon	ingyenes,	2-10	éves	kor	között	50%,	10	év	felett	10%.	Hely-
színen fizetendő: idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj	14	éves	kortól.	felár:	babaágy	20	€/nap	(foglaláskor	jelzendő).	minimum tartózkodás: szombati érkezés 
esetén	4,	7	vagy	14	éj,	szerdai	érkezés	esetén	3,	7	vagy	14	éj.	egyéb: 1	kisméretű	háziállat	vihető	10	€/állat/éj	áron,	foglaláskor	jelezni	kell.

 fő/éj	 04.29-06.18.
	 	 08.27-09.04.	 06.18-08.06.	 08.06-08.17.	 08.17-08.27.	 09.04-10.02.

kétágyas	szobában	 12	700	Ft	 14	900	Ft	 19	900	Ft	 13	500	Ft	 11	500	Ft

 apartman/éj	 04.09-06.11.	 06.11-07.09.	 07.09-07.23.
	 	 09.03-10.29.	 08.24-09.03.	 08.17-08.24.	 07.23-08.17.

Giardino	 	 14	400	Ft	 18	500	Ft	 31	300	Ft	 38	500	Ft
Portico	 	 15	400	Ft	 20	400	Ft	 33	700	Ft	 40	900	Ft
Solarium	 	 15	900	Ft	 20	900	Ft	 34	900	Ft	 41	600	Ft
Balcone	 	 16	800	Ft	 22	900	Ft	 37	500	Ft	 43	300	Ft

100 m

san vincenzo              
hu ParK albaTros village            iT0405    

 mobil	home/éj	 05.28-06.04.	 06.04-06.18.	 06.18-06.25.	 06.25-07.02.	 07.02-07.09.	 07.09-07.16.	 07.16-07.30.
	 	 	 	 	 	 	 	 08.20-08.27.
hu	stay	smart	 26	900	Ft	 32	700	Ft	 36	900	Ft	 43	700	Ft	 48	600	Ft	 53	900	Ft	 61	900	Ft
hu	stay	smart	XL	 31	300	Ft	 37	500	Ft	 42	300	Ft	 49	900	Ft	 55	800	Ft	 61	900	Ft	 70	900	Ft
hu	stay	premium	plus	 33	700	Ft	 40	900	Ft	 46	300	Ft	 54	400	Ft	 60	600	Ft	 67	300	Ft	 77	400	Ft

	 mobil	home/éj	 07.30-08.06.	 08.06-08.20.	 08.27-09.03.	 09.03-09.11.
hu	stay	smart	 65	400	Ft	 72	300	Ft	 43	200	Ft	 31	300	Ft
hu	stay	smart	XL	 74	900	Ft	 83	300	Ft	 58	300	Ft	 35	600	Ft
hu	stay	premium	plus	 81	800	Ft	 90	400	Ft	 62	900	Ft	 38	900	Ft

san feliciano sul Trasimeno              
HoTel le Tre isole***                 iT0401

leírás:	a	szálloda	a	strandtól	és	a	tótól	kb.	250	méterre,	San	Feliciano	központjától	pedig	kb.	900	méterre	található.	szolgáltatás: recepció, bár, tv-szoba, 
tágas	parkoló	és	garázs,	medence	 (kb.	május	közepétől-szeptemberig)	gyermekmedencével,	nyugágyakkal	 és	napernyőkkel,	 reggeliző	 szoba,	 tenisz-
pálya, strandröplabda lehetőség, focipálya, játszótér, közös grillező hely, mosoda, ingyenes wifi. elhelyezés: minden apartmanban kádas vagy zuhanyzós 
fürdőszoba	található,	WC-vel.	Légkondicionálással	és	fűtéssel	rendelkeznek	(térítés	ellenében),	valamint	telefonnal,	TV-vel,	teljesen	felszerelt	konyhával,	
gázfőzőlappal,	hűtőszekrénnyel	és	olasz	kávéfőzővel.	giardino: kétszobás	földszinti	apartman	4	fő	részére:	terasszal,	fürdőszobával,	tágas	nappali	dup-
la	dívánnyal,	konyhasarokkal,	1	szoba	franciaággyal.	Portico:	kétszobás	földszinti	apartman	4	fő	részére:	terasszal,	 fürdőszobával,	tágas	nappali	dupla	 
dívánnyal,	konyhasarokkal,	1	szoba	franciaággyal.	solarium: első	emeleti	apartman	6	fő	részére:	2	szobás/tetőtéri	apartman	tágas	erkéllyel,	nappali	dup-
la dívánnyal, 2 fős hálószoba, főzősarok, fürdőszoba, 2 ágy a tetőtérben. balcone:	első	emeleti	apartman	6	fő	részére:	2	szobás/tetőtéri	apartman	tágas	
erkéllyel, nappali dupla dívánnyal, 2 fős hálószoba, főzősarok, fürdőszoba, 2 ágy a tetőtérben. ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenes. ár tartalmazza: 
víz-,	gáz-,	villanyhasználatot,	ágyneműt,	végső	takarítást	(a	konyhát	tisztán	kell	hagyni),	strandbelépést	és	a	medencehasználatot.	Helyszínen	fizetendő:	
idegenforgalmi	adó	1	€/fő/éj	14	éves	kortól,	légkondicionáló	12,50	€/apartman/éjszaka,	törölköző	8	€/szett,	napozóágy:	kb.	3	€,	napernyő	kb.	5	€.	mini-
mum tartózkodás:	7	éjszaka.	egyéb:	kisállat	vihető	7	€/állat/éj	áron.	Minimarket	nyitva	májustól	szeptember	végéig,	08.00-12.00	és	16.00-19.00	között.

róma
rÓma              
hu i Pini village                  iT0105    
leírás:	Rómától	északra	körülbelül	37	kilométerre	a	központtól,	gyönyörű	
természeti	környezetben	helyezkedik	el	a	kemping.	Főszezonban	naponta	
kétszer, elő- és utószezonban naponta egyszer indul transzfer a városba, 
a	 Piazzale	 Flaminiohoz	 illetve	 vissza	 a	 kempingbe	 (minimum	 15	 fő,	 kb.	 
8	€/út).	szolgáltatás: kávézó, pool bár, étterem, szupermarket, aquapark,  
animáció, recepció, tisztító, wifi a recepción és az étteremben, ingyenes 
parkolás, transzfer elhelyezés:	 5	 fős	 légkondicionált	mobil	 home-okban.	 
hu stay easy: 5	fő	részére,	1	franciaágyas	hálószoba,	1	háromágyas	szoba	
emeletes ággyal, nappali konyhasarokkal, fürdőszoba, terasz. hu stay easy 
l: 5	 fő	 részére,	 1	 franciaágyas	 hálószoba,	 1	 háromágyas	 szoba	 emeletes	 
ággyal, nappali konyhasarokkal, 2 fürdőszoba, terasz.  hu stay smart Xl: 
5	 fő	 részére,	 1	 franciaágyas	 szoba,	 1	 szoba	egy	egyszemélyes,	 illetve	egy	
emeletes ággyal, két fürdőszoba, felszerelt konyha, fedett terasz. ellátás: önellátás. az ár tartalmazza:	légkondicionálás,	ágyneműhasználat.	A	lakóegy-
ségeket	tisztán	kell	visszaadni,	ellenkező	esetben	60	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el	(kisállattal	érkezőknek	kötelezően	fizetendő).	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó.	10	éves	kor	felett	1	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 07.02-08.27.	között	3	éjszaka,	ezen	kívül	2	éjszaka.	egyéb: kisállat vihető. egyedi 
lemondási feltételek.

 mobil	home/éj	 05.28-06.04.	 06.04-07.02.	 	 07.09-07.30.	 	 08.06-08.13.
	 	 	 09.03-09.05.	 07.02-07.09.	 08.27-09.03.	 07.30-08.06.	 08.20-08.27.	 08.13-08.20.

hu	stay	easy	 14	400	Ft	 16	400	Ft	 19	300	Ft	 21	300	Ft	 24	900	Ft	 26	900	Ft	 29	300	Ft
hu	stay	easy	L	 15	900	Ft	 16	300	Ft	 19	900	Ft	 22	300	Ft	 25	900	Ft	 28	400	Ft	 30	800	Ft
hu	stay	smart	XL	 21	300	Ft	 22	900	Ft	 27	900	Ft	 30	800	Ft	 35	900	Ft	 39	400	Ft	 42	300	Ft
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rÓma              
camPing village fabulous                   iT0105    

marina del canTone (massa lubrense)               
villaggio residence neTTuno                   iT0505    

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, asztal- 
tenisz, strandröplabda pálya, minigolf, animáció, játszótér, fagyizó, minimarket, mosoda, AtM, ingyenes parkolási lehetőség. elhelyezés: lég-
kondicionált	5	fős	és	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	40	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el.	az ár nem tartalmaz-
za: 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: 06.25-09.02.	között	3	éjszaka,	ezen	kívül	2	éjszaka.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

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 superior (3-6 fős): 1	francia-
ágyas	hálószoba,	1	hálószoba	franciaággyal	és	emeletes	ággyal	vagy	2	emeletes	ággyal,	nappali	felszerelt	konyhasarokkal,	hűtővel,	fürdőszoba,	
felszerelt terasz, továbbá légkondicionálóval, tv-vel és hajszárítóval is rendelkezik. ellátás:	önellátás.	Reggeli:	2	800	Ft/fő/alkalom.	Félpanzió:	12	
200	Ft/fő/alkalom.	Teljes	panzió:	18	300	Ft/fő/alkalom.	Gyermekeknek	4-10	éves	kor	között	40%	kedvezmény.	Parkolás: lakóegységenként egy par-
kolóhely díjmentes. az ár tartalmazza:	végső	takarítás,	ágynemű	és	törölköző	használat,	meleg	víz,	hűtő	használatát.	felár: extra	ágy	4	800	Ft/éj,	 
gyermekágy	4	800	Ft/éj,	tengerre	néző	terasz	kérhető,	8	200	Ft/nap.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1,50	€/fő/éj.	18	éves	korig	
ingyenes. minimum tartózkodás: 05.31-10.03.	között	7	éj	szombati	turnusváltással,	a	többi	időszakban	2	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

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 asztallal.

botticelli Plus (5 fős): 1	 franciaágyas	 háló-
szoba,	 1	 háromágyas	 szoba	 2	 egyszemélyes	 
ággyal és keresztben egy kiegészítő ággyal, 
nappali konyhasarokkal, 2 fürdőszoba, fedett 
terasz székekkel és kerti asztallal.

 mobil	home/éj	 04.13-04.23.	 04.23-04.30.	 04.30-05.07.
	 	 	 	 09.10-11.02.	 05.07-05.28.	 05.28-06.11.	 06.11-06.25.	 06.25-07.02.	 07.02-07.09.

Giotto	Plus	 19	700	Ft	 16	800	Ft	 18	300	Ft	 14	900	Ft	 21	200	Ft	 22	600	Ft	 24	500	Ft	 32	200	Ft
Leonardo	 20	700	Ft	 17	300	Ft	 19	300	Ft	 15	400	Ft	 22	300	Ft	 23	600	Ft	 25	900	Ft	 33	700	Ft
Botticelli	Plus	 22	600	Ft	 19	300	Ft	 21	300	Ft	 16	800	Ft	 23	900	Ft	 25	500	Ft	 28	400	Ft	 36	900	Ft

 mobil	home/éj	 07.09-07.16.	 07.16-07.23.
	 	 	 08.20-08.27.	 07.23-07.30.	 07.30-08.20.	 08.27-09.03.	 09.03-09.10.

Giotto	Plus	 	 36	900	Ft	 42	800	Ft	 45	200	Ft	 50	900	Ft	 33	700	Ft	 21	900	Ft
Leonardo	 	 38	500	Ft	 45	300	Ft	 46	900	Ft	 53	400	Ft	 34	900	Ft	 23	300	Ft
Botticelli	Plus	 42	300	Ft	 49	500	Ft	 51	900	Ft	 58	700	Ft	 38	500	Ft	 25	500	Ft

  04.09-04.14.	 04.14-04.19.	 07.09-08.13.	 lakóegység/éj	 04.19-05.31.	 05.31-07.09.	 08.27-09.10.	 08.13-08.27.	 10.03-10.31.
	 	 	 09.10-10.03.	 	
mobil	home	 30	700	Ft	 45	900	Ft	 51	900	Ft	 74	900	Ft	 26	900	Ft
bungaló	bilo	superior	 38	400	Ft	 53	800	Ft	 69	300	Ft	 82	700	Ft	 34	600	Ft
bungaló	trilo	superior	 44	300	Ft	 59	600	Ft	 74	900	Ft	 90	400	Ft	 40	400	Ft

 lakóegység/éj		 04.01-04.14.	 04.14-05.28.	 	 06.18-07.02.	 	 07.23-07.31.	 	 08.06-08.13.
	 	 10.02-11.01.	 09.18-10.02.	 05.28-06.18.	 09.04-09.18.	 07.02-07.23.	 08.28-09.04.	 07.30-08.06.	 08.21-08.28.	 08.13-08.21.

mobil home 
2 fő részére 22	900	Ft	 26	900	Ft	 28	800	Ft	 30	700	Ft	 34	600	Ft	 38	400	Ft	 44	300	Ft	 47	900	Ft	 51	900	Ft

mobil home 
3	fő	részére	 28	800	Ft	 32	700	Ft	 36	500	Ft	 38	400	Ft	 44	300	Ft	 47	900	Ft	 55	800	Ft	 61	500	Ft	 65	400	Ft

mobil home 
4	fő	részére	 34	600	Ft	 40	400	Ft	 45	900	Ft	 47	900	Ft	 51	900	Ft	 55	800	Ft	 65	400	Ft	 70	900	Ft	 74	900	Ft

bungaló 
2 fő részére 26	900	Ft	 30	700	Ft	 32	700	Ft	 34	600	Ft	 38	400	Ft	 44	300	Ft	 47	900	Ft	 51	900	Ft	 55	800	Ft

superior bungaló 
4	fő	részére	 42	300	Ft	 47	900	Ft	 53	800	Ft	 59	600	Ft	 65	400	Ft	 69	300	Ft	 80	800	Ft	 86	600	Ft	 90	400	Ft

bungaló 
4+1	fő	részére	 45	900	Ft	 53	800	Ft	 59	600	Ft	 65	400	Ft	 74	900	Ft	 78	900	Ft	 88	500	Ft	 94	300	Ft	 97	900	Ft

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 bungalók-
ban. 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 francia- 
ággyal, egy előtér főzősarokkal és emeletes ággyal vagy kihúzható kana-
péval,	 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,	me-
dencehasználatot. Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 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.	

sorrenTo              
villagio sanTa forTunaTa             iT0505    
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	 fő/éj	 03.01-12.20.
kétágyas	szobában	 	 18	700	Ft

	 fő/éj	 03.01-12.20.
kétágyas	szobában	 	 15	400	Ft

Kassa (KoŠice)       
grand PanziÓ***           sK0304
leírás: a szálloda kassa városközpontjában, az Aupark bevásárló- 
központtal	 szemben	 található.	Kassa	a	Felvidék	hajdani	kulturális	köz-
pontja,	magyar	történelmi	emlékekben	rendkívül	gazdag,	pezsgő	életű	
igazi vidéki nagyváros. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, ingyenes 
wifi. elhelyezés: kétágyas tv-vel és fürdőszobával felszerelt szobákban. 
ellátás: reggeli. Parkolás: őrzött parkolóban, térítés ellenében. az ár 
tartalmazza: idegenforgalmi adó. minimum tartózkodás: 2 éj. 

szlováK Paradicsom      
eriKa PanziÓ***                sK0301
leírás: a szlovák Paradicsom déli részén épült panzió az imrikafalva-
víztározó	 partján	 fekszik,	 a	 város	 központja	 300	 méterre	 található.	
szolgáltatás: recepció, étterem, játszótér, háziállat vihető.  elhelyezés: 
kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával és tv-vel rendelkeznek.  el-
látás: félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen. az ár 
tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény: egy	gyermek	12	éves	
korig	két	felnőttel	egy	szobában	50%.	minimum tartózkodás: 2 éj.

szlováKiaMagas-tátra
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	 fő/éj	 03.01-12.20.
kétágyas	szobában	 	 15	800	Ft

	 fő/éj	 03.01-12.20.
kétágyas	szobában	 	 19	900	Ft

	 apartman/éj	 04.19-06.27.	 04.14-04.19.
	 	 09.05-12.19.	 06.27-09.05.
Stúdió	(2+2)	2	fő	esetén	 25	900	Ft	 32	900	Ft
Apartman	TYP	A	(3+2)	3	fő	esetén	 35	500	Ft	 47	600	Ft
Apartman	TYP	B	(4+2)	4	fő	esetén	 47	600	Ft	 59	600	Ft
Pótágyon	 	 7	700	Ft	 7	700	Ft

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: félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen. az ár 
tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény:	egy	gyermek	12	éves	
korig	két	felnőttel	egy	szobában	50%.	minimum tartózkodás: 2 éj.

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: félpanzió. 
Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen. az ár tartalmazza: ide-
genforgalmi adó. Kedvezmény:	egy	gyermek	12	éves	korig	két	felnőttel	
egy	szobában	50%.	minimum tartózkodás: 2 éj.

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: egylégterű	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	pótágyon	ingye-
nes. Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	1,5	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 04.14-04.19.	és	06.27-09.05.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.	Hétvége	
péntektől vasárnapig foglalható. egyéb: háziállat nem vihető. egyedi lemondási feltételek.
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szlovÉnia
bled 
HoTel savica****
sl0301 
leírás: a családbarát szálloda bled központjában helyezkedik el, a bledi 
tótól	 kb.	 250	 méter	 távolságra.	 Kisgyermekekkel	 utazóknak	 tökéletes	
választás, hiszen a szálloda családi és gyermekbarát szolgáltatásaival 
hozzájárul a felejthetetlen pihenéshez. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	
lobby, étterem, bár, terasz, lift, gyermeksarok, animációs programok, in-
gyenes belépés a bled központjában található Živa Wellness központba, 
ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált kétágyas szobákban, melyek 
fürdőszobával, tv-vel, minibárral és erkéllyel rendelkeznek. ellátás: reggeli vagy félpanzió Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes. az ár tar-
talmazza:	napi	egyszeri	belépést	a	Rikli	Balance	Hotel-ben	található	Živa	Wellness	Központ	uszodájába,	kedvezményes	szaunavilág	használatot	
Živa	Wellness	Központba	(Rikili	Balance	Hotel	kb.	100	m-re	található	a	Hotel	Savicától).	Kedvezmény: 6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	egy	
gyermek	pótágyon	ingyenes,	6-15	éves	kor	között	pótágyon	50%.	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,	helyszínen	fizetendő.	az árak a foglaltság függ-
vényében változhatnak!

 fő/éj	 04.01-04.22.	 04.22-05.13.	 05.13-06.24.
	 	 10.17-11.01.	 10.02-10.17.	 09.12-10.02.	 06.24-09.12.

kétágyas	balkonos	szobában	 18	700	Ft	 21	900	Ft	 23	500	Ft	 29	600	Ft

 fő/éj	 04.01-04.14.	 04.14-07.08.
	 	 11.01-12.22.	 09.04-11.01.	 07.08-09.04.

kétágyas	szobában	reggelivel	 18	800	Ft	 24	300	Ft	 28	400	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 24	600	Ft	 29	900	Ft	 33	900	Ft

bled 
HoTel ribno***            sl0301
leírás: a szálloda fenyves erdővel körülvett festői környezetben talál-
ható,	kb.	2	km-re	a	Bledi-tótól	és	2,5	km-re	a	város	központjától.	Az	aktív	 
turizmus kedvelőinek a közelben raftingolni, canyoningolni, hegyet és 
sziklát mászni, lovagolni és golfozni is van lehetőségük. szolgáltatás: 
24	órás	recepció,	lobby,	étterem,	bár,	játszósarok,	panorámás	terasz,	kert,	
játszótér, teniszpálya, kerékpárbérlési lehetőség, ingyenes wifi, wellness 
szolgáltatások:	 szauna,	 pezsgőfürdő,	 masszázsok,	 relax	 szoba.	 elhely-
ezés: kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, telefonnal, mini-
bárral és balkonnal rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes a hotel parkolójában. Kedvezmény: 6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	
pót-ágyon	 ingyenes.	 12	éves	 korig	50%.	felár:	 félpanzió	7	300	Ft/fő/nap.	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	3,13	€/fő/éj.	az árak a 
foglaltság függvényében változhatnak!

szlovÉniaPortorož

	 	 04.15-04.18.
	 fő/éj	 05.13-06.24.	 04.18-05.13.	 06.24-07.17.	 07.17-08.21.
	 	 09.04-09.18.	 	 08.21-09.04. 
2	fős	szobában	 	 17	700	Ft	 13	800	Ft	 19	600	Ft	 21	500	Ft
2	fős	erkélyes	szobában	 19	600	Ft	 15	700	Ft	 21	500	Ft	 23	500	Ft
2+1	fős	szobában		 	 20	800	Ft	 16	900	Ft	 22	700	Ft	 24	600	Ft
2+1	fős	erkélyes	szobában	 22	700	Ft	 18	900	Ft	 24	600	Ft	 26	600	Ft

	 	 04.15-04.18.
	 apartman/éj	 05.13-06.24.	 04.18-05.13.	 06.24-07.17.	 07.17-08.21.
	 	 09.04-09.18.	 	 08.21-09.04. 
4	fős	apartmanban	 	 49	900	Ft	 42	300	Ft	 57	700	Ft	 61	600	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,	étter-
mek, bárok, terasz, kaszinó, játszótér, kert, napozóterasz, saját strand, szabadtéri és fedett medencék, csúszdák, játszótér, wellness-részleg: jacuzzi, 
szauna, masszázs-és testkezelések. 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, fel-
szerelt konyha, tv, telefon, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, erkély. ellátás: reggeli. 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	programokat	 (július,	 augusztus),	wifi	használatát,	 kültéri	parkolás.	az ár nem tar-
talmazza: strandszervízt. Kedvezmény:	6	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	7	200	Ft/fő/éj.	2+1	szobatípusban	15	éves	ko-
rig ingyenes. felár:	Hotel	Vile	Park	esetén:	ebéd	vagy	vacsora:	6	100	Ft/fő/alkalom,	2-15	éves	kor	között	vacsora	ingyenes,	ebéd:	3	900	Ft/fő/alkalom.	
Apartmanok	esetében:	reggeli	3	900	Ft/fő/alkalom,	2-15	éves	kor	között:	2	900	Ft/fő/alkalom,	ebéd	vagy	vacsora	6	100	Ft/fő/alkalom,	2-15	éves	kor	
között	3	900	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:	06.24-09.04.,	ekkor	eltérő	lemondási	feltétel	érvényes,	erről	érdeklődjön	irodánkban.	mini-
mum tartózkodás: 06.24-09.04.	között	4	éj,	04.10-05.02.,	egyébként	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.	egyéb:	kistermetű	háziállat	
vihető,	6	100	Ft/kisállat/éj	 felár	ellenében	 (étterembe	és	a	 strandra	 tilos	bevinni).	az árak a foglaltság függvényében változhatnak! egyedi 
lemondási feltételek 06.24-09.04. között.

HoTel vile ParK***            sl0201

vila barKa aParTmanoK***             sl0202

 fő/éj	 03.01-04.28.
	 	 10.01-12.29.	 04.28-10.01.

kétágyas	szobában	 19	900	Ft	 23	600	Ft

KamniK 
HoTel md-KamniK***            sl0301
leírás:	 a	 szálloda	 egy	 19.században	 épült	 épületben	 kapott	 helyet.	
Központi	 fekvésű,	 a	 főtér	 kb.	 50	méterre	 fekszik,	de	a	piac,	múzeumok,	
galériák is könnyen elérhetőek. szolgáltatás: recepció, lobby, bár, kert. 
elhelyezés: standard kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, 
telefonnal, minibárral és wifivel rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: 
térítés ellenében a hotel parkolójában. Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	adó	2	€/fő/éj.	
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szlovÉnia szlovÉniastrunjanizola
izola   
san simon sPorT and family resorT             sl0201   
leírás:	 Izola	 strandjától	 kb.	 200	 méterre	 helyezkedik	 el,	 egy	 csodálatos	 mediterrán	 parkban.	 A	 4	 épületből	 álló	 komplexumban	 több	 kategóriájú	
szálláslehetőség közül lehet választani, a kétcsillagostól egészen a négycsillagos szobákig. Modern wellness- és gyógyközpont, fedett, tengervizes me-
dence,	 valamint	 tengerre	 néző	 teraszos	 étterem	várja	 szlovén	 specialitásokkal	 a	 vendégeket.	 Izola	 kikötője	 600	méterre,	 Izola	 városközpontja	 pedig	 
2 km távolságra van. szolgáltatás:	24	órás	recepció	és	étterem	(Hotel	Haliaetum****),	bár,	kert,	terasz,	napozóterasz,	saját	strand,	szabadtéri	és	fedett	me-
dencék,	csúszdák,	wellness	központ	(Hotel	Mirta****),	fitneszterem,	teniszpálya,	röplabdapálya,	kerékpár	kölcsönzési	szolgáltatás,	minigolf,	vízi	sportok,	
játszótér,	ingyenes	wifi	az	étteremben,	a	strand	területén	és	a	4	csillagos	szobákban.	
elhelyezés: melléképületi Park** szobáiban:	egyszerűen	berendezett,	economy	szobákban,	melyek	TV-vel,	telefonnal	rendelkeznek	és	fürdőszobájuk	
hajszárítóval ellátott. foglalható szobatípusok: 2	fős	szobák,	2+1	fős	szobák: kétágyas szoba kihúzható kanapéval. 2+2	fős	családi	szobák:	kétágyas 
szoba, 2 db kihúzható kanapéval vagy emeletes ággyal. A szobák felszereltsége megegyező. melléképületi Korala, Perla, Palma*** szobáiban: lég-
kondicionált 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 felszerelt-
sége 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: reggeli a központi épület éttermében. Parkolás: a komp-
lexum	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,	parkolás.		Kedvezmény: 2 fős 
szobákban	6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	7	200	Ft/fő/éj,	2+1	és	2+2	szobatípusban	az	első	és	második	gyermek	15	éves	korig	ingyenes.	Kiemelt 
időszak:	06.24-09.04.	között	eltérő	lemondási	feltétel	érvényes,	erről	érdeklődjön	irodánkban.	felár:	ebéd:	4	900	Ft/fő/alkalom,	2-15	éves	kor	között	 
3	900	Ft/fő/alkalom,	vacsora:	4	900	Ft/fő/alkalom,	2-15	éves	kor	között	ingyenes.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj	és	regisztrációs	díj	 
1	€/fő,	2	éves	korig	babaágy	7	€/fő/éj.	minimum tartózkodás: 06.24-09.04.	között	4	éj,	egyébként	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.	
egyéb:	kistestű	háziállat	vihető,	a	három	csillagos	épületben	7	200	Ft/háziállat/éj,	a	négycsillagos	épületben	8	200	Ft/kisállat/éj	(maximum	3	kg-ig).	Az	
étterembe és a strandra nem vihető. az árak a foglaltság függvényében változhatnak! 

	 	 04.15-04.18.
	 fő/éj	 05.13-06.24.	 04.18-05.13.	 06.24-07.17.	 07.17-08.21.
	 	 09.04-09.18.	 	 08.21-09.04. 
2	fős	szobában	 	 12	900	Ft	 11	300	Ft	 14	900	Ft	 17	300	Ft
2+1	fős	szobában	 15	700	Ft	 14	300	Ft	 17	700	Ft	 19	900	Ft
2+2	fős	családi	szobában		 19	600	Ft	 16	900	Ft	 22	700	Ft	 25	400	Ft

	 	 04.15-04.18.
	 fő/éj	 05.13-06.24.	 04.18-05.13.	 06.24-07.17.	 07.17-08.21.
	 	 09.04-09.18.	 	 08.21-09.04. 
2	fős	szobában	 17	700	Ft	 13	800	Ft	 21	500	Ft	 23	500	Ft
2+1	fős	szobában	 20	700	Ft	 16	500	Ft	 24	600	Ft	 26	500	Ft
2+2	fős	családi	szobában		 22	900	Ft	 16	900	Ft	 27	900	Ft	 30	700	Ft

	 	 04.15-04.18.
	 fő/éj	 05.13-06.24.	 04.18-05.13.	 06.24-07.17.	 07.17-08.21.
	 	 09.04-09.18.	 	 08.21-09.04. 
2	fős	szobában	 22	700	Ft	 18	900	Ft	 26	500	Ft	 28	400	Ft
2+1	fős	szobában	 25	900	Ft	 21	900	Ft	 28	900	Ft	 30	900	Ft
2+2	fős	családi	szobában		 33	900	Ft	 27	900	Ft	 39	900	Ft	 42	700	Ft

melléKéPÜleTi ParK** szobáiban

melléKéPÜleTi Korala, Perla, Palma*** szobáiban

HoTel HaliaeTum/ mirTa**** szobáiban

200 m sTrunJan   
salinera resorT             sl0301 
leírás:	az	üdülőkomplexum	Izola	és	Portoroz	között	fekszik,	a	Strunjan	Regionális	Park	közelében.	A	tengerpart	sétányi	távolságra	helyezkedik	el.	szol-
gáltatás: 24	órás	recepció	(Hotel	Salinera****),	étterem,	bár,	gyermekjátszó,	saját	strand,	szabadtéri	és	fedett	medencék,	játszótér,	wellness-részleg:	ja-
cuzzi,	szaunák,	masszázskezelések.	Ingyenes	wifi	a	Hotel	Salinera***/****	épületében.
elhelyezés: salinera***csillagos szálloda kétágyas szobáiban, melyek fürdőszobával, tv-vel és internettel rendelkeznek. salinera apartman: dombol-
dalon,	150	méterre	találhatóak	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 reggeli, az apartmanok esetében önellátás. Parkolás: 
ingyenesen. az ár tartalmazza: belső	medence	használatot	(júliusban	és	augusztusban	zárva),	külső	medence	használatot	(nyitva	06.15-09.15.	között),	
ingyenes parkolást, apartmanok esetében a végső takarítást. felár: Hotel	Salinera	esetén:	ebéd	vagy	vacsora:	4	900	Ft/fő/alkalom,	2-15	éves	kor	között	
vacsora	ingyenes,	ebéd:	3	900	Ft/fő/alkalom.	Apartmanok	esetében:	reggeli	3	900	Ft/fő/alkalom,	2-15	éves	kor	között:	2	900	Ft/fő/alkalom,	ebéd	vagy	vac-
sora	4	900	Ft/fő/alkalom,	2-15	éves	kor	között	3	900	Ft/fő/alkalom	(HotelSalinera***	éttermében	fogyasztható	el).	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó	2,5	€/fő/éj,	regisztrációs	díj:	1	€/fő.	minimum tartózkodás: 06.24-09.04	között	4	éj,	egyébként	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.	
egyéb:	kistermetű	háziállat	vihető	a	Salinera	Apartmanba,	4	900Ft/kisállat/éj	felár	ellenében	(étterembe	és	a	strandra	tilos	bevinni).	az árak a foglaltság 
függvényében változhatnak! 

	 	 04.15-04.18.
	 fő/éj	 05.13-06.24.	 04.18-05.13.	 06.24-07.17.	 07.17-08.21.
	 	 09.04-09.18.	 	 08.21-09.04. 
2	fős	szobákban		 15	900	Ft	 14	400	Ft	 19	900	Ft	 23	900	Ft

	 	 04.15-04.18.
	 apartman/éj	 05.13-06.24.	 04.18-05.13.	 06.24-07.17.	 07.17-08.21.
	 	 09.04-09.18.	 	 08.21-09.04. 
**3	fős	apartmanban	 29	900	Ft	 26	500	Ft	 37	700	Ft	 45	500	Ft
**5	fős	apartmanban	 41	600	Ft	 37	700	Ft	 49	400	Ft	 56	900	Ft
***3	fős	apartmanban	 37	700	Ft	 33	900	Ft	 45	500	Ft	 52	900	Ft
***5	fős	apartmanban	 49	400	Ft	 45	500	Ft	 56	900	Ft	 64	600	Ft

	 	 04.15-04.18.
	 apartman/éj	 05.13-06.24.	 04.18-05.13.	 06.24-07.17.	 07.17-08.21.
	 	 09.04-09.18.	 	 08.21-09.04. 
4	fős	apartmanban	 43	400	Ft	 39	600	Ft	 50	900	Ft	 58	900	Ft
6	fős	apartmanban	 56	900	Ft	 52	900	Ft	 64	600	Ft	 72	400	Ft

HoTel salinera***

salinera aParTman

villa maia***

150 m



Kedves oldtiMer ra JongóK, aUtós túrá zóK!
Szeretünk	vezetni	és	szeretünk	utazni.	Még	jobban	szeretjük	ezt	valamilyen	klasszikus	jármű	volánja	mögött	
vagy utasülésében tenni. utazási irodánk a Magyar Autóklub oldtimer szekciójának támogatásával hazánk-
ban új és hiánypótló terméket kínál az oldtimer túrákban már fertőzött vagy azt tervező elfogultak részére.  
Az	 Autóklub	 az	 utazásszervezésben	 és	 a	 veterán	 járművek	 terén	 szerzett	 több	 évtizedes	 tapasztalatát	 az	 
Önök szolgálatába állítja, abból a szándékból, hogy olyan élményhez segítsük Önöket, melyet bármikor  
érdemes lesz visszaidézni. Az utazások tartalmas, látványos és biztonságos összeállítása révén unikális  
kalandokat	terveztünk	a	klasszikus	járművek	rajongóinak.	Az	Önök	feladata	csak	az	elhatározás	és	a	gurulás…
az Autoclub travel a hátteret biztosítja.

kelleMes utAzást, kikAPcsolódást kíváNNAk Az Autoclub trAvel MuNkAtársAi!

1. nap: budapest – Postojna – Portoroz (kb. 590 km)
2. nap: Portoroz – Trieszt – mestre (kb. 190 km)
3. nap: mestre – modena – ronta di mugello (kb. 320 km)
4. nap: ronta di mugello– firenze – ronta di mugello (kb. 82 km)
5. nap: ronta di mugello – siena – val d’orcia 
 – abbadia san salvatore (kb. 233 km) 
6. nap: abbadia san salvatore – mestre (kb. 376 km)
7. nap: mestre – budapest (kb. 392 km)

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban, illetve időpontjukban módosulások történhetnek

2022. május 02-május 08. (7 nap/6 éjszaka) 

toszKána nÉgY KerÉKen 

   részvételi díj:
   oldtimer Prémium klubtagnak: 98 900 ft/fő
   Nem klubtagoknak: 107 900 ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:	 6	 éjszaka	 szállást	 3	 csillagos	 szál-
lodákban kétágyas elhelyezéssel, reggelit. a részvételi díj nem 
tartalmazza: utazás költségeit, parkolást, idegenforgalmi adót, 
egyszeri regisztrációs díjat, belépőjegyeket, baleset-, betegség-, 
poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.

Ne iNduljoN el NélkülüNk: Autoclub trAvel! www.autoclubtravel.hu 55keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!54

2022. szeptember 03-07. (5 nap/ 4 éjszaka) 

salzKaMMergUt FelFedezÉse 
KlassziKUs JárMŰveKKel 

1. nap: budapest – Hartberg – Hohentauern (kb. 470 km)
2. nap: Hohentauern – bad ischl – st. Wolfgang – st. gilgen 
 – annaberg im lammertal (kb. 210 km)
3. nap: annaberg im lammertal – mattsee – salzburg 
 – annaberg im lammertal (kb. 190 km)
4. nap: Hallstatt – gmunden – Hohentauern (kb. 290 km)
5. nap: Hohentauern – Kleinwetzdorf – budapest (kb. 590 km)

   részvételi díj:
   oldtimer Prémium klubtagnak: 104 900 ft/fő
   Nem klubtagoknak: 109 900 ft/fő  

a részvételi díj tartalmazza: 4	 éjszaka	 szállást	 3	 csillagos	 szállodában	
kétágyas elhelyezéssel és félpanziós ellátással. a részvételi díj nem tar-
talmazza: utazás költségeit, idegenforgalmi adót, belépőjegyeket, beteg-
ség-, baleset-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.

2022. június 11-16. (6 nap/5 éjszaka) 

idŐUtazás a MonarChia 
elŐKelŐ nagYvárosaiba

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban, illetve időpontjukban módosulások történhetnek

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban, illetve időpontjukban módosulások történhetnek

1. nap: budapest – zágráb (kb. 350 km)
2. nap: zágráb – rijeka – Krajlevica (kb. 183 km)
3. nap: Krajlevica – Krk-sziget – Krajlevica (kb. 60 km)
4. nap: Krajlevica – lovran – rabac – Pula 
 – rovinj – Porec-lovran (kb. 288 km)
5. nap: lovran – Károlyváros – zágráb (kb. 190 km)
6. nap: zágráb – budapest (kb. 370 km)

   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	2-3	csillagos	szállodában	két- 
ágyas elhelyezéssel, reggelis ellátással. a részvételi díj nem tartalmazza: 
utazás	 költségeit,	 parkolást	 (Lovranba	 10	 €/nap),	 idegenforgalmi	 adót,	
belépőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.



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

2022. május 21-27.   (7 nap/6 éjszaka) 

2022.június 08-12. (5 nap/ 4 éjszaka) 

erdÉlYi barangolás veterángÉPeKKel

szlovÉnia ÉKszerei

1. nap: budapest – ártánd – nagyvárad – Kolozsvár (kb. 420 km)
2. nap: Kolozsvár – Torockó – Tordai Hasadék – Torda 
 – marosvásárhely (kb. 170 km)
3. nap: marosvásárhely
4. nap: marosvásárhely – segesvár – sepsiszentgyörgy (kb. 180 km)
5. nap: sepsiszentgyörgy – fogaras – nagyszeben (kb. 180 km)  
6. nap: nagyszeben – vajdahunyad – déva – arad (kb. 330 km)  
7. nap: arad – budapest (kb. 260 km)

   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 részvé-
teli díj nem tartalmazza: utazás költségeit, parkolást, idegen-
forgalmi adót, belépőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyász-
biztosítást, sztornóbiztosítást.

1. nap: budapest – snovik (kb. 440 km)
2. nap: snovik – bistra – Postojna – bled (kb. 200 km)
3. nap: bled – vintgár szurdok – bled (kb. 11 km)
4. nap: bled – bohinj – snovik (kb. 110 km)
5. nap: snovik – budapest (kb. 440 km)

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

a részvételi díj tartalmazza: 4	éjszaka	szállást	3	csillagos	szállodában	két-
ágyas elhelyezéssel, reggelit. a részvételi díj nem tartalmazza: utazás költ-
ségeit, parkolást, idegenforgalmi adót, regisztrációs díjat, belépőjegyeket, 
betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, sztornóbiztosítást.

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban, illetve időpontjukban módosulások történhetnek

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban, 
illetve időpontjukban módosulások történhetnek

AUTOCLUB TRAVEL - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, 
különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban 
meghatározza a Magyar Autóklub (székhelye: 1043 Budapest, Berda József u 15., bej. száma: Fővárosi Törvényszék Civil Szervezetek nyilvántartása: 01-02-0000433) utazási 
irodája, a Magyar Autóklub–Autoclub Travel Utazási Iroda [1043  Budapest, Berda József u. 15., nyilvántartási száma: Budapest Főváros Kormányhivatala R-199/1992/1999, 
adószáma: 19621140-2-41, telefonszáma: 06-20-489-8551, e-mail címe: travel@autoclubtravel.hu, vagyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)], mint 
utazásszervező (a továbbiakban utazásszervező, vagy iroda) és az utazó közötti utazási feltételeket. 

 
 
1. Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre 
1.1 Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés (a továbbiakban: utazási 

szerződés) alapján az utazásszervező köteles a szerződésben maghatározott 
utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel 
összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, 
szórakozás, kulturális program) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utazó pedig 
köteles a részvételi díjat megfizetni. 

2. A szerződés megkötése 
2.1 Az utazási szerződést érvényesen csak írásban lehet megkötni és az utazónak át 

kell adni. Az utazási szerződés mindkét fél általi aláírásával és a díjelőleg utazó 
általi befizetésével az utazási szerződés létrejön. Utazási szerződésnek minősül a 
Megrendelő és jelen ÁSZF együttesen. 

2.2 A távollévők között az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utazó 
szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon egyértelműen közli, a 
jelentkezés az utazásszervezőhöz megérkezik, és az utazásszervező a jelentkezést 
nyilvántartásba vételt követően írásban, cégszerűen visszaigazolja, és az utazó a 
díjelőleget befizeti. 

2.3 Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utazó 
valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utazó a harmadik 
személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási 
szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró személy között jön 
létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik 
meg. 

2.4. Az iroda által meghirdetett utak esetében a részvételi díj a meghirdetett utazásban 
szereplő szolgáltatásokat, a szervezés költségeit, az áfát foglalja magában. A díjak 
az OTP eladási árfolyamán 2022-ben 1 EUR =  365 Ft árfolyamig garantáltak. 
Egyes utaknál a helyszínen további költségeket kell fizetni (pl. idegenforgalmi adó, 
végső takarítás, kaució), az erre vonatkozó információkat az utazási iroda a 
programfüzetében teszi közzé. Ha az utazó a programfüzetben nem szereplő 
szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen köteles 
megfizetni. A részvételi díj nem tartalmazza az utazásképtelenségre vonatkozó 
(sztornó) biztosítást, illetve a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. A 
programfüzetben lévő fotók tájékoztató jellegűek és nem képezik a szerződés 
tárgyát. A devizaárfolyam jelentős változása esetén az utazó előzetes írásbeli 
tájékoztatása esetén a programfüzetben szereplő árak változhatnak. 

2.5. Utazásszervező fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját 
tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak 
akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utazó a tájékoztatást megkapja, és 
ennek megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza. 

3. Az utazási szerződés tartalma 
3.1 Az utazásszervező által meghirdetett utazások feltételeit és programját a 

programfüzet, a jelen általános szerződési feltételek és az utazó által aláírt utazási 
szerződés együttesen tartalmazzák. 

3.2 Utazásszervező az utazási szerződésben rögzíti az utazásszervező nevét, 
székhelyét, telefonszámát, e-mail címét és nyilvántartási számát, az utazó nevét és 
lakcímét, továbbá – amennyiben szükséges – elektronikus levelezési címét, az 
utazó által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, 
a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját forintban meghatározva, 
a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb 
kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) 
forintban meghatározott összegét, valamint annak megjelölését, hogy milyen típusú 
olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell fizetnie, az 
utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, 
továbbá megfizetésének feltételeit, rendjét és módját, valamint az utazó külön 
kéréseit, amelyet az utazási szerződés megkötése előtt közölt az 
utazásszervezővel. 

4. A részvételi díj, előlegfizetés 
4.1 Jelentkezéskor előlegként a teljes részvételi díj 40 %-át kell megfizetni. A 

fennmaradó összeget az utazó az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles 
megfizetni. Ettől az iroda akkor térhet el, ha a külföldi közreműködővel kötött 
szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. Az utazást 
megelőző 30 napban történő jelentkezés esetén szerződéskötéskor a részvételi díj 
100 %-át kell megfizetni. 

4.2 A fizetés banki, postai átutalással, hitelkártyával, készpénzfizetéssel, vagy egyéb 
fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utazó a részvételi díjat esedékesség 
szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik 
meg, akkor az iroda úgy tekinti, hogy az utazó az utazáson nem kíván részt venni 
és felmondja a szerződést. Ennek megfelelően az utazásszervező az utazót törli a 
részvételre jelentkezők nyilvántartásából és az 5.3. pontban foglaltak szerint 
bánatpénz megfizetését követelheti.  

4.3 Az utazásszervező jogosult a díjat a jogszabályban előírt esetekben, azaz a 
személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei, a 
részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő 
harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy az adott 
utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt felemelni 
legkésőbb az utazási szolgáltatás megkezdése előtt 20 nappal. A díjemelés 
kiszámítása úgy történik, hogy a díj megemelésre kerül a költségnövekedés 
mértékével vagy amennyiben az utazásszervező a díjemelés meghatározott 
hányadát magára vállalja, az ezzel csökkentett összeggel. 

    A díjemelés indokát és mértékét az utazásszervező az utazóval közli és tájékoztatja, 
hogy amennyiben a díjemelés a 8 százalékot meghaladja, a szerződést 
felmondhatja az 5.2. szerint. 

4.4 Az utazó díjengedményre jogosult azon költségek tekintetében, amely a 4.3 
pontban meghatározott költségeknek szerződéskötést követően, de az utazás 
megkezdése előtt bekövetkezett csökkenéséből erednek. 

5. Az utazási szerződés utazó általi felmondása 
5.1 Az utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést írásban tett 

nyilatkozattal bármikor felmondhatja.  

5.2 Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az utazás 
megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így 
különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja, erről köteles 
az utazót haladéktalanul tájékoztatni, az utazó pedig bánatpénz fizetése nélkül 
felmondhatja az utazási szerződést, vagy ha elfogadja a változtatásokat a 
részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek 
módosítják az utazási szerződést. Az utazó a döntéséről köteles az 
utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az utazó a változás 
közlésétől számított 15 napon belül döntéséről nem tájékoztatja az 
utazásszervezőt, a határidő lejártát követő napon a szerződés megszűnik.  

 Amennyiben az utazó az utazási szerződést felmondja, az utazásszervező 
haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított 14 napon 
belül visszafizeti az utazónak az általa befizetett teljes díjat. Az utazó – a 8.11. 
pontban foglaltakra figyelemmel – a szerződés megszűnéséből eredő kára 
megtérítésére jogosult. 

5.3 Ha az utazó nem az 5.2 pontban meghatározott okból, hanem saját 
érdekkörében felmerült okból mondja fel az utazási szerződést, utazásszervező 
bánatpénzt követelhet, amelynek mértéke nem haladhatja meg a szerződésben 
meghatározott részvételi díj mértékét: 

− 60 és 35 nap között a részvételi díj 10 %-a, 
− 34 és 14 nap között a részvételi díj 40 %-a, 
− 13 és 7 nap között a részvételi díj 60 %-a, 
− 6 napon belül, vagy le nem mondás, illetőleg meg nem jelenés esetén a 

részvételi díj 100 %-a. 
A bánatpénzt akkor is meg kell fizetni, ha az utazó az utazást az utazási 
okmányok hiányában vagy hatósági elutasítás (vám, deviza és egészségügyi 
rendelkezések megsértése stb.) miatt nem tudja megkezdeni. 

5.4 Utazásszervező jogosult az őt megillető fenti összegeknek az utazó által 
bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonására és 
megtartására. Amennyiben az utazó által befizetett összeg nagyobb, mint az 
utazásszervezőt megillető bánatpénz, úgy az összeg az utazónak haladéktalanul 
visszajár. Amennyiben az utazó által befizetett összeg nem fedezi az 
utazásszervezőt megillető összeget, úgy a különbözetet az utazó a felmondás 
közlésétől, illetve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás 
megkezdésének időpontjától számított 8 napon belül köteles megfizetni. 

5.5 Az utazási iroda nem vállal felelősséget az elháríthatatlan és rendkívüli 
körülmények (pl. háború, járvány, terrorizmus, zavargás, tüntetés, sztrájk vagy 
elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok) következtében 
meghiúsuló vagy módosuló utazásból adódó károkért; az ezekből származó 
esetleges többletköltségek az utazót terhelik. Az iroda fenntartja a jogot 
rendkívüli esetekben a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a 
programok azonos jellegű és értékű programokra való cserélésére. 

6. Az utazó módosítási kérelme 
6.1 Az utazó a szerződés megkötését követően jelzett módosítási kérelmét, egyéb 

kívánságait, az iroda lehetőségei szerint teljesíti. Az utazó köteles ennek 
költségét az iroda számára megtéríteni, de minimum 5.000 Ft/szoba vagy 
apartman/alkalom módosítási díjat fizetni. Az utazási szerződés lényeges 
elemeinek (utazók neve, úti cél, időpont, utazók létszámának változása) 
módosítására az utazó részéről – függetlenül az utazó által használt elnevezéstől 
– csak az 5.3. pontban megadott kártalanítási összeg megfizetése mellett, a 
felmondási jog gyakorlásaként és új foglalás keretei között van lehetőség. 

6.2 Az utazó kéréseit (pl. egymás melletti elhelyezés, ágyak típusa, emelet, 
közlekedési eszközön való üléshely stb.) az utazási iroda lehetősége szerint 
teljesíti szerződéses partnerein keresztül, de ezek a kérések nem képezik a 
megrendelés és szerződés alapját, illetve reklamáció tárgyát. 

6.3.Az utazó az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási 
szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő harmadik 
személyre átruházhatja. Az átruházásról az utazó haladéktalanul, de legkésőbb 
az utazási szolgáltatás megkezdését megelőző 7 napon belül köteles írásban 
tájékoztatni az utazásszervezőt. 

 Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen 
felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából 
eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az 
utazásszervező tájékoztatja a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges 
költségeiről.  

7. Az utazási szerződés utazásszervező általi felmondása 
7.1 Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban 

tett nyilatkozattal felmondhatja az utazási szerződést. 
7.2. Ha az utazásszervező nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a 

szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal 
olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a 
külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra 
nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba 
felvételre kerül,  

a) az utazó az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő 
szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek 
lehetősége van, vagy 

b) ha az utazásszervező a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy 
az utazó a neki felajánlott helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az 
utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszatérítésére. 

 Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az 
utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.  

7.3 Az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, 
ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a 
célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási 
célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan 
elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazás 



teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az 
utazók célállomásra való szállítását. Az utazási szerződés e pont szerinti 
felmondása esetén az utazó a befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további 
kártérítést azonban nem követelhet. 

7.4 Az utazásszervező az utazó részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb 
az utazási szerződés felmondását követő 14 napon belül köteles teljesíteni. 

8. Hibás teljesítés 
8.1 Az utazási iroda felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért, 

akkor is, ha azt közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti, kivételt képeznek a 
8.2. pontban megjelölt szolgáltatók, mivel a szolgáltatás közreműködőjének 
felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.  

8.2 A komp-, repülő-, vasúti- és buszjegyek megrendelésénél az adott társaságok 
utazási feltételei az irányadók (különös tekintettel a módosításokra, fizetési 
ütemezésre ill. lemondási feltételekre). Így az esetleges késésekért, 
járatkimaradásért, menetrendváltozásért, valamint programváltozásokért és az 
abból adódó károkért, többletköltségért az irodát felelősség nem terheli. Ha az 
utazásszervező az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, 
felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a 
visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 
261/2004/EK rendelet, valamint a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. 
(II. 12.) Korm. r. rendelkezései irányadók. 

8.3 Ha az utazásszervező az utazás megkezdését követően a szerződésben 
meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles 
többletköltség felszámítása nélkül azokat más, megfelelő, azonos vagy magasabb 
minőségű részszolgáltatásokkal pótolni. Ha a felajánlott részszolgáltatás 
alacsonyabb minőségű az utazási szerződésben meghatározottnál, az 
utazásszervező köteles az utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani.  

8.4 Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatásokat nem tud nyújtani, 
vagy az utazó azt indokoltan nem fogadja el, az utazó akkor is jogosult 
díjengedményre, illetve kártérítésre, ha a felmondási jogát nem gyakorolta. Az utazó 
kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott részszolgáltatást, ha az lényegesen 
különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól, illetve ha az utazásszervező által 
ajánlott díjengedmény nem megfelelő.  

8.5 Ha a szerződésszegés az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti, és az 
utazásszervező az utazó által megszabott ésszerű határidőn belül azt nem 
orvosolja, az utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási szerződést 
felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet. 

8.6 Ha az utazási szerződés az utazó szállítását is magában foglalja, az 
utazásszervező a 8.4. és a 8.5. pontokban foglaltakon túl köteles haladéktalanul, az 
utazót terhelő többletköltség nélkül az utazási szerződés szerinti közlekedési 
eszközzel gondoskodni az utazó hazaszállításáról. 

8.7 Az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az 
utazásszervezővel, illetve azzal az utazásközvetítővel közölni, akinél az utazási 
szerződést megkötötte. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős. Az 
utazó kifogásait az utazásszervező voucheren szereplő, 24 órán át hívható ügyeleti 
mobiltelefon számon: +36-20-489-8551 köteles bejelenteni. 

8.8 A szerződésszegést az utazásszervező köteles orvosolni, kivéve ha az lehetetlen, 
vagy aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási 
szolgáltatások értékére figyelemmel. Ha az utazásszervező nem orvosolja a 
szerződésszegést, az utazó díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult. 

8.9 Ha az utazásszervező – a 8.5. pontban megjelölt ok kivételével – nem orvosolja a 
szerződésszegést az utazó által megállapított ésszerű határidőn belül, az utazó ezt 
maga is megteheti és kérheti a szükséges kiadásai megtérítését. Az utazó határidő 
tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az utazásszervező azt 
megtagadja vagy azonnali beavatkozásra van szükség. 

8.10 Ha az utazó utazási szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása 
elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az utazásszervező 
köteles utazónként – szükség szerint – legfeljebb három éjszakát magában foglaló, 
lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. 

8.11 Az utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem 
volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a 
szerződésszegés az utazónak róható fel. 

8.12 Az utazásszervező felel az utazási szerződés megszegéséből eredő károkért, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel, vagy 
harmadik személy magatartására vezethető vissza, vagy elháríthatatlan és 
rendkívüli körülmények miatt következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, a 
szerződéskötés időpontjában előre nem látható és a szerződő fél által nem 
befolyásolható olyan helyzet, amelynek következményeit valamennyi ésszerű 
intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elhárítani. Jelen pontban harmadik 
személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt 
szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban s a szerződésszegést az 
utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az 
elháríthatatlan volt. 

8.13 Az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utazó számára, ha az utazás 
során nehéz helyzetbe kerül. Az erre vonatkozó bejelentését az utazó az 
utazásszervező 8.7. pontban meghatározott ügyeleti telefonszámán teheti meg. 

8.14 Az utazó a szerződésszegésből származó igényeit a hazaérkezést követő 
legkésőbb 8 napon belül az irodánál írásban teheti meg. Az utazó csak ez esetben 
tarthat igényt a részvételi díj arányos visszatérítésére. Az utazó által késedelmesen 
bejelentett kárigény esetén, illetve akkor, ha a késedelmes bejelentés miatt a 
tényállás pontos felderítése nem lehetséges, az utazási iroda mentesül a 
késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazásszervező az 
utazási szerződés megszegéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj 
összegének háromszorosában korlátozza. 

9. Útlevél, vízum-, vám-rendelkezések, útlemondási biztosítás 
9.1 Az útlevél, vízum, vám-rendelkezések betartásáért az utazó felel. Ha a 

rendelkezések be nem tartása miatt az utazó az utazáson nem tud részt venni, az 
5.3. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 

9.2 Az utazó poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga köteles 
gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazási iroda 
vagy közreműködője (pl. fuvarozóvállalata) átvette. 

9.3 Az utazás során az utazó által harmadik személynek okozott kárért az utazó 
közvetlenül tartozik felelősséggel. 

9.4. Az utazásképtelenségre vonatkozó (sztornó) biztosítás díját a részvételi díj nem 
tartalmazza.  

  

 Az utazásszervező tájékoztatja az utazót, hogy a jelen utazási szerződés 
értelmében utazónak minősülő személyekre vonatkozóan utazásképtelenségre 
vonatkozó (sztornó) biztosítási szerződés köthető az utazási szerződés 
létrejöttével egyidőben, mely esetben az adott biztosítási termékre vonatkozóan 
a biztosítási díjat a foglalással egyidejűleg hiánytalanul meg kell fizetni. A 
biztosítás díja, amennyiben a lemondási feltételek az 5.3 pontban foglaltakkal 
egyezőek, úgy az utazási szerződésben feltüntetett részvételi díj 1%-a, ha attól 
eltérően, speciális lemondási feltételek érvényesek, úgy a részvételi díj 4%-a. A 
biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás 
vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, de 
legkorábban a biztosítási díjnak az iroda, vagy megbízottja felé történő 
megfizetését követően kezdődik meg. 
Az utazó az igazolt utazásképtelenségének napjától számított egy munkanapon 
belül az útlemondási szándékát  írásban az utazási irodánál és a biztosítónál be 
kell jelentse. 

9.5 Ha az utazó az utazásszervező közreműködésével köt baleset-, betegség-, és 
poggyászbiztosítást, valamint utazásképtelenségre vonatkozó (sztornó) 
biztosítást, az utazásszervező köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási 
termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az 
utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító dokumentumok 
átadásával egyidejűleg az utazónak átadni. 

10. Egyéb rendelkezések 
10.1 Az utazásszervező tájékoztatja az utazót, hogy utazási csomagokra vonatkozó 

szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti. Az utazásszervező a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha 
fizetésképtelenné válna, annak érdekében, hogy az utazó által megfizetett 
pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazó szállítása a csomag 
részét képezi, az utazót hazaszállítsa. 

 Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegek 
visszafizetésre kerülnek. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése 
után válik fizetésképtelenné, és az utazó szállítása a csomag részét képezi, 
gondoskodik az utazó hazaszállításáról. Az utazásszervező az OTP Bank Nyrt., 
illetve személyszállítást is magában foglaló utazási szerződés esetén az Európai 
Utazási Biztosító Zrt. révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemről. Az utazó az OTP Bank Nyrt-vel (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vagy 
személyszállítást is magában foglaló utazási szerződés esetén az Európai 
Utazási Biztosító Zrt-vel (1132 Budapest, Váci út 36-38.), illetve adott esetben az 
illetékes hatósággal veheti fel a kapcsolatot, ha a szolgáltatások teljesítését az 
utazásszervező a fizetésképtelensége miatt megtagadja. 

10.2 Az utazásszervező tájékoztatja az utazót, hogy az utazási szerződésben 
feltüntetett személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelése olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (az utazó) az egyik fél. Az utazó 
tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttéhez szükséges adatszolgáltatása 
alapján az utazásszervező a személyes adatokat a mindenkori hatályos 
jogszabályoknak megfelelően adatbázisában kezelje és tárolja. 

 Az utazásszervező az általa végzett adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást 
az Adatkezelési Szabályzata útján közli, amely megtalálható az irodáiban, illetve 
a www.autoklub.hu weboldalon. 

 Az utazó hozzájárul ahhoz, hogy az utazásszervező az utazási szerződésben 
esetlegesen szereplő különleges személyes adatokat a szerződés teljesítése 
érdekében kezelje, illetve hogy a szükséges adatokat alvállalkozói részére 
továbbítsa. Az utazásszervező garantálja, hogy a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános 
adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., illetve a kutatás és közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi 
CXIX. tv-ben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz. 

10.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. utazási szerződésre 
vonatkozó rendelkezései, illetve a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet előírásai az 
irányadók. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltak jogszabály kötelező 
rendelkezése alapján módosulnak, az utazásszervező a módosított ÁSZF-t a 
www.autoclubtravel.hu internetes oldalon teszi közzé. 

10.4 A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. A 
programfüzetben lévő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért az utazási iroda 
nem vállal felelősséget. Jogvita esetén a felek alávetik magukat a Budapesti IV. 
és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.  A vitás ügyek bírósági 
eljáráson kívüli rendezése érdekében, a szolgáltatás minőségével, valamint a 
felek közötti utazási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban az 
utazó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 28. §-ában foglaltak 
betartásával a lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat. A 
Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy az utazó az 
utazásszervezővel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az utazó a 
fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén panaszával a területileg illetékes 
járási hivatalhoz fordulhat (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu). Felügyeleti szerv 
a Budapest Főváros Kormányhivatala (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-
39., postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919). 

 
 
A fent leírtakat megértettem és annak tartalmát elfogadom: 
 
Dátum:  ......................................................................................................................  
 
 
Utazó neve:  ..............................................................................................................  
 
 
Lakcíme:  ...................................................................................................................  
 
 
Aláírás: ......................................................................................................................  
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