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Minden év új lehetőségeket, új kihívásokat, új kapcsolatokat hoz magával. természetesen 
új utazásokat is, legyen az egy még ismeretlen hely felfedezése, vagy egy korábbi uta-
zás felelevenítése, de akár egy bevált, megszokott helyre törzsvendégként való vissza-
utazás – ez mind, mind új izgalmakat, várakozásokat jelent. ezeket a variációkat, sok éves 
tapasztalatainkat és az Önök visszajelzéseit figyelembe véve hívtuk életre 2019. évi egyéni  
utazások katalógusunkat. de ha mégsem sikerült az idei évre tervezett álomutazást meg-
találnia ajánlataink között, keressen minket bizalommal és megszervezzük az elképzelé-
seinek megfelelő programot.
oldtimer utazásainkat az oldtimer autók iránti rajongóknak terveztük, hiszen a vete-
rán gépekkel nem a gyors célba érés a lényeg, hanem már maga az utazás is egy nagy  
kaland. ezért programjaink az indulástól a megérkezésig folyamatosan új élményeket,  
felfedezéseket tartogatnak a túrázók számára.
A Magyar Autóklub tagjai továbbra is kedvezményt élveznek a szállások részvételi díjából 
és emellett a biztosítások díjából, térképek és útikönyvek árából is. 

Ha Ön még nem tagja a Magyar Autóklubnak, 

•	 de	100-150.000	Ft	közötti	értékben	foglal	irodánkban	saját	szervezésű	utazásainkból,	
 akkor 1 fő részére bónusz tagságot, *

•	 de	150.000	Ft	feletti	értékben	foglal	irodánkban	saját	szervezésű	utazásainkból,	
 akkor 1 fő részére standard tagságot adunk *

*további részletek, feltételek az Autoclub travel ügyfélszolgálati pontjain.

Törzsutasainknak	5%	kedvezménnyel	köszönjük	meg,	hogy	évről-évre	minket	választanak	
utazásaik megszervezéséhez. törzsutas, minden kedves utasunk, aki az utóbbi 3 évben 
legalább	két	alkalommal	minimum	1	hetes	saját	szervezésű	üdülést	foglalt	irodáinkban,	
vagy részt vett legalább 2 csoportos utazásunkon. 

A katalógusunkban megtalálják a biztonságos utazáshoz nélkülözhetetlen klub utasbiz-
tosítás	(39.	oldal)	és	a	Klub	Assist	(83.	oldal)	gépjármű	assistance	biztosítás	leírását.	

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 tagjainak a szállás részvételi díjából

tagsági      standard és

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

TarTalom

anglia 4.

ausztria 6.

Bulgária 14.

Csehország 22.

Erdély 30.

Franciaország 36.

Klub Utasbiztosítás 39.

Horvátország 40.

lengyelország 74.

málta 78.

montenegro 82.

Klub assist 85.

Németország 86.

olaszország 92.

Portugália 120.

Spanyolország 124.

Szlovákia 128.

Szlovénia 132.

oldtimer Utazások 

Toszkána négy keréken 139.

Erdélyi barangolás  140.

Szlovénia ékszerei 141.

Időutazás a monarchia városaiba 142.

Zemplén Veterán rallye 143.

Salzkammergut felfedezése 144.

Általános Szerződési Feltételek 145.

Kedves UtasainK!

AUToclUb TrAvel ÜgyfélszolgálATI PonToK

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

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

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

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

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

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

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

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

Autópályadíj
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Az autópályák használata személygépkocsival – néhány szakasz kivételével – díjmentes.  szintén fizetni kell néhány alagút és híd használatáért. 
London	központi	részében	hétköznap	7-18.00.	óra	között	csak	díjfizetés	ellenében	közlekedhetnek	gépjárművek:	
www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging

*gyorsforgalmi úton

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

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

anGLiaLondon

                       fő/éj	 01.10-03.01.	 03.01-04.01.	 04.01-05.01.	 05.01-08.01.
   08.01-09.01. 09.01-11.01. 11.01-12.20.

kétágyas	szobában	 14	300	Ft	 17	200	Ft	 19	900	Ft	 21	800	Ft	 15	900	Ft
háromágyas	szobában	 11	400	Ft	 14	400	Ft	 16	300	Ft	 18	900	Ft	 13	300	Ft

																							fő/éj	 01.10-04.01.	 04.01-11.01.
kétágyas	szobában	 14	800	Ft	 15	900	Ft
háromágyas	szobában	 12	900	Ft	 13	700	Ft

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

kétágyas	szobában	 28	300	Ft	 21	900	Ft

fő/éj	 01.10-03.01.	 03.01-06.01.	 06.01-09.01.	 09.01-11.01.
kétágyas 
szobában 14	300	Ft	 16	400	Ft	 17	200	Ft	 16	400	Ft

háromágyas 
szobában 11	900	Ft	 13	700	Ft	 14	400	Ft	 13	700	Ft

lonDon/ WAMbley    
HoTel WeMbley InTernATIonAl*** 
gb0101  
leírás:	a	hangulatos	szálloda	a	Wambley	Stadion	közelében	helyez- 
kedik	el.	A	közeli	Wambley	Park	metrómegállóból	könnyedén	meg-
közelíthető minden látványosság. szolgáltatások: 24 órás recepció, 
széf a recepción, ingyenes wifi, étterem, bár, fitneszterem. elhelyez-
és: kényelmesen kialakított, légkondicionált szobákban, melyek tv-
vel, telefonnal, rádióval, kávé- és teafőzővel, valamint hajszárítóval 
felszert fürdőszobával rendelkeznek. ellátás: kontinentális reggeli. 
Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes. 

lonDon/golDers green    
KIng soloMon HoTel**
gb0101 
leírás: london észak-nyugati részén, közel Golders Green és a 
brent cross metrómegállóhoz helyezkedik el a szálloda. Metróval a 
belváros és a fő látványosságok körülbelül 20 perc alatt elérhetőek. 
szolgáltatás: 24 órás recepció, reggelizőterem, bár, ingyenes wifi. el-
helyezés: kényelmesen kialakított szobákban, melyek tv-vel, kávé- 
és	 teafőzővel,	 széffel	 valamint	 saját	 fürdőszobával	 rendelkeznek.	
ellátás: büféreggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen.

lonDon/ blooMsbUry    
sT gIles HoTel***         
gb0101
leírás:	a	szálloda	London	West	End	negyedében,	a	Tottenham	Court	
metrómegállótól	és	az	Oxford	Street	üzleteitől	alig	5	perces	 sétára	
található. A covent Garden és a british Múzeum is pár perc sétával 
elérhető. szolgáltatás: 24 órás recepció, ingyenes wifi, étterem, bár, 
kávézó, fitneszterem, fedett medence. elhelyezés: kényelmesen 
berendezett	 szobákban,	 melyek	 TV-vel,	 telefonnal,	 széffel,	 kávé-	 
és teafőzővel és fürdőszobájuk hajszárítóval felszerelt. ellátás: reg-
geli. Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes 
árakról, érdeklődjön irodáinkban. 

lonDon/ croyDon    
besT WesTern PlUs 
croyDon APArTHoTel****         
gb0101
leírás: az aparthotel london külső, déli kerületében fekszik. A 
szálláshelytől	 kb.	 20	 perc	 sétára	 található	 a	West	 Croydon	 gyorsvasút	
megállója, mellyel kb. 30 perc alatt eljuthatunk a victoria pályaudvar-
ra, ahonnan könnyen megközelíthetőek london főbb látványosságai. 
szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 társalgó/	 TV	 szoba,	 étterem,	 bár,	
csomagmegőrző, ingyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen berendezett 
légkondicionált szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, ébresztőórával, 
széffel,	saját	fürdőszobával	és	konyhasarokkal	rendelkeznek.	Konyhasa-
rok	felszereltsége:	étkezőasztal,	mikró,	hűtőszekrény,	elektromos	vízfor-
raló, konyhaedények.  ellátás: kontinentális reggeli. Kiemelt időszak: 
04.18-04.21.,	04.25-04.28.,	05.03-05.05.	és	09.10-09.12.	között	az	ár	egyé-
ni lekérésre érhető el.

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 48	 96	 112*	 112



lAcKenHof
sPorTHoTel AM ÖTscHer***        AU0601
leírás: a szálloda az Ötscher hegy lábánál fekvő kis üdülőfalu központjától kb. 
150	méter	távolságra	helyezkedik	el.	Ideális	választás	a	természet	szerelmeseinek,	
családoknak, akik pihenésüket túrázással, kerékpározással vagy futással szeretnék 
kiegészíteni. szolgáltatás: recepció, étterem, társalgó, bár, terasz, asztalitenisz, 
játszószoba,	 szauna,	 gőzfürdő,	wifi	 (2	 €/fő/éj).	elhelyezés: kényelmesen kialakí-
tott szobákban, melyek tv-vel, fürdőszobával és részben balkonnal rendelkeznek. 
stúdió:	38	nm-es,	egy	 légterű	szoba	2-4	 fő	 részére,	egy	 franciaággyal	és	egy	ki-
húzható kétfős kanapéval, konyhasarok, tv, fürdőszoba káddal, hajszárító, erkély. 
Apartman:	43	nm-es,	két	légterű	apartman	4-6	fő	részére. felszereltsége: hálószo-
ba franciaággyal és egy kétfős kihúzható kanapéval, nappali egy kétfős kihúzható 
kanapéval, konyhasarok, tv, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, erkély. ellátás: 
reggeli vagy félpanzió. Az apartmanok esetében önellátás. Parkolás: a szálloda sa-
ját parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza:	ágynemű	és	törölköző	használatot,	
szauna és gőzfürdő használatot. Kedvezmény: 3 éves korig a szülőkkel egy 
szobában	ingyenes,	3-10	éves	kor	között	50%,	10-15	éves	kor	között	25%	(a	szobák	
esetében értendő). Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,60	€/fő/éj.

aUsztria
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bécs
HoTel beIM THeresIAnUM***     AU0101
leírás: a szálloda a belvedere Palota és a bécsi főpályaudvar közelében  
helyezkedik	el,	kb.	1,5	km	távolságra	a	város	központjától.	A	kb.	100	méter	
távolságra lévő metrómegállótól a szent istván-székesegyház és városköz-
pont	mindössze	5	perc	alatt	könnyedén	elérhető.	szolgáltatás: 24 órás re-
cepció, lobby, reggeliző terem, bár, terasz, kert, ingyenes wifi. elhelyezés: 
kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, 
hajszárítóval, tv-vel és minibárral rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás:  
a	 szálloda	 garázsában	 kb.	 19	 €/nap	 (előre	 foglalandó).	 Kedvezmény:  
2 éves korig egy gyermek a szülőkkel egy szobában ingyenes, 3-11 éves kor 
között	40	€/gyermek/éj.	Kiemelt időszak:	01.25-01.28.,	02.27-03.03.,	04.07-
04.13.,	 05.10-05.11.,	 05.14-05.16.,05.21-05.25.,	 05.31-06.03.,	 06.07-06.08.,	
06.14-06.15.,	06.22-06.25.	között	az	ár	egyéni	lekérésre	érhető	el.	Minimum 
tartózkodás:	04.05-04.08.	között	2	éj,	04.19-04.26.	között	3	éjszaka.	

bécs
AUsTrIA TrenD HoTel lAssAlle****      AU0101
leírás: a szálloda nyugodt, mégis központhoz közeli helyen fekszik, a Prater, 
a duna-sziget és a Messe közelében. A városközpont a kb. 400 méter távol-
ságra	található	U1	metróvonallal	egyszerűen	elérhető.	szolgáltatás: 24 órás 
recepció, lobby, reggeliző terem, bár, kert, terasz, szauna (térítés ellenében), 
ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált szobákban, melyek fürdőszobával, 
hajszárítóval,	 TV-vel,	 minibárral	 és	 széffel	 rendelkeznek.	 ellátás: reggeli.  
Parkolás: a	 szálloda	 garázsában	 kb.	 18	 €/nap	 (előre	 foglalandó).	 Kedvez- 
mény: 11 éves korig egy gyermek a szülőkkel egy szobában ingyenes. 
Kiemelt időszak:	01.25-01.27.,	02.27-03.03.,	03.19-03.24.,	04.07-04.13.,	05.10-
05.11.,	 05.21-05.24.,	 05.31-06.03.,	 06.07-06.08.,	 06.11-06.12.,	 06.14-06.15.,	
06.21-06.25.,	 07.22-07.24.,	 08.24-08.27.,	 09.13-09.14.,	 09.18-09.21.,	 09.27-
09.28.,	10.04-10.05.,	10.17-10.18.között	az	ár	egyéni	lekérésre	érhető	el.	

Ausztria az az ország, ahol mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó a természet 
varázslatos	tájairól,	a	híres	múzeumokról	és	műemlékekről,	a	gyógyfürdők	pihentető	varázsáról	vagy	a	sportolási	lehetőségekről.	 
Az élményt még inkább felejthetetlenné teszi a méltán híres osztrák vendégszeretet és az ínyenc konyha.
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																																									(fő/éj)													 05.01-09.01.
két-,	három-,	négyágyas	szobában	reggelivel		 15	900	Ft
két-,	három-,	négyágyas	szobában	félpanzióval		 19	900	Ft

(apartman/éj)													 05.01-09.01.
stúdió	2	fő	részére	 31	800	Ft
stúdió	3	fő	részére	 35	800	Ft
stúdió	4	fő	részére	 39	800	Ft
apartman	4	fő	részére	 43	800	Ft
apartman	5	fő	részére	 48	700	Ft
apartman	6	fő	részére	 53	700	Ft

aUsztriaBécs és alsó-ausztria

Diplomáciai elérhetőségek

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

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

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

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül) 

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

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

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

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

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

Autópályadíj

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán*

maximum	km/h	 50	 100	 100	 130

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

személygépkocsi
10	napos	 3	210	Ft
2	havi	 9	340	Ft
éves	 31	070	Ft

Motor
10	napos	 1	850	Ft
2	havi	 4	670	Ft

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

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)
ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

     fő/éj	 01.02-04.01	 04.01-04.19.	 04.19-06.30.
	 	 06.30-09.02.	 09.02-10.27.	 10.27-10.31.

kétágyas 
szobában 15	400	Ft	 19	900	Ft	 22	900	Ft	 15	800	Ft

       fő/éj	 01.02-04.01	 04.01-04.19.	 04.19-06.30.
	 10.27-10.31.	 06.30-09.02.	 09.02-10.27.
kétágyas 
szobában 15	700	Ft	 19	300	Ft	 21	100	Ft

bécs-vÖsenDorf 
AUsTrIA TrenD evenTHoTel PyrAMIDe****      AU0101
leírás: a szálloda bécs déli szélén, vösendorfban, európa egyik legnagyobb 
bevásárló központjával, a shopping city süd-el szemben található és egy 
45.000	nm–es	zöld	övezet	veszi	körül.	Különlegessége,	hogy	egy	42	méte-
res	üveg	piramisban	működő,	4000	fő	befogadására	alkalmas	rendezvény-
központtal is rendelkezik. A badener bahn vasútvonal vonata a szálloda 
előtt áll meg, mellyel kb. 30 perc alatt elérhető a belváros. szolgáltatás: 
24 órás recepció, lobby, étterem, bár, kert, trópusi hangulatot idéző well-
ness központ (kül-, és beltéri medence, szauna, pezsgőfürdő) fitneszterem, 
ingyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen berendezett légkondicionált két-
ágyas	 szobákban,	 melyek	 fürdőszobával,	 hajszárítóval,	 TV-vel,	 széffel	 és	
minibárral rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda garázsában 
kb.	15	€/nap	(előre	foglalandó).	Kedvezmény: 11 éves korig egy gyermek 
a szülőkkel egy szobában ingyenes. Kiemelt időszak:	04.09-04.13.,	06.22-
06.25.,	10.09-10.12.	között	az	ár	egyéni	lekérés	alapján	érhető	el.	

     fő/éj	 01.02-04.01	 04.01-04.19.	 04.19-06.30.
	 	 06.30-09.02.	 09.02-10.27.	 10.27-10.31.

kétágyas 
szobában 14	300	Ft	 18	400	Ft	 21	400	Ft	 14	900	Ft



aUsztriaaUsztria

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

stájerország és Karintia Felső-ausztria
grAz
rooMz grAz 
– bUDgeT DesIgn HoTel***      
AU0401
leírás: az elegáns szálloda, a Graz Messe kiállítási központ és a stadt-
halle közelében fekszik, a keleti-pályaudvar mellett. egy villamos-
megálló kb. 200 méterre található a szállodától, mellyel a történelmi 
óváros	 és	 számos	 látnivaló,	 villamossal	 mindössze	 kb.	 6	 perc	 alatt	
elérhető. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, lift, terasz, fitnesz-
terem,	 ingyenes	 wifi,	 internet	 sarok.	Wellness	 részleg:	 gőzfürdő,	 finn	
szauna, infaszauna, tepidárium, szolárium, masszázs szolgáltatások.  
elhelyezés: kényelmesen berendezett légkondicionált kétágyas 
szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, minibárral felszereltek és 
fürdőszobájuk hajszárítóval rendelkezik. ellátás: reggeli. Parkolás: a 
szálloda	 saját	 parkolójában	 kb.	 10	 €/nap	 (előre	 foglalandó).	Kedvez-
mény:	5	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes.

vIllAcH  IfjÚságI és csAláDI HosTel vIllAcH
leírás:	a	hostel	Villach,	St.	Martin	városrészében	található,	kb.	5	perc	sétára	a	városközpon-
tjától és 20 percnyi távolságra az olasz, valamint a szlovén határtól. 

KlAgenfUrT  IfjÚságI és csAláDI HosTel KlAgenfUrT
leírás: a hostel klagenfurt nyugati részén, az Alpen-Adria egyetem közelében helyezke-
dik	el.	Egy	rövid	sétára	található	az	Europapark	és	a	Minimundus	Park,	a	Wörthi-tó	pedig	 
1,8 km-re.

HeIlIgenblUT  IfjÚságI és csAláDI HosTel HeIlIgenblUT
leírás:	 a	 hostel	 a	 Hohe	Tauern	Nemzeti	 Parkban	 helyezkedik	 el,	 Ausztria	 legmagasabb	 
hegycsúcsa, a Großglockner lábai alatt. 

velDen  IfjÚságI és csAláDI HosTel cAP WÖrTH 
leírás:	a	hostel	közvetlenül	a	Wörthi-tó	partján	helyezkedik	el.	Velden	központja	kb.	4	km	
távolságra található. 

MInDen szállásrA érvényes InforMácIó: 
elhelyezés: egy-, két- és többágyas fürdőszobával rendelkező szobákban. ellátás:  
reggeli. szolgáltatás: recepció, reggeliző terem, társalgó, terasz, tv szoba, sportolási 
lehetőségek,	ingyenes	wifi	(a	lobbyban)	és	parkolás.	További	szolgáltatások	a	Hostel	
Cap	Wörth-ben:	saját	strand	a	Wörthi-tó	partján,	park,	játszótér,	fedett	medence,	sza-
una. Az ár tartalmazza: ágyneműt,	Membership	Cardot.	Az ár nem tartalmazza: a 
törölköző	használatot,	mely	a	helyszínen	kérhető	(nagy	törölköző	1,70	€,	kis	törölköző	
1 €). Kedvezmény: 3 év alatt ingyenes. felár: egyágyas	szoba	2	700	Ft/éj,	kétágyas	
szoba	1	400	Ft/fő/éj,	ebéd	vagy	vacsora	2	700	Ft/fő/étkezés.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	kb.	2	€/fő/éj,	17	éves	kor	felett.

MArIAzell
HoTel HAUs frAnzIsKUs***
AU0401
leírás: a szálloda Mariazell és st. sebastian találkozásánál helyezke-
dik el, a bazilikától és a felvonóktól kb. 10-12 percnyi kellemes sétára.  
Mariazell,	 Közép-Európa	 nagy	 múltú,	 különleges	 jelentőségű	 zarán-
dokhelye,	 Bécstől	 mintegy	 150	 km-re.	 szolgáltatás: recepció, ét-
terem, lift, kert, panoráma terasz, konferenciaterem, könyvtárszoba, 
játszószoba, társasjátékok, ping-pong asztal, asztalifoci, teakonyha, ká- 
polna, ingyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas  
fürdőszobás szobákban, melyek tv-vel és rádióval rendelkeznek.  
ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes.  
Kedvezmény:	5	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	pót-
ágyon	ingyenes,	5	és	9	éves	kor	között	50%,	10	és	14	éves	kor	között	
25%.	felár:	egyágyas	 felár	4 000	Ft/fő/éj,	hétvégi	 felár	1 300	Ft/fő/éj,	
vacsora	 felár	 4  600	 Ft/fő/alkalom.	 Helyszínen fizetendő: idegenfor-
galmi	 adó	 1,50	 €/fő/éj.	 egyéb: háziállat	 vihető	 3  300	 Ft/éj	 (előzetes	 
bejelentés alapján).

bAD IscHl
gAsTHof PfAnDl**       AU0204
leírás: a tradicionális stílusban épült vendégház bad ischl központjától 
kb.	2	km	távolságra	helyezkedik	el,	a	Wolfgangsee	irányában.		A	közel-
ben bevásárlási lehetőségek, a városközpont kb. 20 perc sétára érhető 
el,	 illetve,	Hallstatt	22	km	és	Salzburg	kb.	55	km	távolságra	 található.	
szolgáltatás: recepció, étterem, kert, terasz, játszótér. elhelyezés: ké-
nyelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek tv-vel és saját 
fürdőszobával rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a vendégház 
saját parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: szállást reggelivel, 
parkoló használatot és idegenforgalmi adót. Kedvezmény:	 6	 éves	 
korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	6-12	
éves	kor	között	50%,	12-16	éves	kor	között	30%,	16	éves	kor	felett	25	%.	 
felár: félpanzió	 2  000	 Ft/fő/alkalom.	 Minimum tartózkodás: 3 éj. 
egyéb:	háziállat	vihető	5	€/kisállat/éj.

          fő/éj 01.02-04.01.
	 07.01-09.01.	 04.01-07.01.	 09.01-10.31.

kétágyas 
szobában  16	200	Ft	 18	800	Ft	 20	900	Ft

         fő/éj	 05.01-06.15.	 06.15-07.01.	 07.01-09.01.
	 10.01-11.26.	 09.01-10.01.	 11.26-12.20.
kétágyas 
szobában  11	600	Ft	 	12	900	Ft	 14	900	Ft

																		fő/éj	 04.15-11.01.
kétágyas	szobában	 13	300	Ft

		fő/	éj	többágyas	szobában		 01.01-11.30.
Klagenfurt,	Heiligenblut	 11	800	Ft
Villach	 12	300	Ft
Cap	Wörth	 14	500	Ft

AjánDéK: sAlzKAMMergUT élménykártya 
3 vagy több éjszaka foglalása esetén!

IfjÚságI és csAláDI HosTeleK KArInTIábAn       
AU0301

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 térségben szá-
mos	időtöltési	 lehetőség	garantálja	a	kikapcsolódást,	mint	pl.	Felső-Ausztria	első	Nording-Fitnesz	Parkja,	
melynek leghosszabb túraútvonala 11,9 km, a közelben fekvő 18 lyukú golfpálya vagy a vendégháztól pár 
percnyi sétára található lovarda. szolgáltatás: recepció, lobby, étterem, bár, terasz, kert, játszótér, asztali-
tenisz,	 ingyenes	wifi	az	étteremben.	Wellness	részleg:	finn	szauna,	szolárium.	elhelyezés: a főépület két-
ágyas szobáiban, melyek fürdőszobával, tv-vel és részben erkéllyel rendelkeznek, illetve a melléképület (kb. 
800	méter	távolságra	a	főépülettől)	kétágyas	szobáiban,	melyek	egyszerűbben	berendezettek,	fürdőszobával	és	részben	erkéllyel	rendelkeznek.
ellátás: all inclusive (reggeli, délben leves (hétfőnként hideg ebédcsomag), délutáni sütemény, menüválasztásos vacsora salátabárral, júliusban és 
augusztusban heti egy alkalommal grillest, 11:00 és 22:00 óra között bor, sör, gyerekeknek gyümölcslé, szódavíz, kávé és tea korlátlan fogyasztása).
Parkolás: a vendégház saját parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: welcome drinket, kedvezményes belépőt az Acapulco vízi parkba (bad 
schallerbach), heti két alkalommal szauna használatot, wifi-t az étteremben, parkoló használat és idegenforgalmi adót. Kedvezmény: 12 éves 
korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	12-15	éves	kor	között	80%,	15	éves	kor	felett	30%.	Minimum tartózkodás: 3 éj 
(érkezés keddtől vasárnapig). egyéb: háziállat	vihető	5	€/kisállat/	éj	(ellátás	nélkül).

                              fő/éj	 05.01-07.06.
 08.24-10.31. 07.06-08.24.

melléképületi	kétágyas	szobában		 15	500	Ft	 16	900	Ft
főépületi	kétágyas	szobában		 16	600	Ft	 17	900	Ft

6=7 (05.01-07.01.	és	08.24-10.31.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
9=10	(07.01-08.24.	között	9	éjszaka	áráért	10	éjszakát	tölthet	el)
elŐfoglAlásI KeDvezMény:  5% (foglalás és teljes összeg befizetése 04.01-ig)
A kedvezmények összevonhatók!

AsPAcH
HoTel DAnzer***+       AU0201
leírás: a szálloda kényelme, változatos regionális és nemzetközi ételei, a családias hangulat, valamint a 
különféle szabadidős tevékenységek teszik felejthetetlenné az itt tartózkodást. A szálláshely, az osztrák  
kisváros központjában fekszik, a vasútállomástól kb. 9 km-re. A település közelében található többek között 
a	katzenbergi	kastély	 is,	melynek	történelme	1196-ra	nyúlik	vissza.	szolgáltatás: recepció, étterem, bo-
rospince, bár, lift, sörkert, kert, játszótér, wellness részleg: kültéri medence, gőzfürdő, szauna, szolárium. 
elhelyezés: TV-vel,	telefonnal,	széffel,	wifivel	és	saját	fürdőszobával	(hajszárítóval	felszerelt).	Kétágyas eco 
szoba: földszinti 20 nm-es, maximum 2 felnőtt részére. Kétágyas szoba: emeleti 20 nm-es szoba, maxi-
mum 2 felnőtt részére, néhány erkéllyel rendelkezik. Többágyas szoba: 22 nm-es, maximum 4 felnőtt részére, franciaággyal és egy kétszemélyes 
kihúzható kanapéval. ellátás: all inclusive light. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen (korlátozott számban). Az ár tartalmazza: heti egy 
alkalommal tematikus estet, retúr transzfert a Gurten vasútállomásra, heti egy alkalommal vezetett gyalogtúrát, a tartózkodás ideje alatt egyszeri 
bowlingozási	 lehetőséget,	 10%	 kedvezményt	 a	 Therme	 Geinberg	 termálfürdőbe,	 S’	 Innviertel	 Élménykártyát,	 mellyel	 számos	 látványosság	 
ingyenesen vagy kedvezményesen látogatható. Kedvezmény: 12	éves	korig	egy	gyermek	szülővel	egy	szobában	ingyenes,	16	éves	korig	70%,	
16	éves	kortól	5%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	16	éves	kortól	1	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: 06.07-06.09.,	06.27-06.30.,	08.31-09.27.	
között az ár egyéni lekérésre érhető el. Minimum tartózkodás: 3 éj egyéb:	háziállat	vihető	8	€/kisállat/	éj	(ellátás	nélkül).

                            fő/	éj		 06.01-06.29.
	 08.31-11.01.	 06.29-08.31.
kétágyas	ECO	szobában	 14	400	Ft	 15	700	Ft
kétágyas	szobában	 15	900	Ft	 17	500	Ft
többágyas	szobában	 16	600	Ft	 21	400	Ft

6=7 (06.01-06.29.	és	08.31-11.01.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
elŐfoglAlásI KeDvezMény:  5% (foglalás és teljes összeg befizetése 04.01-ig)
senIor KeDvezMény:  5% (55	éves	kortól	vehető	igénybe.)
A kedvezmények összevonhatók!



sT. gIlgen
HoTel KenDler***      
AU0201
leírás:	 a	 szálloda	 a	 Salzkammerguti	 tóvidék	 szívében,	 a	Wolfgangseetől	
csupán	250	méterre,	a	város	központ-jában	található.	St.	Gilgent	nem	csak	
gyönyörű	fekvése	és	hangulatos	utcácskái	teszik	egyedivé,	különlegessége	
Wolfgang	Amadeus	Mozart	nevéhez	fűződik,	mivel	Mozart	édesanyjának	
szülőhelye.	Bár	maga	a	zeneszerző	sohasem	járt	itt,	2005-ben,	mégis	Mo-
zart városává nyilvánították. A városban járva, érdemes kipróbálni a színes 
felvonókat,	amivel	feljuthatunk	a	Zwölferhorn	csúcsára	és	a	kb.	15	perces	
út	alatt	is	csodálatos	kilátás	tárul	a	városra,	a	Wolfgangsee-re	és	a	környékbeli	hegyekre	egyaránt.	szolgáltatás: recepció, étterem, bár, terasz, ingyenes 
wifi. elhelyezés: kényelmesen	berendezett,	a	környező	hegyekre	vagy	a	tóra	néző	kétágyas	szobákban,	melyek	TV-vel,	telefonnal,	széffel,	fürdőszobával	
és részben balkonnal rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes (korlátozott számban). Kedvezmény: 3 éves korig 
egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes,	3-7	éves	kor	között	50%,	7-15	éves	kor	között	30%,	15	éves	kortól	10%.	felár: babaágy bekészítés 2 400 
Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,90	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	Minimum tartózkodás: 2	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	1	100	Ft/fő/éj	
felár fizetendő.

bAD goIsern
bergblIcK PAnzIó       
AU0204
leírás:	 a	 család-	 és	 gyermekbarát	 panzió	 a	 Halstatti–tó	 északi	 par-
ján,	 500	 méter	 tengerszint	 feletti	 magasságban,	 a	 település	 köz-
pontjától	 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: recep-
ció, étterem, reggeliző terem, bár, terasz, társalgó, kert, játszótér, 
kerékpártárolási	 lehetőség,	 kerékpárkölcsönzés	 (kb.	 5	 €/nap),	 ingye-
nes wifi. elhelyezés: stílusosan berendezett két- és háromágyas, 
valamint családi szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, wifivel  
és részben erkéllyel rendelkeznek. A családi szobák (maximum 4 felnőtt) kb. 24 nm-esek, egy franciaággyal és egy emeletes ággyal  
felszereltek. ellátás: reggeli. Parkolás: a panzió saját parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kedvezmény:  
6	 éves	 korig	 egy	 gyermek	 a	 szülőkkel	 egy	 szobában	 ingyenes,	 6-15	 éves	 kor	 között	 50%,	 15	 éves	 kor	 felett	 10%.	 felár: félpanzió 4  300 
Ft/fő/alkalom.	 Kiemelt időszak: 07.11-07.14.,	 08.11-08.17.,	 08.25-08.31.	 között	 az	 ár	 egyéni	 lekérésre	 érhető	 el.	 egyéb: háziállat vihető  
4	€/kisállat/nap.	egyéb: háziállat	vihető	5	€/kisállat/	éj	(ellátás	nélkül).

sAAlbAcH
b&b rIeDlsPerger PAnzIó 
AU0204
leírás: az 1003 m tengerszint feletti magasságban fekvő panzió jó 
kiinduló pont a saalbach-folyó menti kerékpározásra, túrázásra vagy 
kocogásra	 is.	 A	 városközponttól	 mindössze	 kb.	 700	 m-re	 található.	
szolgáltatás: recepció, reggeliző terem, bár, ingyenes wifi a panzió  
egész területén, kert, zárható kerékpártároló. elhelyezés: kényel-
mesen berendezett szobákban, melyek fürdőszobával, hajszárítóval, 
TV-vel,	 széffel,	 telefonnal,	wifi-vel	 és	erkéllyel	 rendelkeznek.	Kétágyas	
szoba:	23	nm-es	maximum	2	fő	részére.	Háromágyas	szoba:	25	nm-es	
egy	 légterű,	maximum	3	 felnőtt	vagy	2	 felnőtt	és	1	gyermek	 részére,	 
franciaággyal és egy kihúzható kanapéval. ellátás: reggeli. Parkolás: 
a panzió saját parkolójában ingyenes. Kedvezmény:	7	éves	korig	egy	
gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	50	%,	7-16	éves	kor	között	30	%,	3.	fő	
16	éves	kortól	20%.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,10	€/
fő/éj.	Minimum tartózkodás:	07.13-08.31.	között	4	éj,	egyébként	3	éj.	
egyéb: háziállat	vihető	10	€/háziállat/nap	(ellátás	nélkül).

ebensee
lAnDHoTel PosT***      
AU0201
leírás: a tradicionális szálloda, ebensee városközpontjában található, 
a traunsee déli partján, melynek környékén több kilométernyi kirán-
duló-	és	túraútvonal	és	közel	170	kilométernyi	kerékpárútvonal	halad	
el. A településtől mindössze 10 km-re található az  északi-Mészkőalpok 
legszebb cseppkőbarlangja, a Glass-cseppkőbarlang is, illetve, a város 
központjától	néhány	km-re	található	a	nyáron	is	üzemelő	Feuerkogel-
felvonó, mellyel egy csodás fennsíkra juthatunk fel. szolgáltatás: étte- 
rem, bár, lift, terasz, kert, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas szobák-
ban, melyek fürdőszobával, tv-vel, telefonnal, wifi-vel és részben 
erkéllyel rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda saját 
parkolójában ingyenes. Kedvezmény:	 6	 éves	 korig	 egy	 gyermek	 a	
szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	
12-16	 éves	 kor	 között	 30%,	 16	 éves	 kor	 felett	 10%.	 felár: félpanzió  
5	100	Ft/fő/nap.	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj	
(16	éves	kortól).	Minimum tartózkodás: 4 éj. egyéb: háziállat vihető, 
az ár egyéni lekérésre érhető el.

sAlzbUrg 
HoTel HAUnsPergerHof***
AU0201
leírás: a szálloda kiváló kiindulópontja salzburg felfedezésének, hiszen 
a főpályaudvar és salzburg történelmi városrésze között helyezkedik 
el. A város nevezetességei és a világörökséghez tartozó városrész is 
gyorsan és könnyedén megközelíthető, akár gyalog, akár tömegközle-
kedéssel, mivel a szálloda közvetlen szomszédságában található egy 
buszmegálló is. Mozart szülőháza kb. 20 perc sétányira található a szál-
lodától. szolgáltatás: recepció, lobby, reggeliző terem. elhelyezés: 
kényelmesen berendezett szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, 
telefonnal és wifi-vel felszereltek. ellátás: reggeli. Az ár tartalmazza:  
idegenforgalmi adót. Kedvezmény: 6	 éves	 korig	 egy	 gyermek	 a	
szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes	vagy	6	éves	korig	pótágyon	10	200	Ft/
fő/éj.	Minimum tartózkodás: 07.25-08.18.	között	2	éj.	egyéb: háziállat 
vihető	7	€/kisállat/nap	(ellátás	nélkül).
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Felső-ausztria salzburger Land

                                fő/éj	 06.29-07.13.
 08.31-09.08. 07.13-08.31.

kétágyas-	és	háromágyas	szobában		 15	500	Ft	 16	900	Ft

                     fő/éj	 04.15-06.01.
 08.31-11.01. 06.01-08.31.

kétágyas	szobában	 17	900	Ft	 19	800	Ft

                              fő/éj	 04.15-07.06.
	 08.17-11.01.	 07.06-08.17.

két-	és	háromágyas	szobában		 13	900	Ft	 14	800	Ft
családi	szobában		 14	400	Ft	 15	200	Ft

6=7 (06.29-07.13.	és	08.31-09.08.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

3=4 (04.15-06.01.	és	08.31-11.01.	között	3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(06.01-08.31.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

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

AjánDéK: saalbach Hinterglemm joKer Kártya (A kártyával számos látvá- 
nyosság ingyenesen vagy kedvezményesen látogatható. többek között a  
saalbachi és hinterglemmi felvonók ingyenes használatát biztosítja, illetve a 
saalbachi	Kapt’n	Hook	strandra	is	kedvezményes	belépést	nyújt).

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

elŐfoglAlásI KeDvezMény:  
10% (foglalás és teljes összeg befizetése 04.30-ig)

AjánDéK: 
sAlzKAMMergUT élménykártya 3 vagy több éjszaka foglalása esetén!A kedvezmények összevonhatók!

                        fő/éj	 05.22-05.30.,	06.02-06.07.	 05.30-06.02.,	06.07-06.10.
	 06.10-06.20.,	10.20-11.01.	 06.20-07.25.,	08.18-10.20.	 07.25-08.18.

kétágyas	szobában		 17	900	Ft	 21	200	Ft	 25	800	Ft
háromágyas	szobában	 15	900	Ft	 17	500	Ft	 21	500	Ft

DIenTen
lAnDHAUs sAlzbUrg        
AU0202
leírás:	az	apartmanház	a	Hochkönig	lábánál,	a	település	központjától	
kb. 1 km-re található. A közelben halad egy mountain bike túraútvonal, 
így remek kiindulópontot biztosít a bicikli túráknak, de akár a gyalogos 
túrázásnak is. szolgáltatás: recepció, lobby, kert, játszószoba, ingyenes 
wifi, wellness részleg: medence, pezsgőfürdő, szauna, fitneszterem.  
elhelyezés: apartmanokban, melyek saját fürdőszobával, hajszárítóval 
TV-vel,	 rádióval,	 széffel,	 wifi-vel,	 részben	 erkéllyel	 és	 konyhasarokkal	
rendelkeznek.	Konyhasarok	felszereltsége:	2	főzőlapos	villanytűzhely,	hűtőszekrény,	mikró,	vízforraló,	kávéfőző,	mosogatógép.	A típusú apart-
man:	maximum	2	fő	részére	egy	légterű	apartman	franciaággyal.	b típusú apartman:	2	légterű	maximum	5	fő	részére,	a	nappaliban	található	
egy kihúzható kanapé, a hálószobában egy franciaágy és egy emeletes ágy. ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza: a	víz-,	a	fűtés-,	az	áram	díját,	
ágyneműt,	törölközőt,	konyharuhát,	wellness	használatot.	Parkolás: az apartmanház parkolójában ingyenes (apartmanonként 1 autó részére). 
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	 adó	 1,10	 €/fő/éj	 (14	 éves	 kortól)	 kaució	 100	 €/apartman,	 végső	 takarítás	 A	 típus	 apartmanban	 40	 €/
apartman,	B	típusú	apartmanban	50	€/apartman,	ágynemű-,	törölköző-,	konyharuha	cseréje	15	€/alkalom	(több	mint	7	éjszaka	foglalása	esetén	
fizetendő). Minimum tartózkodás: 3 éj.  egyéb: kisállat	vihető	50	€/tartózkodás.

              apartman/éj	 06.29-07.06.
 08.24-08.31. 07.06-08.24.

A	típusú	apartmanban	 18	600	Ft	 21	400	Ft
B	típusú	apartmanban	 36	200	Ft	 41	800	Ft

3=4 (06.29-07.06.	és	08.17-08.31.	között	6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)

elŐfoglAlásI KeDvezMény:  5% (foglalás és teljes összeg befizetése 04.01-ig)
A kedvezmények összevonhatók! 

                       fő/éj	 04.19-06.01.
	 08.17-09.14.	 06.01-06.29.	 06.29-08.17.	 09.14-11.01.

kétágyas	szobában	 19	500	Ft	 20	900	Ft	 22	500	Ft	 18	600	Ft



rUssbAcH
rUssbAcH APArTMAnHáz        AU0202
leírás:	 a	 falu	 központjában	 lévő	 apartmanház	 Dachstein	West	 régióban,	 800	méter	 tengerszint	 feletti	 
magasságban helyezkedik el, közelében éttermek, élelmiszerboltok, strand és vízi élménypark is egyaránt 
megtalálhatóak.	A	Hornbahn	felvonó	alsó	állomása	300	méter	távolságra	található,	így	könnyedén	feljutha-
tunk	a	Hornspitz	csúcsra.	Salzburg	56	km-re,	Hallstatt	24	km-re	fekszik.	szolgáltatás: étterem, szauna, lift, 
kültéri parkoló, mosókonyha, ingyenes wifi az apartmanokban. elhelyezés: A típusú apartman: maxi-
mum	2	felnőtt	és	1	gyerek	 (15	éves	korig)	 részére.	b típusú apartman: maximum 2 felnőtt és 2 gyerek 
(15	éves	korig)	részére.	Az	apartmanokban	egylégterű	lakó-hálóhelyiség	franciaággyal	és	egy	kihúzható	 
ággyal, fürdőszoba, konyhasarok, kávéfőző és tv található. ellátás: önellátás. Parkolás: az apartmanház saját parkolójában díjmentesen.  
Az ár nem tartalmazza: ágyneműt	és	törölközőt	mely	a	helyszínen	bérelhető:	12	€/fő/tartózkodás.	Szauna	használat	8	€/fő/alkalom.	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	1,8	€/fő/éj,	végső	takarítás	35	€/apartman.	Minimum tartózkodás:	06.29-08.24.	között	5	éj,	egyébként	3	éj.	egyéb: 
háziállat	az	A	típusú	apartmanba	vihető,	előzetes	bejelentéssel	8	€/kisállat/	nap	(ellátás	nélkül)

közép európa legnagyobb nemzeti parkja, mely karintia, salzburg és tirol tartományok határán fekszik. A Großglockner és a Großvenediger hatal-
mas hegycsúcsival, gleccsereivel, a meseszép krimml vízesésekkel rendkívül sokoldalú természeti csodának számít. A Nemzeti Park varázslatos 
világát számtalan túraútvonal hálózza be, melyeket egyedül vagy akár képzett park őrökkel is bejárhatunk. 
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salzburger Land Hohe tauern nemzeti Park

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

     További részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálati irodáinkban!
  

vásároljon AUszTrIAI UTAzásáHoz TArToMányKárTyáT, Mellyel KeDvezMényesen jUTHAT felejTHeTelen élMényeKHez!

3=4 (04.15-06.29.	és	08.24-11.01.	között	3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(04.15-06.29.	és	08.24-11.01.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

           apartman/éj	 04.15-06.29.
 08.24-11.01. 06.29-08.24.

A	típusú	apartman	 17	900	Ft	 19	700	Ft
B	típusú	apartman	 19	900	Ft	 21	900	Ft

Hohe tauern nemzeti Park

KrIMMl
lAnDHAUs rosengArTl       AU0202
leírás: az apartmanház nyugodt és csendes környezetben helyezkedik 
el	a	Hohe	Tauern	Nemzeti	Parkban,	csodálatos	kilátással	Európa	legna-
gyobb vízesésére, a krimml vízesésre. A közelben számos bolt, étterem, 
bár	található,	a	város	központja	kb.	350	méter,	a	vasútállomás	pedig	3	
km távolságra érhető el. szolgáltatás: recepció, társalgó, terasz, játszó-
tér,	kert.	Wellness	részleg	(térítés	ellenében):	szauna,	élmény	barlang,	
pihenőszoba, szolárium, jacuzzi. elhelyezés: A	 típusú	 stúdió:	 kb.	 25	
nm-es,	egylégterű	stúdió	2	fő	részére	nappali/hálóval,	konyhasarokkal,	
telefonnal, tv-vel és erkéllyel felszerelt. A+ típusú stúdió: A típusú 
stúdió egy pótággyal 3. fő részére. b típusú apartman:	kb.	50	nm-es,	
kétlégterű	apartman	4	 fő	 részére	nappali/hálóval,	 kétágyas	 szobával,	
konyhasarokkal, telefonnal, tv-vel és részben erkéllyel felszerelt.  
c típusú apartman: kb.	 60	 nm-es,	 három	 légterű	 apartman	 4-6	 fő	
részére nappalival, 2 kétágyas szobával+pótággyal, konyhasarokkal, 
telefonnal, tv-vel és erkéllyel vagy terasszal felszerelt. ellátás: önellá-
tás. Parkolás: az apartmanház saját parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: víz,	áram	és	fűtés	díját,	7	éjszaka	foglalása	esetén	egy	alkalom-
mal a szauna használatát. Az ár nem tartalmazza:	ágyneműt	és	törölközőt,	mely	a	helyszínen	bérelhető:	15	€/fő/tartózkodás.	Wellness	részleg	
használat	8	€/fő/	alkalom.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	15	éves	kor	alatt	0,50	€/fő/éj,	15	éves	kortól	2	€/fő/éj,	kaució	110	€/apart-
man, végső takarítás: A típusú apartman 20 €, A+ és b típusú apartman 30 €, c típusú apartman 40 €. Minimum tartózkodás: 3 éj, szerdai és 
szombati érkezéssel.

             apartman/éj	 05.11-07.13.
 08.24-09.29. 07.13-08.24.

A	típusú	stúdió	 19	900	Ft	 22	800	Ft
A+	típusú	stúdió	 22	500	Ft	 26	300	Ft
B	típusú	apartman	 29	900	Ft	 32	500	Ft
C	típusú	apartman		 42	400	Ft	 44	900	Ft

Abersee
HoTel cArossA***       AU0201
leírás:	 a	 családi	 vezetésű	 szálloda	 nyugodt	 környezetben,	 Salzkammergut	 szívében	 helyezkedik	 el,	 St.	 
Gilgen	és	Strobl	települések	között,	a	Wolfgangsee	partján.	A	szálloda	saját	strandja	kb.	800	méter	távolságra	
található,	 ahol	napágyak	és	napernyők	állnak	a	vendégek	 rendelkezésére.	Abersee	központja	kb.	5	perc	 
sétával érhető el. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, lift, terasz, kert, játszótér, játszósarok, asztalitenisz, 
asztalifoci, ingyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, 
tv-vel, telefonnal és erkéllyel rendelkeznek. ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda saját par-
kolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: a szálloda saját strandjának használatát. Kedvezmény: 12 éves korig a szülőkkel egy szobában pótágyon 
ingyenes,	12-16	éves	kor	között	pótágyon	30%,	16	éves	kortól	pótágyon	20%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1,90	€/fő/éj	(15	éves	
kortól). Minimum tartózkodás:	06.30-08.25.	között	4	éj.	egyéb: háziállat	vihető	2	000	Ft/éj.

6=7 (04.19-05.26.	és	09.14.-10.20.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
elŐfoglAlásI KeDvezMény: 
5% (foglalás és teljes összeg befizetése 03.31-ig)
A kedvezmények összevonhatók! 

                           fő/éj	 04.18-06.30.
	 08.25-10.20.	 06.30-08.25.

kétágyas	szobában	reggelivel	 16	400	Ft	 16	900	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 18	600	Ft	 19	500	Ft

fUscH
lAnDgAsTHof HoTel WAsserfAll***       AU0201
leírás:	 a	 családi	 tulajdonban	 lévő	 szálloda	 a	 Hohe	 Tauern	 Nemzeti	 Park	 szívében,	 csodálatos	 természeti	
környezetben, a Großglockner lábánál helyezkedik el és közeléből számos kerékpár- és túraútvonal indul. 
Fusch	központja	kb.	300	méter	távolságra	érhető	el.	szolgáltatás: recepció, étterem, bár, terasz, kert. Wellness  
részleg: szauna, gőzkabin, infrakabin, relaxációs szoba. elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobák-
ban,	 melyek	 TV-vel,	 rádióval,	 széffel,	 wifivel	 és	 fürdőszobájuk	 hajszárítóval	 rendelkezik.	 ellátás: félpanzió.  
Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: heti egy alkalommal grillvacsora, vasár-
naponként	egy	pohár	prosecco	a	reggelihez,	hétfőn,	szerdán	és	pénteken	kávé	és	sütemény	a	bárban	(16:00-
17:00	 óra	 között),	 wellness	 részleg	 használat,	 heti	 egy	 alkalommal	 vezetett	 túrázási	 lehetőség	 (júliusban	 és	 
augusztusban),	ingyenes	belépés	a	fuschi	strandra,	10%	kedvezmény	kerékpárkölcsönzésre	Fusch	településen,	Nationalpark	Sommercard-ot.	Kedvez-
mény: 6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12-15	éves	kor	között	30%,	15	éves	kor	felett	10%.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	1,10	€/fő/éj	(15	éves	kortól).	Kiemelt időszak:	06.01-06.06.,	06.22-06.25.,	08.31-09.03.,	09.06-09.08.,	09.14-09.17.	között	az	árak	egyéni	
lekérésre érhetőek el. Minimum tartózkodás: 07.07-08.25.	között	2	éj.

neUKIrcHen
HoTel gAsTHof UnTerbrUnn****        AU0201
leírás:	 a	 családi	 tulajdonban	 lévő	 szálloda	 és	 vendégház	 a	 Hohe	Tauern	 Nemzeti	 Parkban,	 Neukirchen	 köz- 
pontjában helyezkedik el. A két egymás melletti épületből (főépület és melléképület) álló szálláshelytől pár perc 
sétára	található	a	Wildkogel-Arena	sí	központ.	szolgáltatás: recepció, lobby, étterem, bár, kávézó, kerékpártá- 
roló,	 terasz,	 játszósarok,	 játszótér,	 ingyenes	 wifi.	 Wellness	 részleg:	 medence,	 szauna,	 gőzfürdő,	 relax	 szoba,	 
fitneszterem, masszázs szolgáltatások. elhelyezés: melléképületi, kényelmesen berendezett kétágyas szobák- 
ban,	melyek	 TV-vel,	 széffel,	 részben	 erkéllyel	 és	 fürdőszobájuk	 hajszárítóval	 rendelkeznek.	 Főépületi,	 2-3	 fős	 
stúdiókban, melyekben egy franciaágy, egy pótágy, tv, széf található és fürdőszobájuk hajszárítóval ren-
delkezik. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: wellness részleg 
használatot, Nationalpark sommercardot. Kedvezmény:	6	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	6-10	éves	kor	között	
70%,	10-15	éves	kor	között	50%,	15	éves	kortól	30%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	2,10	€/fő/éj.	(15	éves	kortól).	Kiemelt időszak: 06.19-
06.22.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	el.	Minimum tartózkodás: 3 éj. egyéb: háziállat	vihető	4	100	Ft/éj	(előzetes	lekérésre).	

6=7 (05.01-06.30.	és	09.01-10.28	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (05.11-07.13.	és	08.24-09.29.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

AjánDéK: nATIonAlPArK soMMercArD (A	kedvezménykártya	a	Hohe	Tauern	Nemzeti	Park	Salzburg	tartományi	oldalára	érvényes,	mely	nyári	időszakban	
használható fel. A Nationalpark sommercard számos látnivalót és programot foglal magában, ingyenes és kedvezményes belépődíjakkal.)

AjánDéK:  nATIonAlPArK soMMercArD (A kedvezménykártya a  
Hohe	Tauern	Nemzeti	Park	Salzburg	tartományi	oldalára,	a	nyári	időszakra	
érvényes, számos látnivalót és programot foglal magában, ingyenes és  
kedvezményes belépődíjakkal.)

elŐfoglAlásI KeDvezMény:  
10% (foglalás és teljes összeg befizetése 03.31-ig)

A kedvezmények összevonhatók! 

        fő/éj	 04.28-05.26.	 05.26-07.07.
	 09.22-10.28.	 08.25-09.22.	 07.07-08.25.

kétágyas 
szobában 15	700	Ft	 16	500	Ft	 17	600	Ft

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

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



ArAnyHoMoK
HoTel ljUljAK***        bg0201
félpanzióval vagy all inclusive light ellátással 
leírás:	 nyugodt,	 fás	 környezetben,	 mindössze	 350	 méterre	 található	
a strandtól. szolgáltatás: 24 órás recepció, játszótér, gyermek- és kül-
téri medence, masszázs, étterem, pool bar, széf a recepciónál térítés 
ellenében, csomagszoba, pingpong, billiárd, napernyő és napozóágy-
használat,	WIFI.	elhelyezés: a hotel kétágyas standard és superior szo-
báiban	melyek,	 TV-vel,	 telefonnal,	 légkondicionálóval	 és	mini	 hűtővel	
felszereltek.	A		szobákban	nagyméretű	franciaágy	vagy	két	különálló	ágy	
és hangulatos pihenősarok található. A superior szobák 2018-ban lettek 
felújítva és modernizálva. 2+2 fős apartmanokban: egy hálószoba fran-
ciaággyal, nappali egy egyszemélyes ággyal és egy pótággyal (kihúzható fotelágy). szobák és apartmanok felszereltsége: légkondicionáló, tv, 
telefon,	hűtő,	terasz.	ellátás: félpanzió.	All	inclusive	light	ellátás	előre	rendelhető:	2	400	Ft/fő/alkalom,	12	év	alatt	50%	kedvezmény.	Parkolás: őrzött 
parkolóban térítés ellenében. Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó, mely a helyszínen fizetendő. Kedvezmény: kétágyas szobában egy gyer-
mek két felnőtt mellett pótágyon 12 éves korig ingyenes. egyéb: az előfoglalási kedvezmény igénybevétele esetén egyedi lemondási feltételek.

ArAnyHoMoK
HoTel grADInA ***        bg0201
leírás: az üdülőhely déli részén található, fás környezetben, 200 mé-
terre a tengerparttól. A közeli buszmegállóból fél óra alatt könnyen 
eljuthatunk európa egyik legrégebbi városába várnába, melynek egyik 
legismertebb	műemléke	az	ortodox	katedrális.	szolgáltatás: 24 órás re-
cepció, ahol széf igényelhető, pénzváltó, ajándék-, sport-, élelmiszer- és 
italbolt. 24 órás orvosi ügyelet, fedett és nyitott étterem, lobby, szabad-
téri medence pool bárral, gyermek medence és szabadtéri játszóház. 
sportolási lehetőségek: asztalitenisz, biliárd, darts, kerékpár kölcsönző, 
valamint tornaterem. A közös helyiségekben ingyenes az internet. elhe-
lyezés: a hotel légkondicionált kétágyas- és családi szobáiban, amelyek 
tv-vel, minibárral, telefonnal és terasszal rendelkeznek.  A kétágyas szobák maximum 2 felnőtt, a családi szobák maximum 2 felnőtt és 2 gyermek 
részére foglalhatók. ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen. Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó, 
mely a helyszínen fizetendő. Kedvezmény: családi szobában: 2 éves korig ingyenes, két felnőtt mellett 2-12 éves kor közötti gyermek közül az 
egyiknek	ingyenes	a	másiknak	50%,	12	éves	kor	felett	30%.	

BULGária

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

Diplomáciai elérhetőségek

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

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

Egységes segélyhívószám: 112.

Társklub: union des Automobilistes bulgares (uAb)
Segélyhívószám:	+(359)	(2)	980	3308,	
vagy:	+(359)	(2)	91	146,	mobilról:	146

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

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

A ruse-Giurgiu közötti duna-hídon 
való áthaladásért külön kell fizetni.

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

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

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.
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                              fő/éj	 04.26-06.13.
 09.12-10.01. 06.13-07.05.	 07.05-08.23.	 08.23-09.12.

standard	kétágyas	szobában	 6	700	Ft	 		9	800	Ft	 13	700	Ft	 10	200	Ft
superior		kétágyas	szobában	 7	600	Ft	 10	200	Ft	 14	600	Ft	 10	600	Ft
standard	2+2	fős	apartmanban	 7	100	Ft	 10	200	Ft	 14	200	Ft		 10	600	Ft
superior		2+2	fős	apartmanban	 7	600	Ft	 10	700	Ft	 14	800	Ft	 10	800	Ft

                                  fő/éj	 05.01-06.19.	 06.19-07.10.
 09.08-09.30. 08.22-09.08. 07.10-08.22.

kétágyas	szobában	reggelivel	 5	600	Ft	 		8	200	Ft	 11	500	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 8	200	Ft	 10	800	Ft	 13	900	Ft
családi	szobában	reggelivel	 5	800	Ft	 		8	900	Ft	 12	600	Ft
családi	szobában	félpanzióval	 8	700	Ft	 11	700	Ft	 15	300	Ft

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)
ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

BULGáriaaranyhomok

5=7, 10=14 (04.26-06.13.	és	09.12-10.01.	között	
5/10	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el) A kedvezmények NEM összevonhatóak!

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

előfoglalási kedvezmény: 
10% (foglalás és teljes összeg befizetése 03.31-ig, mely nem visszatérítendő)

előfoglalási kedvezmény: 
20% (foglalás 02.28-ig, teljes összeg befizetése 03.08-ig)
15% (foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.08-ig)

200 m

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

Autópálya díj

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 90	 130

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

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

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

350 m



nAPosPArT
HoTel DelfIn***        bg0201
leírás: Napospart déli részén, az első szállodasorban helyezkedik el, mindössze 100 méterre a közkedvelt cocoa beach-től.  szolgáltatás: étterem, pool 
bár,	barbecue	bár,	kültéri	medence,	gyermekmedence,	szauna,	fitneszterem,	széf	a	recepción,	 ingyenes	WIFI	használat	a	közösségi	tereken,	 légkondi-
cionálás. elhelyezés: légkondicionált, kétágyas szobákban, melyek minibárral, sAt tv-vel, telefonnal felszereltek és tenger felé néző, bútorozott er- 
kéllyel rendelkeznek. internet elérés térítés ellenében lehetséges. A szobákban maximum két felnőtt és egy gyermek fér el kényelmesen. ellátás: reggeli, 
félpanzió vagy teljes panzió. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény: 11	éves	korig	ingyenes,	11	éves	kor	felett	40%.

BULGáriaBULGária

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!16 17

ArAnyHoMoK
HoTel lUnA****          bg0201
leírás:	 a	 hotel	 50	méterre	 fekszik	 a	 homokos	 tengerparttól	 és	 600	méter	
távolságra a víziparktól. A kültéri és beltéri medencén kívül egy sPA köz-
pont is található a hotel területén, ahol szaunahasználtra és masszázsra is 
van lehetőség. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 ingyenes	WIFI	 a	 lobbiban,	
a’la	 carte	 étterem,	 pénzváltó,	 autókölcsönző,	 gyermekmedence	 és	 játszó-
tér, masszázs, éjszakai és pool bár, széf a recepción, boltok, sPA. elhelye-
zés: parkra vagy tengerre néző kétszemélyes vagy családi szobákban, melyek légkondicionáltak, rendelkeznek tv-vel, minibárral, hajszárítóval és saját 
fürdőszobával. ellátás: félpanzió. Parkolás: térítés ellenében a szálloda parkolójában. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény: 2-11 éves 
kor	között	egy	gyermeknek	ingyenes,	11	éves	kor	fölött	25%.

ArAnyHoMoK
vezHen HoTel***          bg0201
leírás: a hotel csendes, fás környezetben fekszik chaika resort területen. 
A	szállás	500	méteres	körzetében	három	strand	is	található,	amelyeket	
érdemes felkeresni: kabakum, journalist és riviera. szolgáltatás: 24 órás 
recepció,	kültéri	medence,	étterem,	boltok,	ingyenes	WIFI	a	közös	helyisé-
gekben, széf. elhelyezés: légkondicionált,	TV-vel,	hűtővel	és	hajszárítóval	
felszerelt apartmanokban, melyekben maximum 2 felnőtt és 2 gyermek 
vagy 3 felnőtt és egy gyermek elszállásolására van lehetőség. internet 
használatra térítés ellenében van lehetőség. ellátás: reggeli vagy teljes 
panzió. Az ár tartalmazza:	ágynemű,	törölköző	használatot.	Az ár nem 
tartalmazza: idegenforgalmi adó, mely a helyszínen fizetendő.

ArAnyHoMoK
joya Park Hotel ****          bg0201  
leírás:	a	hotel	egyben	relaxációs	központ	is,	mely	mindössze	6	perc	sétára	
található a tengerparttól, csendes, zöld övezetben. szolgáltatás: recepció, 
lift, széf,  étterem, pool bár, kültéri medence, gyereksarok, masszázs, well-
ness központ, fitneszterem, jacuzzi, billiárd, tenisz, orvosi szolgáltatások, 
ingyenes	WIFI.	elhelyezés: légkondicionált, tengerre vagy parkra néző, tera-
szos, kétágyas szobákban, melyekben maximum 1 felnőtt és 2 gyermek (2 és 
11 éves kor közötti gyermekek) vagy 2 felnőtt és 1 gyermek (2-11 éves kor 
közötti gyermek) elszállásolása lehetséges. Az egy hálószobával rendelkező 
apartmanok légkondicionáltak és ingyenes internet elérhetőséggel ren-
delkeznek. A lakrészekhez egy konyhasarok és saját fürdőszoba is tartozik. 
A	konyhában	hűtő	és	egy	kis	főzőlap	található.	Az	apartmanokban	2	felnőtt	és	2	gyermek	vagy	3	felnőtt	és	1	gyermek	elszállásolására	van	lehetőség.	
általában két egyszemélyes ágy és egy kihúzható fotelágy van a szobákban. ellátás: reggeli. Parkolás: a hotel parkolójában térítés ellenében. Az ár nem 
tartalmazza: idegenforgalmi adó, mely a helyszínen fizetendő. Kedvezmény: kétágyas szobákban egy felnőtt és két gyermek esetében mind a két gyer-
meknek	50%.	Az	apartmanokban	2-11	éves	kor	között	az	első	gyermeknek	ingyenes,	a	másodiknak	50%,	11	éves	kor	felett	25%.		

ArAnyHoMoK
HoTel Mirabelle****           bg0201
leírás:	a	180	szobás	szálloda	kb.	300	méterre	található	a	homokos	strandtól,	gyönyörű,	zöld	környezetben.
szolgáltatás: recepció, étterem, éjszakai bár, pool bár, felnőtt- és gyermekmedence, a medencéknél ingye-
nes napernyő és nyugágyhasználat korlátozott számban, fitneszterem, shuttle-járat a strandra (díjmente-
sen),	 internetkávézó,	 pénzváltás,	 asztalitenisz.	 Felár	 ellenében	 jacuzzi,	 szauna,	 fodrászat	 vehető	 igénybe.	
elhelyezés: légkondicionált, standard kétágyas, egy fő számára (fotelággyal) pótágyazható, fürdőszobás, 
hajszárítóval, telefonnal, tv-vel, minibárral felszerelt teraszos szobákban és maximum 4 fő részére kialakí-
tott stúdiókban (egy nagyobb szoba 3 főággyal és egy kihúzható kanapéval). ellátás: félpanzió mindkét 
szállástípus	esetén	(büféreggeli	és	vacsora).	All	 inclusive	light	ellátás	előre	rendelhető:	3	100	Ft/fő/alkalom,	12	éves	korig	1	700	Ft/fő/alkalom.	
Az ellátás a teljes tartózkodás idejére kérhető. Parkolás: a szálloda nem őrzött parkolójában, korlátozott számban, ingyenesen. Az ár nem tar-
talmazza: idegenforgalmi adó, mely a helyszínen fizetendő. Kedvezmény: standard szobában egy gyermek két felnőtt mellett pótágyon 11 éves 
korig	ingyenes,	11	éves	kor	felett	40%;	stúdióban	2	éves	korig	ingyenes,	két	felnőtt	mellett	két	gyermek	(2-11	éves	kor	között)	közül	az	egyiknek	
ingyenes,	a	másiknak	50%;	11	éves	kor	felett	40%.

6=7, 12=14 (05.15-06.07.	és	09.07-09.30.	között	
6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

6=7, 11=14 (05.15-06.12.	és	09.08-09.30.	között	6/11	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

6=7, 12=14 (05.04-06.11.	és	09.10-10.10.	között	
6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

6=7, 12=14 (05.15-06.12.	és	09.08-09.30.	között	
6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

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

A kedvezmények 
NEM összevonhatóak!

A kedvezmények 
NEM összevonhatóak!

előfoglalási kedvezmény:  15% (foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.06-ig)	

előfoglalási kedvezmény: 
15% (foglalás 03.31-ig, teljes összeg befizetése 04.10-ig)
10%	(foglalás	05.15-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.25-ig)

előfoglalási kedvezmény: 
15% (foglalás 02.28-ig, teljes összeg befizetése 03.08-ig) 
10%	(foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.08-ig)

előfoglalási kedvezmény: 
20% (foglalás	02.28-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.06-ig)
15%	(foglalás	03.15-ig,	teljes	összeg	befizetése	04.08-ig)
10%	(foglalás	04.15-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.07-ig)

előfoglalási kedvezmény: 
20% (foglalás 02.28-ig, teljes összeg befizetése 03.10-ig) 
10%	(foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)

50 m

                                  fő/éj	 05.01-06.01.	 06.01-	06.15.	 06.15	–	07.01.
	 09.21-09.30.	 09.09-09.21.	 08.26-09.09.	 07.01-	08.26.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 		7	900	Ft	 		9	900	Ft	 13	700	Ft	 19	500	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 		8	400	Ft	 10	600	Ft	 14	600	Ft	 20	300	Ft
parkra	néző	családi	szobában	 10	600	Ft	 12	800	Ft	 16	400	Ft	 21	900	Ft
tengerre	néző	családi	szobában	 10	900	Ft	 13	300	Ft	 17	300	Ft	 22	900	Ft

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

4	fős	apartman	reggelivel	 13	900	Ft	 18	600	Ft	 22	900	Ft	 27	900	Ft
4	fős	apartman	teljes	panzióval	 26	300	Ft	 30	900	Ft	 36	900	Ft	 44	900	Ft

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

standard	kétágyas	szobában	vagy	stúdióban	 9	700	Ft	 13	700	Ft	 17	700	Ft

                                fő/éj	 05.01-06.12.	 06.12-07.10.
 09.11-09.30. 08.21-09.11. 07.10-08.21.

kétágyas	szobában		 6	900	Ft	 11	300	Ft	 15	700	Ft
apartmanban		 8	800	Ft	 13	500	Ft	 17	900	Ft

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

reggelivel	 5	100	Ft	 		6	800	Ft	 		8	600	Ft	 11	300	Ft
félpanzióval	 7	500	Ft	 		9	300	Ft	 10	800	Ft	 13	700	Ft
teljes	panzióval	 9	700	Ft	 11	500	Ft	 13	300	Ft	 16	000	Ft

300 m

aranyhomok
300 m

napospart
A	 Napospart	 Bulgária	 legnagyobb	 és	 legnépszerűbb	 nyaralóhelye,	 Burgasztól	 35	 kilométerre	 északra	 található.	 Ez	 a	 népszerű	
üdülőhely egy patkóalakú öböl mentén épült fel és napjainkban több száz szállodával várja a pihenni és szórakozni vágyókat.  
A	finom	szemcsés,	aranyszínű	homokos	strandja	8	km	hosszú	és	30-60	méter	széles.	Éghajlatának	köszönhetően	több	mint	1600	óra	
a	napsütéses	órák	száma,	így	a	tenger	kellemesen	meleg	május	és	október	között	(kb.	25	°C).	A	levegő	átlagos	hőmérséklete	a	nyár	
folyamán	30	°C	körül	van.	Az	üdülőhelyet	gyakran	nevezik	a	bolgár	Ibizának	is	számtalan	szórakozási	lehetősége	miatt,	ugyanakkor	
aki a nyaralása alatt kultúrával és történelemmel is szeretne ismerkedni, látogatást tehet az öböl déli részén található neszebár 
ősi városába, melynek a bolgár építészeti és történelmi emlékei a világörökség részét képezik. Az üdülőhelyet menetrend szerinti 
buszjárat	köti	össze	a	régióközpontokkal,	Burgasszal	(35	km)	és	Várnával	(95	km).

100 m

A kedvezmények 
NEM összevonhatóak!

A kedvezmények 
NEM összevonhatóak!

A kedvezmények 
NEM összevonhatóak!

450 m



BULGáriaBULGária napospart napospart
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nAPosPArT
HoTel PlIsKA**          bg0201
leírás:	 a	 tengerparttól	 50	méterre	 fekvő	 hotel,	 Napospart	 déli	 részén	
található,  a nyüzsgő központtól néhány perc sétára. Napospart ismert 
Aqua Parkja 3 km-re helyezkedik el a szállodától. szolgáltatás: recepció, 
hangulatos	 étterem,	 játszótér,	 pénzváltó,	 széf,	WIFI	 (térítés	 ellenében).	
elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, telefonnal, minibárral felszerelt, 
erkélyes, fürdőszobás, kétágyas + 1 pótágyas (kihúzható fotelágy) szo-
bákban. ellátás: reggeli.	 Félpanzió	 vagy	 teljes	 panzió	 felár	 ellenében	
kérhető. Parkolás: a szálloda parkolójában korlátozott számban, ingye-
nesen. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény: 11 éves 
korig ingyenes. felár:	félpanzió	3	500	Ft/fő/alkalom,	teljes	panzió	6	600	
Ft/fő/alkalom.	Az	ellátás	a	teljes	tartózkodás	időszakára	kérhető.

nAPosPArT
HoTel regInA***          bg0201
leírás: a hotel Napospart központjától 200 méterre és a tengerparti sé-
tánytól	 mindössze	 50	 m-re	 található.	 Az	 autóbusz	 pályaudvar	 közelsége	
lehetővé teszi a bejutást burgasz és Neszebár városokba. szolgáltatás: 24 
órás recepció, széf a recepciónál (térítés ellenében), étterem, szauna, felnőtt- 
és	gyermekmedence,	lobby	bár,	pool	bár,	gyermekeknek	játszótér,	WIFI	té-
rítés ellenében. elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, telefonnal felszerelt, 
fürdőszobás, teraszos, rózsakertre néző kétágyas + 1 pótágyas (fotelágy) 
szobákban és 4 fős, tágas apartmanokban, melyekben étkezősarok, minibár 
és jól felszerelt konyha található. ellátás: all inclusive. Parkolás: a szálloda parkolójában, térítés ellenében. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Ked-
vezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	kétágyas	szobában	két	felnőtt	mellett	2-11	éves	kor	között,	egy	gyermek	pótágyon	ingyenes	és	a	második	gyermek	50%.		

nAPosPArT
HAPPy APArTHoTel          bg0201
leírás: Napospart zöld övezetében csendes, nyugodt részen terül el, a strandtól 900 méterre. A térség köz-
kedvelt Aqua Parkja is a hotel közelében található. szolgáltatás: 24 órás recepció, felnőtt- és gyermekme-
dence,	WIFI	térítés	ellenében	(kb.7	lv./nap),	széf	a	recepciónál	(5	lv./nap),	ingyenes	fitneszterem	használat,	
számos sportolási és szórakozási lehetőség: például röplabda, foci, játszótér, a szabadban bbQ. elhelyezés: 
stúdiókban és apartmanokban, melyek légkondicionáltak, felszerelt konyhával, saját fürdőszobával, kábel 
tv-vel és balkonnal rendelkeznek. A stúdiókban két felnőtt és egy gyermek elszállásolására van lehetőség. 
Az apartmanokban a konyha és az étkező egy légtérben található. A konyha főzőlappal, mosogatóval, 
hűtővel	és	konyhai	eszközökkel	felszerelt.	Az	egy	hálószobás	lakóegységekben	két	felnőtt	és	két	gyermek	elhelyezésére	van	lehetőség.	ellátás: 
önellátás. Parkolás: ingyenesen az erre kijelölt parkolóban. Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó, mely a helyszínen fizetendő, babaágy: 
6	lv./babaágy/nap.	Kedvezmény:	stúdiókban	2	éves	korig	ingyenes,	2-12	éves	kor	között	50%,	11	éves	kor	felett	35%.

nAPosPArT
HoTel l&b***        bg0201
leírás: nyugodt, csendes környezetben, Napospart központjától 100 
méterre,	a	tengerparttól	500	méterre	található,	ez	a	nyaralók	által	 igen	
kedvelt szálloda. szolgáltatás: étterem, lobby bár, pool bár, kávézó, 
internet-kávézó (térítés ellenében), felnőtt- és gyermekmedence. elhe- 
lyezés: légkondicionált, tv-vel, telefonnal, minibárral felszerelt, fürdő-
szobás, teraszos, parkra néző kétágyas + 1 pótágyas (fotelágy) és családi 
(4 főággyal ellátott) szobákban. kétágyas szobákban két felnőtt és egy 
gyermek elszállásolására van lehetőség, családi szobákban 2 felnőtt és 2 gyermek fér el kényelmesen. ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: 
a szálloda parkolójában, korlátozott számban ingyenesen. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, napozóágyak és napernyők a medence körül. 
Kedvezmény: kétágyas szobában 2 éves korig ingyenes, két felnőtt mellett pótágyon egy gyermek 2-11 éves korig ingyenes, 11 éves kor felett 
pótágyon	30%.	felár: félpanzió	2	600	Ft/felnőtt/alkalom,	1	400	Ft/gyerek/alkalom	11	éves	korig.	Az	ellátás	a	teljes	tartózkodás	időszakára	kérhető.

nAPosPArT
HoTel seA breeze***         bg0201 
Közvetlen tengerparti szálloda! 
leírás: a hotel Napospart központjában található, közvetlenül a tenger-
parton, melyet a homokos strandtól csupán a tengerparti sétány választ 
el,	 ahonnan	 gyönyörű	 kilátás	 nyílik	 Neszebárra	 és	 Sveti	Vlasra.	 A	 központ	
komplexumaitól	(kórház,	bankok,	játszótér,	stb.)	is	csak	5-10	percnyi	sétára	
(kb. 1000 m) fekszik. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, társalgó 
ingyenes	 WIFI-vel,	 lift,	 kis	 medence	 napozóágyakkal	 (díjmentesen),	 széf,	
csomagmegőrző, üzletek. elhelyezés: kétágyas szobákban (egy pótágyazási 
lehetőség), stúdiókban és apartmanokban. A stúdiókban és apartmanokban 
2 főágy és 2 gyermek részére pótágy (kihúzható kanapé vagy fotelágy) talál-
ható, teakonyhával rendelkeznek. Néhány kétágyas szoba tengerre néz, a többi szoba, stúdió és apartman parkra néző. szobák felszereltsége: légkondi-
cionálás,	telefon,	TV,	kis	hűtő,	WIFI	(térítés	ellenében),	hajszárító,	balkon.	ellátás: reggeli, vagy félpanzió. Parkolás: a szálloda garázsában (korlátozott 
számban, térítés ellenében). Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, ingyenes medence és napozóágy használat. felár: félpanzió	2	700	Ft/felnőtt/alka-
lom,	1	400	Ft/gyerek/alkalom	11	éves	korig.	Az	ellátás	a	teljes	tartózkodás	időszakára	

előfoglalási kedvezmény: 15% (foglalás	03.15-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.25-ig)
 10%	(foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)

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

kétágyas	szobában	 5	100	Ft	 8	400	Ft	 10	600	Ft

50 m

500 m

6=7, 12=14 (05.15-06.14.	és	08.23-09.30.	között	6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

5=7, 12=14 (05.20-06.16.	és	09.10-09.30.	között	
5/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)		

A kedvezmények 
NEM összevonhatóak!

A kedvezmények  
NEM összevonhatóak!

előfoglalási kedvezmény: 10%	(foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)   

előfoglalási kedvezmény:  
05.20-07.10. és 08.26-09.30. közötti időszakokra:
15% (foglalás	03.31-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)
10% (foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	06.05-ig)

15 m

6=7, 12=14 (05.01-06.15.	és	09.08-10.10.	között	6/12	éjszaka	
áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)

5=7	(05.01-06.11.	és	09.07-09.30.	között	5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(06.11-07.05.	és	08.23-09.07.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

előfoglalási kedvezmény: 
15% (foglalás	02.28-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.26-ig)
10% (foglalás	03.31-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.05-ig)

előfoglalási 
kedvezmény: 

20% (foglalás 02.28-ig, teljes összeg befizetése 03.10-ig) 15% (foglalás 03.31-ig, teljes összeg befizetése 04.10-ig)
10%	(foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)

előfoglalási kedvezmény:  10%  (foglalás	04.15-ig,	teljes	összeg	befizetése	04.25-ig)

900 m

nAPosPArT
cAscADAs resorT AnD sPA***          bg0201
leírás: a szálláshely Napospart központjában található, mindössze 10 perces sétára a legközelebbi strandtól. A 
szálloda számos szórakozási lehetőséget kínál a gyermekeknek, mint például pónilovaglás, mini állatkert, szabad-
téri mozi, vagy mini aquapark. szolgáltatás: 24 órás recepció, pénzváltás, széf a recepción, minibár, animáció, 
gyermekmedence,	beltéri	és	kültéri	medence,	étterem,	pool	bár,	WIFI,	ingyenes	belépő	az	Aquamania	Aquapark-
ba, sPA, minigolf, lovaglás, búvárkodás, biciklikölcsönzés, játszótér. elhelyezés: légkondicionált, teraszos, tv-vel 
és	WIFI-vel	felszerelt	lakóegységekben.	A	2	fős	delux	stúdiókhoz	tartozik	egy	minikonyha,	melyben	hűtő,	tűzhely,	
vízforraló és mikrohullámú sütő is van. A saját fürdőszobában a törölköző biztosított. A nappali és a hálószoba 
egy légtérben található, ággyal vagy kihúzható kanapéval felszerelve. A 4 fős stúdiók 2 felnőtt és 2-12 év közötti gyermek elszállásolására alkalmas. egy 
franciaággyal	és	egy	kihúzhatós	kanapéval	 felszerelt,	melyek	egy	 légtérben	vannak.	A	minikonyhában	hűtő,	 tűzhely,	vízforraló	és	mikrohullámú	sütő	
található. A szálláshoz saját fürdőszoba is tartozik, melyben a törölköző biztosított. A 4 fős deluxe apartmanok egy hálószobával rendelkeznek, melyben 
egy franciaágy található. A nappaliban egy kihúzhatós kanapé van elhelyezve, mely a konyhával egy légtérben van. ellátás: reggeli, félpanziós ellátás is 
kérhető	felár	ellenében:	3	700	Ft/fő/alkalom,	12	éves	korig	50%	kedvezmény.	Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó, mely a helyszínen fizetendő.
Kedvezmény: 2	éves	korig	ingyenes,	a	szállás	ára	2-12	éves	kor	között	1	800	Ft/fő/éj,	félpanziós	ellátás	12	éves	korig	50%.	felár:	babágy	3€/fő/nap,	mely	
a	helyszínen	fizetendő.	Félpanziós	felár	3	700	Ft/fő/éj.

                                 fő/éj	 05.01-06.11.	 06.11-07.05.
	 09.07-09.30.	 08.23-09.07.	 07.05-08.23.

2	fős	deluxe	stúdió	 		9	300	Ft	 11	900	Ft	 14	600	Ft
4	fős	stúdió	 		9	800	Ft	 14	600	Ft	 17	300	Ft
1	hálószobás	deluxe	apartman	 12	800	Ft	 18	900	Ft	 21	900	Ft

                            reggelivel	 05.15-06.07.	 06.07-07.12.
	 09.06-09.30.	 08.23-09.06.	 07.12-08.23.

kétágyas	szobában	fő/éj	 		4	400	Ft	 		6	600	Ft	 		9	700	Ft
családi	szoba/éj	 13	300	Ft	 17	700	Ft	 24	300	Ft

                 all inclusive ellátással	 05.01-06.15.	 06.15-07.06.
	 09.08-10.10.	 08.25-09.08.	 07.06-08.25.

kétágyas	szobában	fő/éj	 11	100	Ft	 12	000	Ft	 16	800	Ft
apartmanban	apartman/éj	 43	400	Ft	 58	400	Ft	 65	400	Ft

 05.15-06.16.	 06.16-07.01.
	 	 08.16-09.15.	 07.01-08.16.

stúdióban	fő/éj	 		6	200	Ft	 		7	100	Ft	 		8	200	Ft
apartmanban		apartman/éj	 19	500	Ft	 22	100	Ft	 24	300	Ft

                              szoba/éj	 05.20-06.16.	 06.16-07.11.
	 09.10-09.30.	 08.26-09.10.	 07.11-08.26.

kétágyas	szoba	 13	700	Ft	 18	100	Ft	 22	500	Ft
stúdió	 16	800	Ft	 22	500	Ft	 29	000	Ft
apartman	 20	300	Ft	 27	000	Ft	 35	800	Ft

50 m

800 m



keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!20

nAPosPArT
KArolInA HoTel****          bg0201
leírás:	a	Napospart	déli	részén	fekvő	Karolina	Hotel	100	méterre	található	
a	homok	dűnéktől	és	10	perc	autóútra	Neszebár	óvárosától.	szolgáltatás: 
széf,	 WIFI,	 pénzváltó,	 autókölcsönző,	 parkoló,	 mosoda,	 étterem,	 bár,	 SPA	
központ. elhelyezés: 2 fős, teraszos standard szobákban, melyek légkondi-
cionálóval, tv-vel, telefonnal, minibárral, antiallergén párnákkal, zuhanyzós 
fürdőszobával, benne hajszárítóval és kozmetikai termékekkel felszerelve. 
Maximum 2 felnőtt vagy 1 felnőtt és egy gyerek elhelyezésére van lehetőség. 
A hotelszobák barokk bútorokkal berendezve várják a pihenni vágyó vendé-
geket Az egy hálószobás apartmanok légkondicionáltak, tv-vel, konyhával 
és zuhanyzós fürdőszobával felszereltek. ellátás:	reggeli,	félpanzió	kérhető	felár	ellenében:	2	550	Ft/fő/alkalom,	12	éves	korig	1	500	Ft/fő/alkalom.	Az ár 
tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes. Minimum tartózkodás: 3 éj.

nAPosPArT
HoTel WelA****          bg0201
leírás:	a	hotel	Napospart	északi	részén	fekszik,	200	méterre	a	strandtól,	150	
méterre az „orange” szórakozóhelytől és 2 kilométerre az Action Aqua Park-
tól. szolgáltatás: 24 órás recepció, csomagmegőrző, fodrászat, edzőterem, 
masszázs, billiárd, éjszakai bár, pool bar, szauna, ping-pong, gyermekme-
dence, játszótér, animáció. elhelyezés: kétágyas illetve családi szobákban, 
melyek	légkondicionáltak,	TV-vel,	telefonnal,	hajszárítóval,	széffel	és	hűtővel	
felszereltek továbbá saját fürdőszobával és terasszal rendelkeznek. A két-
ágyas szobákban 2 felnőtt és 2 gyermek elhelyezése lehetséges, a családi 
szobákban maximum 3 felnőtt és 2 gyermek fér el. ellátás: all inclusive pre-
mium (a szálloda összes éttermében és bárjában igénybe vehető). Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény:	kétágyas	szobákban	2-5	éves	
kor	közötti	gyermekek	közül	az	egyiknek	ingyenes	a	másiknak	50%.	5-11	éves	kor	közötti	egy	gyermeknek	2	700	Ft/fő/éj.	Családi	szobákban	2-5	éves	kor	
közötti	gyerekeknek	ingyenes	(maximum	2	gyermek),	5-11	éves	kor	között	2	700	Ft/fő/éj.

nAPosPArT
lAgUnA PArK****          bg0201
leírás: Napospart központjában helyezkedik el, 200 méterre a parttól. A 
hotel területén egy aquapark is üzemel, melynek felfedezése igazi kihívás 
a gyermekeknek. szolgáltatás: 24 órás recepció, lift, fodrászat, szauna, 
masszázs, billiárd, röplabda, vízi sportok, bár, edzőterem, étterem, csomag-
szoba, wellness központ, kültéri medencék, játszótér, animáció, mini klub, 
WIFI.	elhelyezés: kétágyas szobákban illetve stúdiókban, melyek légkondi-
cionáltak,	 minibárral,	 telefonnal,	 széffel,	 WIFI-vel	 és	 TV-vel	 felszereltek.	 A	
széfet és az internetelérést csak térítés ellenében lehet igénybe venni. Min-
den szobához és stúdióhoz bútorozott terasz tartozik. A kétágyas szobákban maximum két felnőtt és egy gyermek, a stúdiókban maximum két felnőtt 
és két gyermek elszállásolása lehetséges. ellátás: teljes ellátás. Parkolás: a	szálloda	parkolójában	térítés	ellenében:	5	€/nap,	a	helyszínen	fizetendő.	Az 
ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, belépő az aquaparkba. Az ár nem tartalmazza:	WIFI,	babaágy:	5	€/nap,	előre	rendelendő.	Kedvezmény: kétágyas 
szobákban:	2-11	éves	kor	között	ingyenes,	stúdiókban:	2-11	éves	kor	között	50%.

nAPosPArT
vIcTorIA PAlAce*****          bg0201
leírás:	az	5	csillagos	hotel	közvetlenül	a	tengerpart	mellett	fekszik,	mindazoknak	ajánljuk,	akik	a	szórakozás	mel-
lett a luxust és a vendégszeretet is előnyben részesítik. szolgáltatás:	24	órás	recepció,	üzletek,	ingyenes	WIFI	a	
közösségi	területeken,	SPA	központ,	kültéri-beltéri	medence,	fitneszterem,	ír	pub,	Pálma	bár,	a’la	carte	étterem,	
autókölcsönzés. elhelyezés: kétágyas parkra vagy tengerre néző szobákban, melyek légkondicionáltak, tv-vel, 
telefonnal,	minibárral	hűtővel	és	zuhanyzós	 fürdőszobával	 felszereltek.	WIFI/internet	elérhetőséget	és	széfbér-
lést felár ellenében lehet igénybe venni. ellátás: félpanzió vagy teljes ellátás. Parkolás: a szálloda parkolójában 
térítés	ellenében	6,15	€	/nap.	Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, babaágy (lekérésre), napágy, napernyő. 
Kedvezmény: 11	éves	korig	2	felnőttel	egy	szobában	50%.	felár: teljes	ellátás	3	500	Ft/fő/alkalom.

nAPosPArT
KArlovo HoTel***          bg0201
leírás: a tengerparttól 200 méterre fekvő modernizált hotel, parkkal 
körülvett	környezetben	található,	500	méterre	a	pezsgő	központtól.	szol-
gáltatások: 24	órás	recepció,	autókölcsönző,	ingyenes	WIFI	a	közösségi	
terekben,	a	’la	carte	étterem,	játszótér,	gyermekmedence,	gyermekklub,	
bár, széf. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek saját fürdőszobával és 
erkéllyel rendelkeznek. A szobák 2 felnőtt és egy gyermek vagy 3 felnőtt 
elszállásolására alkalmasak. A szobákban két egyszemélyes és egy kana- 
péágy található. A két hálószobás apartmanokhoz saját fürdőszoba és 
konyha	 is	 tartozik,	 amelyekben	 hűtő,	 mikrohullámú	 sütő,	 vízforraló	 is	
van. Az apartmanok maximum 2 felnőtt és 3 gyermek elhelyezésére 
alkalmasak. A szobák és apartmanok légkondicionáltak és tv-vel fel-
szereltek,	amelyekben	internetezési	lehetőség	térítés	ellenében	lehetséges:	5,5	€/szoba/nap	vagy	18	€/szoba/7	nap.	ellátás: reggeli, félpanziós 
ellátás	kérhető:	2	700	Ft/fő/alkalom,	11	éves	korig	50%.	Parkolás:	a	hotel	parkolójában	térítés	ellenében	5,5	€/nap.	Az ár tartalmazza: idegenfor-
galmi adó, medencehasználat, napozóágy használat. Kedvezmény: kétágyas szobában 2 felnőttel 1 gyermeknek 11 éves korig ingyenes.

                                  fő/éj	 04.24-06.04.	 06.04-06.18.	 06.18-07.02.
	 09.24-10.14.	 09.10-09.24.	 08.27-09.10.	 07.02-08.27.

kétágyas	szobában	 11	500	Ft	 12	900	Ft	 17	900	Ft	 23	200	Ft
családi	szobában	 11	700	Ft	 13	300	Ft	 18	300	Ft	 23	900	Ft

                             fő/éj	 05.01-06.03.	 06.03-07.03.
 09.14-10.01. 08.29-09.14. 07.03-08.29.

kétágyas	szobában	 16	800	Ft	 21	800	Ft	 28	700	Ft
stúdióban	 17	900	Ft	 23	400	Ft	 29	900	Ft

                                 reggelivel	 05.24-06.11.	 06.11-07.10.
 09.11-09.30 08.28-09.11. 07.10-08.28.

kétágyas	szobában	(fő/éj)	 		7	500	Ft	 10	900	Ft	 13	700	Ft
1	hálószobás	apartman	(apartman/éj)	 21	900	Ft	 32	900	Ft	 39	900	Ft

6=7, 12=14 (05.15-06.11.	és	09.11-09.30.	között	
6/12	éjszaka	áráért	7/14	éjszakát	tölthet	el)	

6=7 (06.12-06.20.	és	09.01-09.11.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7, 12=14 (05.24-06.11.	és	09.11-09.30.	között	
6/12	éjszaka	áráért		7/14	éjszakát	tölthet	el)

A kedvezmények  
NEM összevonhatóak!

A kedvezmények  
NEM összevonhatóak!

A kedvezmények  
NEM összevonhatóak!

előfoglalási kedvezmény:  
20% (foglalás 02.28-ig, teljes összeg befizetése 03.08-ig)
15% (foglalás 03.31-ig, teljes összeg befizetése 04.10-ig)

előfoglalási kedvezmény:  
15% (foglalás	02.28-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)
10% (foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)

előfoglalási kedvezmény:  
15% (foglalás 03.31-ig, teljes összeg befizetése 04.10-ig)
10% (foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)

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

előfoglalási kedvezmény: 
10% (foglalás 03.31-ig, teljes összeg befizetése 04.10-ig)
 

előfoglalási kedvezmény: 
15% (foglalás 02.28-ig, teljes összeg befizetése 03.10-ig)
10%	(foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)
 

BULGáriaBULGária napospart napospart

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! 21

200 m

200 m

200 m

                    fő/éj	félpanzióval	 05.15-06.11.	 06.11-06.26.	 06.26-07.12.
 09.11-09.30. 08.31-09.11. 08.23-08.31. 07.12-08.23.

parkra	néző	kétágyas	szobában		 8	900	Ft	 13	300	Ft	 17	700	Ft	 19	500	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában		 9	700	Ft	 13	900	Ft	 18	600	Ft	 20	400	Ft

                                    reggelivel	 05.15-06.01.	 06.01-06.12.
 09.11-09.30. 09.01-09.11. 06.12-07.01.	 07.01-09.01.

kétágyas	szobában	(fő/éj)	 		6	600	Ft	 		7	700	Ft	 		9	500	Ft	 11	900	Ft
két	hálószobás	apartmanban	(apartman/éj)	 21	900	Ft	 28	300	Ft	 33	600	Ft	 42	400	Ft

200 m

nAPosPArT
rAInboW HolIDAy coMPleX***          bg0201
leírás: Napospart déli részén, a híres cacao beach-től 200 méterre fekszik a 4 épületből álló komplexum. szol-
gáltatások: széf a recepciónál (térítés ellenében), étterem, pool bár, fitneszterem, kültéri- és gyermekmedence, 
jakuzzi, szauna, üzletek. elhelyezés: a rainbow 1 épületben található szobákban és apartmanokban. légkondi-
cionált, economy kétágyas szobákban, melyekben két különálló ágy vagy franciaágy található. saját zuhanyzós 
fürdőszoba	 és	WC	 tartozik	 a	 lakrészhez.	 Egy	 és	 két	 hálószobás	 apartmanokban,	melyek	 légkondicionáltak.	 A	
lakrészekhez felszerelt konyha, nappali kihúzhatós kanapéval, zuhanyzós fürdőszoba és terasz is tartozik. Az egy 
hálószobás apartmanokban két felnőtt és két gyermek, a két hálószobásakban három felnőtt és két gyermek elszállásolása lehetséges. A szobákban kábel 
TV	és	internet	csatlakozási	lehetőség	is	van	felár	ellenében	5	€/nap,	15	€/hét.	ellátás: önellátás, reggeli és félpanzió kérhető felár ellenében. Parkolás: a 
hotel	parkolójában,	szabad	helyek	függvényében	5	€/nap.	Az ár tartalmazza:	törölköző	és	ágynemű	használat,	idegenforgalmi	adó.	felár: reggeli:	1	700	
Ft/fő/alkalom,	félpanzió:	5	100	Ft/fő/alkalom.	Kedvezmény: 2-11	éves	kor	között	az	ellátás	50%.

6=7 (05.01-06.01.	és	09.14-10.01.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (05.15-06.20.	és	08.23-09.10.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

A kedvezmények  
NEM összevonhatóak!

A kedvezmények  
NEM összevonhatóak!

                    lakóegység/éj	 05.15-06.13.	 06.13-07.05.
 09.08-09.29. 08.23-09.08. 07.05-07.28.	 07.28-08.23.

kétágyas	szoba	 12	400	Ft	 14	900	Ft	 16	400	Ft	 17	200	Ft
egy	hálószobás	apartman	 15	500	Ft	 18	600	Ft	 21	900	Ft	 24	300	Ft
két	hálószobás	apartman	 19	500	Ft	 23	900	Ft	 26	900	Ft	 30	500	Ft

450 m
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Diplomáciai elérhetőségek

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

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

Társklub: ustredni Automotoklub cr (uAMk), 
segélyhívó	szám:	1230	vagy:	+420	(2)	6110	4123.	

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

Barátságos	 cseh	 táj,	 gyönyörű	 városok	 –	 röviden	ez	 jellemzi	 a	 tőlünk	néhány	órára	 található	országot.	 Prága,	 a	Hradzsinnal,	 az	
Arany utcácskával, a károly-híddal. karlovy vary a 13 gyógyforrásával és gyógynövényes likőrével a becherovkával és cesky krumlov  
romantikus hangulatával várja, hogy felfedezzék. 

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

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

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

Parkolás
Nagyvárosok központjában parkolás előtt érdemes meggyőződni ennek feltételeiről. A parkolóhelyek nagy részét parkolóhely-bérlők, illetve  
helyi lakosok részére tartják fenn, amit általában külön tábla, ill. az úttestre felfestett kék csík jelez. Nem szabad parkolni a külön táblával nem, de 
vastag sárga csíkkal jelzett helyeken sem. A büntetésként kapott kerékbilincs hatósági eltávolítási díja, ill. az elszállított gépkocsi visszaadásának 
költsége	a	2.500	cseh	koronát	is	elérheti.

22 23

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

CseHorsz áGPrága

Autópálya matrica árak személygépkocsira
10	napos	 4	375	Ft
Havi	 6	125	Ft
Éves	 20	825	Ft

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 90	 130

PrágA   
HoTel PrAgUe cenTre sUPerIor***           cz0101
leírás: a szálloda központi elhelyezkedésének köszönhetően a leghíre-
sebb látnivalóktól és a történelmi színhelyektől csupán néhány perces 
sétára	 található.	 A	Vencel	 tér	 10-15	 perc,	 az	 I.	 P.	 Pavlova	metrómegálló	 3	
perc gyalogosan. szolgáltatások: 24 órás recepció, étterem, nyári kert, 
csomagmegőrző,	 25	 fős	 konferenciaterem,	 szépségszalon,	 ingyenes	 wifi,	 
Hotel Prague centre Plaza***+ relax centruma: szauna, pezsgőfürdő, 
sóbarlang, masszázskezelések (térítés ellenében). elhelyezés: kényelmes 
fürdőszobás	 szobákban,	melyek	hajszárítóval,	TV-vel,	 telefonnal,	 széffel	 és	
minibárral rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a hotel garázsában 
(előre	foglalandó,	helyszínen	fizetendő	kb.	500	CZK/autó/nap).	Kedvezmény:	2	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	ágyban	és	2-5	éves	kor	között	a	
szülők szobájában, pótágyon ingyenes. Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	0,8	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra 
érvényes árakról, érdeklődjön irodánkban. Minimum tartózkodás: 04.18-04.23. között 3 éj, egyébként 2 éj. 

PrágA   
HoTel PrAgUe cenTre PlAzA***+           cz0101
leírás: az elegáns, történelmi épületben lévő szálloda Prága központ-
jában található, néhány percnyi sétára a vencel tértől és az i. P. Pavlova 
metrómegállótól. szolgáltatás:	 24	 órás	 recepció,	 lobby	 bár,	 étterem,	 60	
fős konferencia terem, relax centrum: szauna, pezsgőfürdő, ingyenes wifi, 
sóbarlang, masszázskezelések (térítés ellenében). elhelyezés: kényelmes 
fürdőszobás szobákban, melyek mindegyike hajszárítóval, tv-vel, telefon-
nal,	 széffel	 és	 minibárral	 rendelkezik.	 ellátás: reggeli. Parkolás: a szom-
szédos	Hotel	Prague	Centre	Superior***	mélygarázsában	(szállásfoglalással	
együtt	rendelendő;	kb.	500	CZK	/autó/nap).	Kedvezmény:	2	éves	korig	egy	gyermek	szülőkkel	egy	ágyban	és	2-5	éves	kor	között	a	szülők	szobájában,	 
pótágyon	 ingyenes.	 Helyszínen	 fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	 0,8	 €/fő/éj.	 Kiemelt	 időszak:	 a	 kiemelt	 időpontokról	 és	 az	 azokra	 érvényes	 árakról,	
érdeklődjön irodánkban. Minimum tartózkodás: 04.18-04.23. között 3 éj, egyébként 2 éj. 

PrágA   
HoTel Arbes***+          cz0101
leírás: Prága történelmi központjában, az Arbes tér közelében fekszik az  
1.	kerület	(Smichov)	és	5.	kerület	(Mala	Strana)	határán.	A	Vár	és	a	Petrin	kert	
alatt	 a	Moldva	 bal	 partján,	 a	 Károly-hídtól	 és	 a	Nemzeti	 Színháztól	 10-15	
perc sétára található. villamosmegálló és az Andel metrómegálló (b vonal) is 
csupán pár perces séta alatt elérhető. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, 
lobby bár, étterem, ingyenes wifi. elhelyezés: klasszikus eleganciával beren-
dezett fürdőszobás szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, 
széffel	 és	 minibárral	 rendelkeznek.	 ellátás: hideg büféreggeli. Parkolás: 
zárt parkoló a hotel udvarában, szállásfoglalással együtt rendelendő, (hely-
színen	fizetendő	kb.		15	€/autó/nap).	Kedvezmény: 2 éves korig egy gyermek szülőkkel egy ágyban és 2-9 éves kor között a szülők szobájában, pótágyon 
ingyenes. Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	0,8	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról, érdeklődjön 
irodánkban. Minimum tartózkodás:	04.26-05.05.	között	5	éj,	egyébként	3	éj.	

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

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

  03.01-03.31.  03.31-04.18.
																		fő/éj		 02.01-03.01.	 11.04-12.26.	 07.07-09.01.	 05.12-07.07.	 04.22-05.12.	 	
    09.01-11.04.  
kétágyas	szobában	 8	300	Ft	 8	800	Ft	 11	500	Ft	 12	900	Ft	 15	500	Ft

fő/éj	 01.10-06.01.	 06.01-12.20.
kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 16	400	Ft

elŐfoglAlásI KeDvezMény:  10%	(érkezés	előtt	legalább	64	nappal	történő	foglalás	esetén)	–	04.18-04.23.	közötti	időszakra	nem	érvényes	

elŐfoglAlásI KeDvezMény:  10%	(érkezés	előtt	legalább	64	nappal	történő	foglalás	esetén)	–	04.18-04.23.	közötti	időszakra	nem	érvényes		

elŐfoglAlásI KeDvezMény:  
10%	(01.03-04.01.,	07.01-09.01.,	11.04-12.23	között,	érkezés	előtt	
legalább	45	nappal	történő	foglalás	esetén)

3=4 (01.07-03.01.	és	11.04-11.29.	között	3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el)
4=5	(07.01-09.01.	között	4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el)



PrágA   
HoTel Mánes***          cz0101 
leírás: a szálloda a város központjában, a Moldova folyó partjához közel 
található, a vencel tértől kb. 1 km-re. A tömegközlekedési csomópontok 
és Prága főbb látnivalóinak többsége könnyedén elérhetők, akár gya-
logosan is. A város legrégebbi hídja, a károly híd kb. 20 perc sétával 
megközelíthető. szolgáltatás: recepció, csomagmegőrző, reggeliző te-
rem, kávézó, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, telefon-
nal,	minibárral,	széffel	és	hajszárítóval	rendelkező	fürdőszobás	szobák-
ban. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda közelében, őrzött parkolóban 
kb.	550	CZK/autó/nap	felár	ellenében	(előre	foglalandó).		Kedvezmény: 4 éves korig egy gyermek ingyenes a szülőkkel egy ágyban. Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	0,6	€/fő/éj.	Kiemelt időszak:	04.18-04.22.,	04.26-05.11.,	05.29-06.02.,	06.06-06.10.,	06.20-06.23.	között	az	árak	
egyéni lekérésre érhetők el. Minimum tartózkodás: 3 éj. egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérése érhető el.

PrágA   
HoTel IbIs PrAHA olD ToWn***           cz0101
leírás: a szálloda a város szívében, az óvárostól kb. 100 méterre, a  
Na Porici bevásárló utcától pár lépésre helyezkedik el, ahol számos ét-
terem és bár is fellelhető. A vencel tér és az óváros tér, egyaránt kb. 
500	méterre,	a	Károly	híd	kb.	1	km-re,	a	prágai	vár	pedig	mindössze	kb.	
1,5	 km-re	 található.	 szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, reggeliző 
terem, bár, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált, tv-vel és saját 
fürdőszobával rendelkező szobákban. ellátás: reggeli. Kedvezmény:  
2 éves korig egy gyermek a szülőkkel egy ágyban és 2-11 éves kor 
között a szülők szobájában, pótágyon ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	0,6	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 04.01-04.19., 
04.22-11.02., 11.29-12.29. között 2 éj, 04.19-04.22. között 3 éj. egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérése érhető el.

PrágA   
AMIgo cITy cenTre HoTel ****          cz0101
leírás: a neoreneszánsz stílusú családi szálloda Prága szívében, a 
Vencel	 tértől	 kb.	 kb.	 15	percnyi	 sétára	helyezkedik	 el.	 Az	 I.	 P.	 Pavlova	
metrómegálló	(piros,	„C”	vonal)	pedig	5-10	percnyi	távolságra	található,	
így minden történelmi látnivaló, a kongresszusi központ vagy közleke-
dési	csomópont	egyszerűen	elérhető.	szolgáltatás: 24 órás recepció, 
étterem, lobby bár, nyári terasz kerthelyiséggel, lift, csomagmegőrző, 
ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált,	 minibárral,	 TV-vel,	 széffel,	
hajszárítóval rendelkező fürdőszobás szobákban. ellátás: reggeli. 
Parkolás: a	szálloda	előtt,	őrzött	közparkolóban	(kb.	480	CZK/autó/nap,	előzetes	foglalás	szükséges).	Kedvezmény: 2 éves korig egy gyermek  
ingyenes a szülőkkel egy ágyban. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	 adó	 0,8	 €/fő/éj.	 Kiemelt időszak: 04.18-04.22., 08.09-08.11. és  
11.01-11.03. között az árak egyéni lekérésre érhetőek el. Minimum tartózkodás: 3 éjszaka.

CseHorsz áGCseHorsz áG PrágaPrága

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

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. Parko-
lás: 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	0,6	€/fő/
éj. Minimum tartózkodás:	 03.15-11.01.	 és	 11.29-12.28.	 között	minimum	 
2 éjszaka.  egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

PrágA   
HoTel lUnIK***          cz0101
leírás: a családi hangulatú szálloda a Námesti Miru tér közelében helyez-
kedik el, rövid sétányi távolságra a vencel tértől és a főpályaudvartól. Az iP 
Pavlova metrómegálló kb. 100 méter távolságra található. szolgáltatás: 24 
órás recepció, lobby, lift, reggeliző terem, bár, ingyenes wifi. elhelyezés: 
fürdőszobás	 szobákban,	melyek	 hajszárítóval,	TV-vel,	 telefonnal	 és	 széffel	
rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda közelében található mély- 
garázsban	kb.	400	CZK/autó/nap	 felár	ellenében	 (előre	 foglalandó).	Hely-
színen fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	 kb.	 0,6	 €/fő/éj.	 Kiemelt időszak: 
04.18-04.22. között az árak egyéni lekérésre érhetők el. Minimum tartóz-
kodás:	 04.18-04.22.	 között	 3	 éj,	 03.15-04.18.,	 04.22-10.31.,	 11.29-12.22.	
között 2 éj. egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

PrágA   
congress & Wellness HoTel olsAnKA sUPerIor***
cz0101
leírás: a modern stílusú szálloda a zizkov negyedben fekszik, ahol híres 
a gazdag éjszakai élet, hiszen itt számos kávézó, étterem és bár található. 
Prága központja a hotel előtt lévő villamos- és buszmegállóból kb. 10 perces 
tömegközlekedéssel könnyen elérhető. szolgáltatás: 24 órás recepció, lob-
by bár, borozó, étterem, terasz, konferenciaterem, ingyenes wifi, wellness- és 
fitnesz központ (térítés ellenében): medencék, szauna, masszázskezelések, 
aerobik edzések, fitneszterem, tenisz. elhelyezés: kényelmesen kialakított, 
fürdőszobával, tv-vel és telefonnal rendelkező szobákban. ellátás: bü-
féreggeli. Parkolás: a	hotel	parkolójában	(kb.	350	CZK/autó/nap).	Kedvez- 
mény: 2 éves korig egy gyermek ingyenes a szülőkkel egy ágyban. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	0,6	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 04.18-
04.22.,	 04.29-05.09.,	 05.29-06.02.,	 06.07-06.11.,	 10.03-10.07.	 között	3	éj,	 03.15-04.18.,	 04.22-04.29.,	 05.09-05.29.,	 06.02-06.07.,	 06.11-10.03.,	 10.07-11.01.,	 
11.28-12.28. között 2 éj. 

24 25

                   fő/éj	 01.03-04.01.	 04.01-06.02.
 11.01-12.28. 09.01-11.01. 06.02-09.01.

kétágyas	szobában	 11	400	Ft	 18	500	Ft	 13	900	Ft
háromágyas	szobában	 10	500	Ft	 14	500	Ft	 12	300	Ft

																								fő/éj

kétágyas	szobában	 12	500	Ft	 17	200	Ft	 19	700	Ft	 21	800	Ft
pótágy	 									 																																																	11	900	Ft

kétágyas	szobában	 10	500	Ft	 12	200	Ft	 16	400	Ft	 19	200	Ft
háromágyas	szobában		 9	900	Ft	 11	200	Ft	 14	200	Ft	 16	400	Ft

kétágyas	szobában	 18	700	Ft	 23	900	Ft	 13	500	Ft	 23	200	Ft
háromágyas	szobában		 12	500	Ft	 17	800	Ft	 10	900	Ft	 17	400	Ft

01.08-03.29.
11.03-11.29.

01.07-03.01.fő/éj

fő/éj

06.16-08.09.
08.11-08.30.
11.29-12.25.

03.01-03.29.
11.03-11.28.
12.01-12.05.
12.08-12.12.
12.15-12.20.

04.19-06.23.
09.02-10.20.

04.01-04.19.
06.23-09.02.

04.12-04.18.       
04.22-04.26.										
05.11-05.29.										
06.02-06.06.
06.10-06.20.

06.23-06.30.
08.23-10.27.
11.28-12.01.
12.05-12.08.
12.12-12.15.

11.29-12.01.
12.06-12.08.
12.13-12.15.

03.29-04.12.
06.30-08.23.
10.27-11.03.
12.20-12.28.

10.20-11.29.
12.01-12.06.
12.08-12.13.
12.15-12.29.

03.29-04.05.,	04.07-04.18.
04.22-05.03.,	05.06-05.09.
05.12-05.30.,	06.02-06.16.
08.30-09.06.,	09.08-11.01.

04.05-04.07.
05.03-05.06.
05.09-05.12.
05.30-06.02.
09.06-09.08.

   04.01-04.18. 
	 03.01-04.01.	 	 04.22-06.24.
	 12.01-12.06.	 	 09.02-11.03.
																							fő/éj	 12.08-12.13.	 01.13-03.01.	 11.29-12.01.	 06.24-09.02.	 11.03-11.29.
	 12.15-12.20.	 	 12.06-12.08.	
	 	 	 12.13-12.15.
   12.20-12.22.
kétágyas	szobában	 11	900	Ft	 8	600	Ft	 13	800	Ft	 12	600	Ft	 10	600	Ft
háromágyas	szobában	 9	600	Ft	 6	300	Ft	 11	200	Ft	 9	900	Ft	 8	500	Ft

    03.29-04.18. 
	 	 03.01-03.29.	 04.22-04.29.	 04.18-04.22.	 06.30-08.31.
	 	 11.03-11.29.	 05.09-05.29.	 04.29-05.09.	 11.01-11.03.
																						fő/éj	 01.10-03.01.	 12.01-12.06.	 06.02-06.07.	 05.29-06.02.	 11.29-12.01.
	 	 12.08-12.13.	 06.10-06.30.	 06.07-06.10.	 12.06-12.08.
	 	 12.15-12.28.	 08.31-10.03.	 10.03-10.06.	 12.13-12.15.
	 	 	 10.06-11.01.	
kétágyas	szobában	 7	500	Ft	 9	500	Ft	 13	300	Ft	 15	700	Ft	 10	800	Ft
háromágyas	szobában	 6	900	Ft	 8	700	Ft	 11	900	Ft	 13	900	Ft	 9	900	Ft

6=7 (01.08-04.05.,	04.07-04.18.,	04.22-05.03.,	05.12-05.30.,	06.02-08.09.,	08.11-09.06.,	09.08-11.01.,	11.03-12.25.	között	
6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (06.23-09.02.,	10.20-11.29.,	12.15-12.29.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

6=7 (01.10-04.18.,	04.22-04.29.,	05.09-05.29.,	06.10-10.03.,	10.06-12.28.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)



Karlovy vary 

PrágA   
HoTel DUo****           cz0101
leírás:	 a	 649	 szobával	 rendelkező	 szállodával	 szemben	 található	 a	
Střížkov	 metróállomás,	 ahonnan	 a	 városközpont	 negyedórán	 belül	
elérhető. Az óváros téren lévő csillagászati óra 30 perc tömegközle-
kedéssel. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, bár, étterem, kávézó, 
terasz, bowling pályák, ping-pong asztal, fitneszterem, wellness rész-
leg:	 fűtött	beltéri	medence,	 szauna,	masszázsszolgáltatás,	 szépség-	és	 
fodrászszalon, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált,	TV-vel,	telefonnal,	széffel,	minibárral	és	hajszárítóval	rendelkező	fürdőszobás	szobák-
ban. ellátás: reggeli. Kedvezmény: 5	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kb. 
0,6	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 2 éjszaka.

CseHorsz áGCseHorsz áG

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

ČesKÝ KrUMlov   
vIllA MArgArITA           cz0204
leírás:	 a	panzió	kitűnő	helyen	 található	az	Unesco-védelem	alatt	 álló	
festői kisváros központjának egyik csendes részén, a főtértől kb. 3 perces 
sétára. szolgáltatás:	recepció	a	kb.	50	méterre	található	Mysí	Díra	Pan-
zióban, hajókirándulások szervezése a Moldván. elhelyezés: kétágyas 
szobákban, melyek saját fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és ingyenes 
wifivel rendelkeznek. ellátás: kontinentális reggeli (Mysi díra Panzióban 
vehető igénybe). Parkolás: kb.	390	CZK/autó/nap,	előre	 foglalandó	 (a	
Mysí díra Panzió előtt). egyéb:	háziállat	vihető	kb.	200	CZK/nap.

PrágA    
crysTAl PAlAce****           cz0101
leírás: a modern szálloda Prága szívében, egy csendes utcában talál-
ható, pár lépésre a vencel tértől és a karlovo náměstí metróállomástól, 
közel a város üzleti és történelmi negyedéhez. szolgáltatás: 24 órás 
recepció, lobby, reggeliző terem, csomagmegőrző, relaxációs központ:  
finn szauna, masszázsszolgáltatás. elhelyezés: modern, légkondi-
cionált,	TV-vel,	telefonnal,	széffel,	minibárral	és	hajszárítóval	rendelkező	
fürdőszobás szobákban. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda garázsá-
ban	 vagy	 udvari	 parkolójában	 kb.	 24	 €/autó/nap	 felár	 ellenében.	 Kedvezmény: 3 éves korig egy gyermek a szülők szobájában, pótágyon  
ingyenes. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	0,6	€/fő/éj.	Kiemelt időszak:	04.18-04.22.,	04.26-05.11.,	05.30-06.02.,	06.07-06.10.,	06.20-
06.23.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetők	el.	Minimum tartózkodás: 3 éj. egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérése érhető el. 

PrágA    
HoTel olyMPIK TrIsTAr***          cz0101
leírás:	a	modern	és	népszerű	szálloda	a	150	m-re	található	4*-os	Ho-
tel olympik melléképülete, mindössze 3 metrómegállónyira (10 perc-
re) fekszik a lőportoronytól, az invalidovna metrómegállónál (sárga, 
„b” vonal). villamosmegálló a szálloda épülete előtt helyezkedik el. 
szolgáltatás: recepció, étterem, lobby, bár, ajándéküzlet, pénzváltó.  
A közeli főépületben további szolgáltatások vehetők igénybe (pl.  
bowling, konferenciatermek, stb.). elhelyezés: kényelmesen beren-
dezett, fürdőszobás szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, minibár-
ral	 és	 széffel	 rendelkeznek.	 ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda 
parkolójában	 térítés	 ellenében	 kb.	 15	 €/autó/nap.	 Kedvezmény: 
2 éves korig egy gyermek ingyenes a szülőkkel egy ágyban. Hely-
színen fizetendő: idegenforgalmi	adó	0,8	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: 
04.19-04.22.,	 05.01-05.05.	 05.30-06.02.,	 06.07-06.10.,	 06.20-06.23.,	
10.03-10.06.	 között	az	árak	egyéni	 lekérésre	érhetők	el.	Minimum 
tartózkodás:	04.19-04.22.,	05.01-05.05.	között	3	éj,	egyébként	2	éj.

PrágA    
HoTel ArcHIbAlD cITy****          cz0101
leírás: az elegáns négycsillagos szálloda, központi elhelyezkedésének 
köszönhetően néhány percnyi sétára található Prága leglátogatottabb 
nevezetességeitől. A vencel tér pár perc, az óváros tér és a híres orloj 
óra	 gyalog	 15	 perc	 alatt	 elérhető.	 A	 Vodickova	 villamosmegálló	 400	
méterre fekszik az épülettől. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby bár, 
étterem, tetőtéri panoráma terasz, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondi-
cionált,	TV-vel,	telefonnal,	széffel,	minibárral	és	hajszárítóval	rendelkező	
fürdőszobás szobákban. ellátás: reggeli. Parkolás:	a	szálloda	mélygarázsában,	térítés	ellenében	kb.	 	20	€/autó/nap	(limitált	helyek,	előre	fog-
lalandó). Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes a szülőkkel egy szobában, babaágyban. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	0,8	€/fő/éj.	
Kiemelt időszak: 04.19-04.22.,	05.08-05.12.,	05.30-06.02.,	06.07-06.10.,	06.20-06.23.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetők	el.	Minimum tartóz-
kodás:	03.15-04.19.,	04.22-05.08.,	05.12-05.30.,	06.02-06.07.,	06.10-06.20.,	06.23-08.15.,	08.18-11.01.,	11.28-12.24.	között	2	éj,	a	kiemelt	időszakban	3	éj. 

Prága

3=4 (01.07-03.29.,	11.03-11.28.,	12.01-12.05.,	12.08-12.12.,	12.15-12.20	között	3	éjszaka	áráért	4	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(03.29-04.18.,	05.11-05.30.,	06.10-06.20.,	06.23-11.03.,	12.20-12.28.	között	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)	

KeDvezMény: 10% (01.02-12.29 között minimum 3 éjszaka tartózkodás esetén)

KeDvezMény: 
5% (01.08-04.19.,	04.22-05.08.,	05.12-05.30.,	06.02-06.07.,	06.10-06.20.,	06.23-08.15.,	08.18-12.24.	között	minimum	4	éjszaka	tartózkodás	esetén)

kétágyas	szobában	 13	600	Ft	 9	200	Ft	 19	900	Ft	 15	900	Ft
háromágyas	szobában	 12	200	Ft	 6	100	Ft	 16	500	Ft	 13	700	Ft

kétágyas	szobában	 14	500	Ft	 19	200	Ft	 17	900	Ft	 21	400	Ft	 15	700	Ft

kétágyas	szobában	 10	500	Ft	 12	200	Ft	 19	200	Ft	 16	400	Ft
háromágyas	szobában	 6	900	Ft	 11	200	Ft	 16	400	Ft	 14	200	Ft

kétágyas	szobában	 7	900	Ft	 9	500	Ft	 8	500	Ft
háromágyas	szobában	 7	700	Ft	 8	900	Ft	 7	900	Ft

03.25-04.19.
07.01-08.21.
08.25-08.31.
11.01-11.03.

01.08-04.01.
11.01-12.01.

01.07-03.01.

03.30-04.01.
11.03-11.29.
12.15-12.27.

04.01-04.19.
04.22-05.01.
05.05-05.30.
06.02-06.07.
06.10-06.20.
06.23-10.03.

10.06-11.03.
11.29-12.15.

fő/éj

fő/éj

fő/éj

fő/éj

11.29-12.01.
12.06-12.08.
12.13-12.15.

04.01-04.19.
04.22-05.08.
05.12-05.30.
06.02-06.07.
06.10-06.20.
06.23-07.01.
09.01-11.01.

03.01-03.29.
11.03-11.28.
12.01-12.05.
12.08-12.12.
12.15-12.20.

04.19-04.22.
05.23-05.26.
08.21-08.25.
08.31-09.07.

08.15-08.18.

06.23-06.30.
08.23-10.27.
11.28-12.01.
12.05-12.08.
12.12-12.15.

04.22-05.23.
05.26-07.01.
09.07-11.01

12.01-12.24.

03.29-04.12.
06.30-08.23.
10.27-11.03.
12.20-12.28.

01.07-03.25.
11.03-11.29.
12.01-12.06.
12.08-12.13.
12.15-12.29. 07.01-08.15.

08.18-09.01.

04.12-04.18.
04.22-04.26.
05.11-05.30.
06.02-06.07.
06.10-06.20.

kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 15	200	Ft	 19	700	Ft	 21	700	Ft

fő/éj
03.29-04.19.
04.22-05.31.
10.06-11.03

01.10-03.29.
11.03-12.22.

06.20-06.24.
07.05-09.02.

04.19-04.22.
05.31-06.20.
06.24-07.05.
09.02-10.06.

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



KArlovy vAry   
boHeMIA-láznĚ sPA KoMPleXUM***
cz0301
leírás: történelmi épületben, karlovy vary központjában található, kb. 
2 perces sétára a Parktól és a Malom kolonnádtól. A komplexum három 
külön álló szállodából áll, melyeket a 19. század végén építettek, az 
elegáns	 Sadová	 utca	 lejtőjén.	 Az	 épületek:	 a	 Hotel	 Kriván***,	 a	 Hotel	
Slovan***	és	a	Hotel	Concordia***,	amik	lépcsőházakkal	kapcsolódnak	
egymáshoz. szolgáltatás: recepció, lobby bár, étterem, kávézó, fedett 
terasz,	fitneszterem.	Wellness	részleg:	medence,	finn	szauna,	infraszauna,	
gőzfürdő, jégbarlang, szolárium, különböző spa kezelések. A recepción 
ingyenes wifi elérhető. elhelyezés:  HoTel slovAn***: kényelmesen 
berendezett kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, internet 
csatlakozási	lehetőséggel,	hűtőszekrénnyel,	elektromos	vízforralóval	és	
fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. HoTel KrIvAŇ***: kényelmesen 
berendezett kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, internet  
csatlakozási lehetőséggel és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. HoTel 
concorDIA***: kényelmesen berendezett, légkondicionált kétágyas 
szobákban,	 melyek	 TV-vel,	 wifi-vel,	 telefonnal,	 hűtőszekrénnyel,	 elek-
tromos vízforralóval és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. ellátás: reg-
geli. Kedvezmény: 1 éves korig, szülővel egy ágyban ingyenes. felár: 
félpanzió	3	700	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás	7	100	Ft/fő/alkalom.	

CseHorsz áGCseHorsz áG
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MArIenbAD    
HoTel vIllA bUTTerfly **** sUPerIor           cz0301
leírás: az elegáns szálloda, modern wellness kezelésekkel és felszerelések-
kel várja a vendégeket, Marienbad szívében. szolgáltatás: 24 órás recep-
ció,	La	Fontaine	étterem,	Café	de	Paris	reggeliző	terem,	lobby	bár,	wellness	
részleg: úszómedence, jacuzzi, szauna, masszázsok, szépségszalon új koz-
metikai kezelésekkel, exkluzív marienbadi kozmetikumokkal, tornaterem, 
fitneszterem, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált kétágyas szobák-
ban,	melyek	TV-vel,	rádióval,	telefonnal,	minibárral,	széffel,	wifi-vel	és	haj-
szárítóval rendelkező fürdőszobával ellátottak. ellátás: reggeli. Parkolás: 
utcai parkolási lehetőség, felár ellenében. Kedvezmény: 3 éves korig a szü- 
lőkkel egy ágyban ingyenes. felár:	 félpanzió	 3	 400	 Ft/fő/alkalom,	 teljes	
ellátás	7	500	Ft/fő/alkalom.	egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre 
érhető el.

MArIenbAD   
HoTel DAnUbIUs HeAlTH sPA resorT 
cenTrální láznĚ**** sUPerIor     cz0301
leírás: közvetlenül a Mária-forrás mellett található, Marienbad alapítási 
helyszínén. A királyi gyógyfürdő lélegzetelállító kilátással bír az oszlop-
csarnokra,	 gyönyörű	 erdős	 környezetben.	 Az	 épület	 közvetlenül	 kap-
csolódik	az	ötcsillagos	Nové	Lázně	szállodához,	ahol	az	1896-ban	épült	
eredeti római fürdő várja a vendégeket. szolgáltatás: 24 órás recepció, 
étterem, lobby bár, fitneszterem, wellness részleg: római fürdő 3 me-
dencével, jacuzzi, szolárium, szauna, masszázsszolgáltatások, szépség-
szalon, ingyenes wifi. elhelyezés:	superior	kétágyas	szobákban,	melyek	TV-vel,	telefonnal,	minibárral,	széffel,	wifi-vel	és	hajszárítóval	rendelkező	
fürdőszobával ellátottak. ellátás: reggeli. Parkolás: nyilvános parkolási lehetőség, felár ellenében. Kedvezmény: 3 éves korig a szülőkkel egy ágy-
ban ingyenes. felár: félpanzió	3	400	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás	7	500	Ft/fő/alkalom.	

KArlovy vAry    
HoTel venUs****          cz0301
leírás: a szálloda a város szívében, a kolonnád oszlopsortól 300 méterre, 
a termálforrástól pedig 800 méterre található. szolgáltatás: recepció, 
étterem, bár, ingyenes wifi, gyógyászati központ, wellness részleg: me-
dence, pezsgőfürdő, szauna, masszázsszolgáltatások. elhelyezés: mo-
dern kétágyas szobákban, melyek tv-vel, rádióval, telefonnal, minibár-
ral és hajszárítóval ellátott fürdőszobával rendelkeznek. ellátás: reggeli. 
Kedvezmény: 2	éves	korig	szülővel	egy	szobában,	babaágyban	3	400	Ft/
fő/éj.	felár: félpanzió	5	400	Ft/fő/alkalom,	teljes	ellátás	9	800	Ft/fő/alka-
lom. egyéb:	kistestű	háziállat	vihető,	az	ár	egyéni	lekérésre	érhető	el.

MArIenbAD    
sPA HoTel vlTAvA***          cz0301
leírás:	 :	a	szálloda	Marienbad	csendes	részén	fekszik,	sűrű	és	hangu-
latos erdős terület mentén, a városközponttól néhány percre. szol-
gáltatás: 24 órás recepció, étterem, lobby bár, nyári terasz, fitnesz-
terem, medence, wellness részleg: pezsgőfürdő, szauna, szolárium, 
masszázsszolgáltatások, kozmetika, fodrászat, gyógykezelések, ingye- 
nes wifi a szálloda egész területén. elhelyezés: komfort kétágyas 
szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, minibárral, wifi-vel és hajszá-
rítóval rendelkező fürdőszobával ellátottak. ellátás: reggeli. Parkolás: korlátozott számban a hotel előtt vagy központi parkolóban (térítés el-
lenében, előzetes foglalás szükséges). Kedvezmény: 3 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár:	félpanzió:	3	400	Ft/fő/alkalom,	teljes	
ellátás:	7	500	Ft/fő/alkalom.	egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

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

fő/éj	kétágyas	szobában	 01.15-04.15.
	 10.15-12.15.	 04.15-10.15.

Hotel	Slovan***	 16	800	Ft	 18	600	Ft
Hotel	Krivan***	 18	200	Ft	 19	900	Ft

                                        fő/éj	 01.11-03.01.	 03.01-04.27.	 04.27-05.13.
	 11.01.-12.23.	 05.13-06.28.	 06.28-11.01.
kétágyas	szobában	 17	900	Ft	 19	900	Ft	 29	900	Ft

                                          fő/éj 01.08-03.01. 03.01-04.14.
 12.01-12.19. 11.01-12.01. 04.14-11.01.

kétágyas	szobában	 14	600	Ft	 17	900	Ft	 22	900	Ft

                                          fő/éj 01.08-03.01. 03.01-04.14.
 12.01-12.23. 11.01-12.01. 04.14-11.01.

kétágyas	szobában	 24	300	Ft	 27	500	Ft	 29	900	Ft

                                          fő/éj 01.08-03.01. 03.01-04.14.
 12.01-12.23. 11.01-12.01. 04.14-11.01.

kétágyas	szobában	 19	500	Ft	 23	900	Ft	 26	900	Ft

fő/éj	kétágyas	szobában	 05.01-10.15.	 10.15-12.15.
Hotel	Concordia***	 17	200	Ft	 18	900	Ft

KArlovy vAry    
HoTel boUTIQUe sPA AQUA MArInA****          cz0301 
leírás: közvetlenül a teplá-folyó mentén helyezkedik el, a leghíresebb 
oszlopsor, a kolonnádtól közelében, a város központjában. ideális hely, a 
pihenésre és a kikapcsolódásra. szolgáltatás: recepció, étterem, lobby, 
bár, gyógyászati központ, különböző masszázsszolgáltatások. elhelye-
zés: kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, minibárral, wifi-vel, 
széffel,	 vízforralóval,	 erkéllyel	 vagy	 terasszal	 és	 hajszárítóval	 rendelkező	
fürdőszobával ellátottak. ellátás: reggeli. Parkolás: a szállodától kb. 100 
méterre	lévő	parkolóban	kb.	10	€/autó/nap	felár	ellenében.	Kedvezmény: 
3 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár: félpanzió: 3	700	Ft/
fő/alkalom,	teljes	ellátás:	7	500	Ft/fő/alkalom.	egyéb: háziállat vihető, az ár 
egyéni lekérésre érhető el.

kétágyas	szobában	 19	800	Ft	 24	500	Ft	 29	900	Ft

01.10-03.01.
11.01-12.22.

03.01-03.30.
04.03-04.06.
04.10-04.28.
05.13-06.30.

03.30-04.03.
04.06-04.10.
04.28-05.13.
06.30-11.01.

fő/éj



erdÉLY
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Diplomáciai elérhetőségek

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

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

Kolozsvári főkonzulátus: 400113 kolozsvár, Piata unirii  23. i. em., 
Telefon:	+40	(264)	596	300,	ügyeleti	mobil:	+40	(744)	703	290,	
fax:	+40	(264)	594-109.

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

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

Társklub: Automobil clubul roman (A24), 
napi 24 órán át hívható segélyhívó telefon: +40 (21) 222 2222, 
mobiltelefonról:	+40	(745)	382	715.

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

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

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

Autópályadíj

30 31

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

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

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

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)
ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!
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Kolozsvár
HoTel AleXIs***          ro0201
leírás: a hotel kolozsvár belvárosában található, közel a bevásárló és 
üzletközpontokhoz valamint a város legfontosabb turisztikai látni-
valóihoz, így tökéletes szálláshely üzletemberek és turisták számára 
egyaránt. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, a hotel teljes 
területén	 díjmentes	 WIFI,	 parkolási	 lehetőség,	 mosodai	 szolgáltatás	
és csomagmegőrzés. elhelyezés: légkondicionált, kétágyas, nem pót- 
ágyazható (különálló ágyakkal vagy franciaággyal), illetve junior lakosz- 
tályokban, melyben egy franciaágy vagy két különálló ágy található. 
A lakrészek tv-vel, minibárral, egyénileg szabályozható klímával, zu-
hanyzóval,	 hajszárítóval	 és	 ingyenes	 WIFI-vel	 felszereltek.	 ellátás:  
reggeli. Parkolás: térítés ellenében a szálloda	parkolójában,	kb.	5	€/nap/
autó, előre rendelendő. Kedvezmény: 4 éves korig gyermekek szállása 
ingyenes a szülőkkel egy ágyban. 

PArAjD 
sTefánIA PAnzIó          ro0203
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, bio-
ételek, tollaslabda, asztalitenisz, futball. elhelyezés: két-, háromágyas 
pótágyazható szobákban, melyek tv-vel, minibárral felszereltek, saját  
fürdőszoba tartozik hozzájuk. ellátás: önellátás, reggeli és vacsora 
kérhető. Parkolás: a ház udvarán ingyenes. Kedvezmény: 7	éves	korig	 
szülőkkel egy ágyon ingyenes. felár:	 reggeli	 2	 000	 Ft/fő/alkalom,	 
vacsora	2	400	Ft/fő/alkalom.	Minimum tartózkodás: 2 éjszaka.

TorocKó 
noszTAlgIA venDégHáz          ro0203
leírás: a főúttól 200 méterre, egy kis patak mellett, csendes környezet-
ben	helyezkedik	el,	gyönyörű	kilátással	a	Székelykőre.	A	Nosztalgia	ven-
dégház közelében található a zabos vendégház, a két házban összesen 
10 fő elszállásolására van lehetőség. A zabos vendégház vendégei szá-
mára az ellátás a Nosztalgia vendégházban biztosított. szolgáltatás: 
wifi, veranda, grillező, homokozó, filegória, mérleghinta, téli szezonban 
a	fűtés	cserépkályhával	biztosított.	elhelyezés: két-, háromágyas, saját 
fürdőszobás szobákban. ellátás: félpanzió. Parkolás: a ház előtt illetve 
az udvaron. felár: fűtési	 szezonban	 400	 Ft/fő/éj.	 Minimum tartóz-
kodás: 2 éj. 

																														fő/éj		 02.01-11.01.
kétágyas	szobában	 12	800	Ft
junior	lakosztály	 14	900	Ft

																															fő/éj	 egész	évben
félpanzióval	 9	900	Ft

																															fő/éj	 egész	évben
kétágyas	szobában	 7	800	Ft
háromágyas	szobában	 6	300	FtAz információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 100	 130



KAloTAszenTKIrály 
PÜsPÖK PAnzIó        ro0203
3 margarétás besorolás
fekvés:	az	1948	–	ban	épült,	eredetileg	csűrként	működő	épület	az	átalakítás	során	is	megőrizte	eredeti	formáját.	A	középső,	magasabbik	részen	
a	 régi	csűrkapu	nyit	egy	 tágas	helyiséget,	mely	a	vendégek	 fogadására	 szolgál.	Ennek	meghosszabbításában	egy	 teljesen	új,	modern	ebédlő	
található,	mely	XX.	század	eleji	hangulatot	idéz	hagyományos	kalotaszegi	díszítésével.	A	Püspök	panziónak	három	szárnya	van,	mindegyik	külön	
bejárattal. elhelyezés: bal oldali szárny: 2 db kétágyas saját fürdőszobás szoba, valamint 2 db kétágyas szoba közös fürdővel. jobb oldali szárny: 
2 db 4 ágyas családi szoba, saját fürdővel, közös terasszal. Hátsó szárny: 2 db pótágyazható kétágyas szoba, saját fürdővel, illetve 1 db kéthálós 
családi	apartman	5	fő	részére,	közös	terasszal.	ellátás: félpanzió (vacsora a vendégfogadó gazdáknál, mely tartalmazza a fogadópálinkát, levest, 
főételt, desszertet és ásványvizet). Parkolás: ingyenes a szálláshely udvarán. Kedvezmény: 3 éves korig szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár: 
fűtési	időszakban	1	€/fő/nap	felár	fizetendő.		

PArAjD 
MeDveHáz PAnzIó          ro0203
fekvés:	 a	 hárommargarétás	minősítésű	 panzió	 Parajd	 központjában	
várja vendégeit. elhelyezkedésének köszönhetően a település látvá-
nyosságai és gyógyturisztikai pontjai könnyedén megközelíthetőek. 
szolgáltatás: étterem, wifi, zárt parkoló, kerti sütő, játszótér. elhe-
lyezés: két-, háromágyas pótágyazható, saját fürdőszobás szobákban. 
ellátás: önellátás. reggeli, félpanzió és teljes panzió felár ellenében 
kérhető. felár: reggeli	1	600	Ft/fő/alkalom,	félpanzió	3	200	Ft/fő/alka-
lom,	teljes	panzió	4	400	Ft/fő/alkalom.	Pótágy	1	200	Ft/fő/éj.	

szováTA 
MAros HoTel***          ro0203
fekvés:	 a	 Medve-tótól	 150	 méterre	 található	 gyönyörű	 természeti	
környezetben. szolgáltatás: étterem, sPA központ, beltéri medence. 
elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek tv-vel felszereltek, saját 
fürdőszobával rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda par-
kolójában ingyenes.

szováTA 
PArK vIllA          ro0203
fekvés: szováta központjában helyezkedik el, a főúttól 30 méterre a Medve-tótól pedig mindössze 100 méterre. szolgáltatások: szauna,  
fitnesz, beltéri medence, wifi, a kertben sütési lehetőség. elhelyezés: kétágyas fürdőszobás szobákban. ellátás: önellátás. Parkolás: az épület 
mellett ingyenes.

KAloTAszenTKIrály 
KecsKés KÚrIA          ro0203
fekvés:	az	1927-ben	épült,	a	mai	kor	követelményeinek	megfelelően	
felújított tornácos parasztház, egy csendes, barátságos környezetben 
található. elhelyezés: 2 db négyágyas szoba, melyekhez külön zu-
hanyzó/WC-s	 fürdőszoba	 tartozik.	 Az	 épületben	 egy	 közös	 konyha	 is	
rendelkezésre áll. ellátás: önellátás vagy félpanzió (a félpanziós ellátás 
a Püspök panzióban vehető igénybe). Parkolás: ingyenes a szálláshely 
udvarán. Kedvezmény: 3 éves korig szülőkkel egy ágyban ingyenes. 
felár:	fűtési	időszakban	1	€/fő/nap	felár	fizetendő.		

gyIlKos-Tó 
lIKAs fAHázAK          ro0205
fekvés:	 a	Gyilkos-tó	Hargita	megyében,	 a	 tengerszint	 felett	 990	mé-
teres	 magasságban,	 Gyergyószentmiklóstól	 26	 kilométerre	 található,	
mely	 az	 ország	 egyik	 legnépszerűbb	 üdülőhelye.	 A	 tavat	 nem	 csak	
kikapcsolódás, hanem gyógyászati céllal is rengetegen keresik fel. A 
közelben túrázási, csónakázási és hegymászási lehetőség is van, vala-
mint érdemes felkeresni a közeli látnivalókat, a békás-szorost, a Medve-
tavat, szovátát és csíkszeredát. A likas-faházak a gyilkosvölgyi telepen 
helyezkednek el a likas-patak mellett. szolgáltatás: pisztrángos-tó, 
grillező, kerti főzési és bográcsozási lehetőség. A faházakhoz tartozik 
egy	főépület,	ahol	felszerelt	konyha,	illetve	egy	36-40	fő	befogadására	
alkalmas nappali-étkező helyiség is található. elhelyezés:	2	fős	fűthető	
faházakban,	 melyek	 TV-vel,	 minibárral,	 hűtőszekrénnyel	 felszereltek,	
zuhanyzós fürdőszobával rendelkeznek, bútorozott kis terasz tartozik 
hozzájuk. ellátás: önellátás, a közeli étteremből ellátás rendelhető. Par-
kolás: a faházak előtt, ingyenes.
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                  fő/éj	 03.15-06.15.
	 09.15-12.20.	 06.15-09.15.

kétágyas	szobában	 4	400	Ft	 6	300	Ft

																						fő/éj	 02.20-06.01.	 06.01-09.20.
kétágyas	standard	szobában	 		8	800	Ft	 12	500	Ft
kétágyas	superior	szobában	 11	900	Ft	 15	600	Ft

																									fő/éj	 01.03-06.01.	 06.01-07.06.	 07.06-09.15.
kétágyas	szobában	 6	300	Ft	 6	800	Ft	 9	400	Ft

fő/éj	 egész	évben
önellátással	 4	900	Ft
félpanzióval	 8	700	Ft

																																fő/éj	 04.01-11.01.
2	fős	faházban	 5	900	Ft

széKelyUDvArHely 
HoTel KÜKÜllŐ***          ro0201
leírás: székelyudvarhely központjában, az emlékezés Parkja mellett 
épült szálloda, ahonnan kényelmesen bejárható és megtekinthető a 
város. szolgáltatás: 24 órás recepció, értékmegőrző, nemzetközi és 
helyi specialitásokat kínáló étterem, nappali bár, business center, in-
gyenes wifi, wellness részleg, szauna, jacuzzi, masszázs. elhelyezés: 
standard, superior és prémium, igényesen berendezett, pótágyazható, 
fürdőszobás kétágyas szobákban. Minden szobában telefon, tv, mini-
bár található. A superior és prémium szobák légkondicionáltak, ezen 
kívül a prémium szobákhoz tartozik fürdőköpeny használat, bekészítés, 
business sarok. ellátás: svédasztalos reggeli. Parkolás: ingyenes a szál-
loda kamerával őrzött parkolójában. Kedvezmény:	egy	gyermek	6	éves	
korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes. felár: pótágy	6	600	Ft/fő/éj,	fél-
panzió	3	800	Ft/fő/alkalom.

																												fő/éj		 01.02-12.28.
standard	kétágyas	szobában	 11	700	Ft
superior	kétágyas	szobában	 13	200	Ft
prémium	kétágyas	szobában	 14	900	Ft



szelTerszfÜrDŐ 
MATyI KeMPIng          ro0205
fekvés:	Szelterszfürdő	a	Hargita	 lábánál,	Székelyudvarhelytől	25	kilo-
méterre,	gyönyörű	erdővel	borított	érintetlen	természeti	környezetben	
fekszik.	A	kemping	a	főúttól	5	kilométerre,	a	Vargyas-patak	mellett	he-
lyezkedik el, köves úton közelíthető meg. A környék borvízforrásairól 
ismert	és	közkedvelt	üdülőhely,	a	szentegyházi	termálfürdő	5	kilomé-
terre található. elhelyezés: a főépületben és egy kisebb épületben ta-
lálható saját fürdőszobával rendelkező kétágyas szobákban. Nagyobb 
családok vagy baráti társaságok részére rendelkezésre áll egy 14 fős 
kétszintes apartman, ahol a földszinten nappali, négy zuhanyzó és 
mosdó, az emeleten pedig 2 db háromágyas és 2 db négyágyas szoba 
található. ezen kívül a kempingben van még egy 8 fő részére kialakított 
kulcsosház, melynek földszintjén nappali, amerikai konyha, fürdőszoba 
és	 WC,	 az	 emeleten	 pedig	 4	 db	 kétágyas	 szoba	 áll	 rendelkezésre.	 
Igénybe	vehető	még	6	db	kétágyas	komfort	nélküli	faház.	ellátás: ön-
ellátás,	ebéd	kérhető	1	400	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: a kemping terü-
letén ingyenes.  

szováTA 
resTAD fAHázAK          ro0205
fekvés: szováta székelyföld szívében, a Görgényi havasok nyugati 
lábánál	500	méteres	tengerszint	feletti	magasságon	található	sóvidék	
legnagyobb települése, híres és közkedvelt fürdő- és üdülőhely, legna-
gyobb	és	 legnépszerűbb	tava	a	Medve-tó.	A	Restad	faházak	a	Restád	
oldalban	 helyezkednek	 el	 Szováta	 központjától	 500,	 a	 Medve-tótól	
1200 méterre. szolgáltatás: sátorhelyek és lakókocsi helyek, vizes blokkok, 
grillezési és bográcsozási lehetőség. elhelyezés: háromágyas faházakban, 
melyekben	fürdőszoba,	TV	és	kis	hűtőszekrény	található,	a	házak	terasszal	
rendelkeznek. ellátás: önellátás. Parkolás: a házak előtt ingyenes.

szováTA  
fejér fAHázAK és KeMPIng          ro0205
fekvés: a kemping hatalmas területen, zöld környezetben helyezkedik el a Medve-tótól és szováta központjától is kb. 1 kilométerre. egyéni 
vendégek és csoportok fogadására egyaránt alkalmas. szolgáltatás: zárt parkoló, sörsátor, futball, asztalitenisz, tollaslabda, darts, csocsó, 
horgászat, grillezési lehetőség, túrázás, lovaglás, lovaskocsizás, lovas szánozás. elhelyezés: a két részből álló vendégházban két-, háromágyas 
szobákban,	közös	fürdőszobával.	A	vendégház	első	felében	5	hálószoba	található,	melyhez	két	fürdőszoba	tartozik,	a	másik	részben	6	szoba	van	
6	fürdőszobával.	A	kemping	területén	található	még	5	db	kétszintes	6	fős	faház,	melyek	földszintjén	konyha,	nappali,	fürdőszoba,	franciaágy,	a	
tetőtérben pedig egy franciaágy és két különálló ágy található. ellátás: önellátás. Parkolás: a kemping parkolójában ingyenes. Minimum tartóz-
kodás: 2 éjszaka.

szenTegyHázA 
széPAsszony KUlcsosHázAK és KeMPIng          ro0205
fekvés:	 Szentegyháza	 a	 Hargita-hegység	 központi	 vonulatának	 déli	 lábánál	 fekszik	 860	méteres	 tengerszint	 feletti	magasságban.	 Szentegy-
házától nem messze Pokol-láz közelében található egy több hektárnyi nárcisz mező, ahol minden év májusában megrendezik a nárcisz fesztivált. 
A	város	környékén	artézi	jellegű	forrásokat	találtak,	ezekre	épült	Szentegyháza	közkedvelt	fürdője	és	strandja,	mely	népszerű	úti	cél	az	ide	láto-
gatók	körében.	A	Szépasszony	kemping	közvetlenül	a	fürdő	mellett,	a	főúttól	500	méterre,	két	hektáron	terül	el.	szolgáltatás: parkoló, grillezési és 
bográcsozási lehetőség, sátrazók részére vizesblokkok. elhelyezés: 2	fős	és	2-6	fős	faházakban,	valamint	foglalható	sátor	és	lakókocsi	hely.	ellátás: 
önellátás, a közeli szépasszony étteremben ellátás kérhető, akár kiszállítással is. Parkolás: a kemping területén kialakított parkolóban ingyenes.

2 ágyas kis faházak: saját fürdőszobával, terasszal rendelkeznek.

3-6 fős faházak:	nappalival,	felszerelt	konyhával,	saját	fürdőszobával	rendelkeznek,	két	hálószobásak,	melyekben	maximum	6	fő	helyezhető	el.	
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fő/éj	 egész	évben
faházban	 3	700	Ft
főépületi	kétágyas	szoba	 4	400	Ft
kétágyas	saját	fürdőszobás	szoba	 5	500	Ft

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

                                      fő/éj	 01.01-06.01.
 09.01-12.31.
vendégház	két-,	háromágyas	szobáiban	 4	300	Ft

ház/éj	 egész	évben
2	fős	faház	 6	900	Ft
6	fős	faház	3	fő	részére	 13	300	Ft

ház/éj	 06.01-09.01.
6	fős	ház	4	főre	 12	600	Ft
6	fős	ház	5	főre	 14	600	Ft
6	fős	ház	6	főre	 15	600	Ft

ház/éj	 egész	évben
6	fős	faház	4	fő	részére	 17	700	Ft
6	fős	faház	5-6	fő	részére	 22	100	Ft

gyIlKos-Tó 
KIs-coHArD fAHázAK           ro0205
fekvés: a Gyilkos-tótól és a békás-szorostól is kb. 10 percre, főút mel-
lett, könnyen megközelíthető helyen, a békás-patak partján helyezke-
dik el. A faházaknál grillezésre és bográcsozásra is van lehetőség, wifi 
elérhető, kisállat vihető. elhelyezés: 2	fős	fűthető	faházakban,	melyek	
tv-vel, wifi-vel felszereltek, saját fürdőszobával rendelkeznek. A házak-
hoz terasz tartozik. ellátás: önellátás, a közeli étteremből ingyenes 
házhozszállítással ellátás rendelhető. Parkolás: a faházaknál ingyenes. 
Kedvezmény:	2	éves	korig	 ingyenes,	2-6	éves	kor	között	3	100	Ft/fő/
éj	szülőkkel	egy	ágyban,	6-16	éves	kor	között	pótágyon	4	700	Ft/fő/éj.

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

2	fős	faházban	 6	300	Ft	 7	300	Ft



PárIzs   
HoTel lecoUrbe***          fr0101 
leírás:	Párizs	szívében,	a	15.	kerületben	fekvő	elegáns	szálloda,	amely	
a	Montparnasse,	a	Porte	de	Versailles	és	az	Eiffel-torony	közelében	talál-
ható. legközelebbi metrómegálló a sevres-lecourbe. A duroc metróál-
lomás	600	m-re	van	a	hotel	épületétől	és	közvetlen	elérést	biztosít	a	
latin negyedhez, illetve a champs-élysées sugárúthoz. szolgáltatás: 
24 órás recepció, étterem, hangulatos belső udvar, társalgó, ruhatisz-
títás, csomagmegőrző. elhelyezés: kétágyas fürdőszobás szobákban, 
melyek	TV-vel,	 telefonnal,	 széffel,	wifi-vel	és	hajszárítóval	 felszereltek.	
ellátás: reggeli. Parkolás: nyilvános parkolóban térítés ellenében. Az 
ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adót	 (kb.	 2	 €/fő/éj),	mely	 hely-
színen fizetendő. egyéb: kisállat vihető ingyenesen.

FranCiaorsz áG
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PárIzs   
HoTel PArIs gAre De l’esT PArIsIAnA***          fr0101   
leírás: a szálloda rendkívül jó helyen, a 9. kerület közelében, a Gare 
de	 l’Est	 és	 Gare	 du	 Nord	 vasútállomások	 közelében	 helyezkedik	 el,	
mindössze	 15	 percre	 az	 Opéra	 Garnier-től.	 Kiváló	 elhelyezkedésének	
köszönhetően jó kiindulópont Párizs főbb látnivalóinak felfedezésére. 
szolgáltatások: 24 órás recepció, lobby, csomagmegőrző, reggeliző 
terem, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált kétágyas szobákban, 
melyek tv-vel, wifi-vel és fürdőszabájuk hajszárítóval felszerelt. ellátás: 
reggeli. Parkolás: a szálloda közelében, nyilvános parkolási lehetőség 
térítés	ellenében	kb.	30	€/autó/nap.	Az ár nem tartalmazza: idegen-
forgalmi	 adót	 (kb.	 2	 €/fő/éj),	 mely	 helyszínen	 fizetendő.	 Minimum 
tartózkodás: 2 éj.

PárIzs   
HoTel MoUffeTArD APolonIA***          fr0101 
leírás: a latin negyed szívében elhelyezkedő szállodától, akár gyalo-
gosan	is	könnyedén	megközelíthetőek	a	város	híres	műemlékei,	mint	
például a Panthéon, az Arènes de lutèce amfiteátrum, a Notre-dame-
székesegyház vagy a luxembourg-kert. szolgáltatás: 24 órás recepció, 
reggeliző terem, terasz, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált két-
ágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, wifi-vel és fürdőszabájuk 
hajszárítóval felszerelt. ellátás: reggeli. Az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	adót	(kb.	2	€/fő/éj),	mely	helyszínen	fizetendő.

PárIzs   
PAIX réPUblIQUe***          fr0101  
leírás: a szálloda Párizs 10. kerületének szívében helyezkedik el, nyu-
godt környezetben a Grand boulvards, belleville, Marais és bastille 
közelében. A république metrómegálló közvetlenül a szállodánál 
található,	 mellyel	 a	 Városháza,	 az	 Eiffel-torony,	 a	 Concorde	 könnyen	
megközelíthető. szolgáltatás: 24 órás recepció, csomagmegőrző, 
reggeliző terem, lift, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas légkondi-
cionált fürdőszobás szobákban, melyekben tv, széf, telefon, minibár 
található. ellátás: kontinentális vagy büféreggeli. Parkolás: a szálloda 
parkolójában	 kb.	 20	 €/autó/nap	 felár	 ellenében.	 Kiemelt időszak: 
03.30-04.01.,	 04.20-04.23.,	 05.30-06.03.,	 06.17-06.24.,	 06.30-07.05.,	
09.06-09.11.,	 09.18-09.21.,	 09.23-10.02.,	 10.15-10.20.,	 11.04-11.09.	
között az árak egyéni lekérésre érhetőek el. Az ár nem tartalmazza: 
idegenforgalmi	adót	(kb.	2	€/fő/éj),	mely	helyszínen	fizetendő.

Diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség:	75116	Paris,	5	bis,	Square	de	l’Avenue	Foch,	
Telefon:	+33	(1)	4500	9497,	ügyeleti	mobil:	+33	(6)	8325	4362.

Konzuli hivatal: 	75015	Paris,	7.		Square	Vergennes,	
Telefon:	+33)	(1)	5681	0230,	ügyeleti	telefon:	+33	(1)	8325	4362,	
Fax:	+33	(1)	4326	0627.

Segélyhívó számok: Mentők:	15,	Rendőrség:	17,	Tűzoltóság:	18

Társklub:
– Automobile club Association (AcA)
–	Automobile	Club	de	France	(ACF)

Ünnepnapok:	Január	1.	(Újév),	Nagypéntek,	Húsvéthétfő,	
május	1.	(Munka	ünnepe),	május		8.	(Győzelem	napja),	május	16.	
(áldozócsütörtök), Pünkösdhétfő, július 14. (Nemzeti ünnep), 
augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),	november	1.	(Mindenszentek),	
november	11.	(Fegyverszünet	napja),	december	24-25-26.	(Karácsony).	

legyen szó a kellemes strandokról, a szépséges tájakról, a méltán híres francia konyháról, sajtokról, élvezetes borokról vagy a csodás 
városokról,	mind	igazolják,	hogy	Franciaország	nem	véletlenül	az	egyik	 legkedveltebb	idegenforgalmi	célpont.	A	művészeket	 is	
megihlető Párizsról már nem is beszélve.

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

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

Autópályadíj
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               fő	/éj	 07.13-09.01.	 	 05.01-07.13.
 11.30-12.28. 04.01-05.01. 09.01-11.30.
kétágyas	szobában	 17	500	Ft	 19	700	Ft	 22	900	Ft

																									 03.06-03.30.
																						fő/éj	 07.16-09.01.	 03.30-07.16.

	 11.16-11.18.	 09.01-11.16.

kétágyas	szobában	 18	600	Ft	 23	900	Ft

Az	autópályák	nagy	része,	néhány	alagút	(pl.	Fréjus-,	Mont-Blanc-alagút)	és	híd,	valamint	a	Csatorna-alagút	használata	díjköteles.	
A	járműkategóriákra	és	tarifákra	vonatkozó	információ	angolul	itt	érhető	el:	http://www.autoroutes.fr/en/key-rates.htm

2 évnél frissebb jogosítvánnyal rendelkezők számára a legnagyobb megengedett sebesség 
autópályán	110	km/h,	autóúton	100	km/h,	országúton	kívül	80	km/h!	

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

FranCiaorsz áGPárizs

                       fő/éj		 07.14-09.05.	 12.09-12.29.	 01.10-02.26.	 02.26-07.14.
	 	 	 	 09.05-12.09.
kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 15	300	Ft	 16	400	Ft	 22	900	Ft

																									 	 	 04.01-06.01.
																						fő/éj	 08.01-09.01.	 12.01-12.23.	 07.16-08.01.	 06.01-07.16.

   11.01-12.01. 09.01-11.01.

kétágyas	szobában	 18	600	Ft	 20	800	Ft	 24	900	Ft	 26	800	Ft
 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 110	 130



FranCiaorsz áG

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!

nAnTes  
HoTel cenTre gAre novellA          fr0501
leírás: a szálloda a kikötőváros központjában, a pályaudvartól mind-
össze	 500	 méterre	 fekszik.	 Kiváló	 kiindulópontja	 a	 városnézésnek,	
hiszen	 kb.	 4	 perc	 sétára	 található	 a	 gyönyörű	 Château	 des	 ducs	 de	
bretagne kastély, mely a város legfontosabb történelmi emléke, a st. 
Pierre székesegyház mellett. szolgáltatás: recepció, reggeliző terem,  
biciklitároló, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas, fürdőszobás szo-
bában, melyben ingyenes wifi csatlakozási lehetőség, tv, hajszárító 
található. ellátás: reggeli. Kedvezmény: 2 éves korig szülőkkel egy 
szobában ingyenes. Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adót (kb. 
0,75	€/fő/éj),	mely	helyszínen	fizetendő.	egyéb:	kisállat	vihető	kb.	10	€/
kisállat/éj	felár	ellenében.

nÎMes  
HoTel nÎMes cosTIÈres***          fr0501
leírás:	 a	 szálloda	a	város	központjától	kb.	15	percre	 található.	Nîmes	
városát	 Franciaország	 Rómájának	 is	 nevezik,	 az	 ókorból	 fennmaradt	
számos	 műemléknek	 köszönhetően,	 egyben	 az	 ország	 kulturális	 és	
történelmi városa címet is magáénak tudhatja. szolgáltatás: 24 órás 
recepció, étterem, bár, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált két-
ágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, saját fürdőszobával ren-
delkeznek. ellátás: büféreggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában in-
gyenesen. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adót	(kb.	1	€/fő/éj),	
mely helyszínen fizetendő. Kiemelt időszak:	06.06-06.10.,	06.23-06.25.,	
07.13-08.19.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	el.	

coTe D’AzUr / nIzzA  
HoTel le lAUsAnne***          fr0201
leírás:	 a	 tengerparti	 sétánytól	 és	 a	 főbb	 nevezetességektől	 kb.	 15	
perces	 sétára	 található,	 az	 óváros,	 a	 bevásárló	 negyed	 és	 a	 fényűző	
Galeries lafayette áruház pár percnyire helyezkedik el. kiváló kiinduló 
pontja lehet a környékbeli városok Menton, eze, cannes, Antibes és Mo-
naco meglátogatásához. A szálloda közelében több étterem is elérhető. 
szolgáltatás: 24 órás recepció, lift, ingyenes wifi, széf, reggeliző terem, 
biciklitároló. elhelyezés: kétágyas, fürdőszobás szobákban, melyek klí-
mával, tv-vel, wifivel, hajszárítóval felszereltek. ellátás: büféreggeli. 
Parkolás: a szállodától kb. 300 méterre található nyilvános parkolóban, 
ingyenesen. Minimum tartózkodás:	05.01-10.01.	között	3	éj	rövidebb	
tartózkodás	esetén	10%	felár	fizetendő.
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                    fő/éj		 01.01-07.01.
 09.01-12.31. 07.01-09.01.

kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 17	500	Ft

                  fő/éj	 02.01-05.01.
 10.01-11.01. 05.01-10.01.

kétágyas	szobában	 19	700	Ft	 27	500	Ft

																												fő/éj	 04.01-12.31.
kétágyas	szobában	 13	900	Ft

  04.01-04.19.
                             fő/éj	 02.03-04.01. 04.22-04.30. 04.19-04.22.

	 	 05.01-05.13.	 04.30-05.01.

  09.30-12.30. 05.13-09.30.

kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 15	200	Ft	 17	500	Ft

loIre-vÖlgy / boUrges   
HoTel le berry***          fr0501
leírás: a hotel a város szívében, a vasútállomással szemben helyezkedik 
el, 10 percre bourges történelmi központjától. A városközpont gyalogo-
san is elérhető. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, szobaszer-
viz, csomagmegőrző, kerékpártároló, lift. elhelyezés: légkondicionált 
kétágyas, fürdőszobás szobában, melyben ingyenes wifi csatlakozási 
lehetőség, tv, hajszárító található. ellátás: kontinentális reggeli. Parko-
lás: nyilvános parkolási lehetőség, felár ellenében. egyéb: kisállat vihető.



Horvátorsz áG

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

Diplomáciai elérhetőségek

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

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

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

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

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

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

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

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

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

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

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

Horvátorsz áGisztria

apartman/hét	 04.10-05.19.	 05.19	-06.07.	 	 06.23-07.06.	 07.06-07.14.
	 09.13-09.29.	 09.05-09.13.	 06.07-06.23.	 08.28-09.05.	 08.21-08.28.	 07.14-08.21.

A4	 141	800	Ft	 199	900	Ft	 244	300	Ft	 288	800	Ft	 364	900	Ft	 417	700	Ft
B6	 169	900	Ft	 241	300	Ft	 284	700	Ft	 349	600	Ft	 405	300	Ft	 463	900	Ft
D8	 272	300	Ft	 340	300	Ft	 420	800	Ft	 463	900	Ft	 489	900	Ft		 599	900	Ft

apartman/hét	 04.10-05.19.	 05.19	-06.07.	 	 06.23-07.06.	 07.06-07.14.
	 09.13-09.29.	 09.05-09.13.	 06.07-06.23.	 08.28-09.05.	 08.21-08.28.	 07.14-08.21.

A4	 167	300	Ft	 207	200	Ft	 272	300	Ft	 309	400	Ft	 349	800	Ft	 407	800	Ft

mobile	home/éj	 04.19-05.18.	 	 06.15-07.13.
 09.14-09.29. 05.18-06.15. 08.24-08.31. 07.13-08.24.	 08.31-09.07.	 09.07-09.14.

4+2	fős	 25	800	Ft	 46	600	Ft	 62	900	Ft	 78	800	Ft	 52	300	Ft	 33	900	Ft

UMAg  
vIllA vIKTory ****         Hr0202
leírás: a villa a kis üdülőfaluban, Punta umagban, az Adriai-tenger 
partjaitól 200 méterre, umag történelmi központjától pedig 1 km-re 
helyezkedik el. elhelyezés: 4 fős légkondicionált, sAt-tv-vel felszerelt, 
wifi elérhetőséggel rendelkező apartmanokban. A 4 fős apartman 
egy hálószobával (további két fő elhelyezésére alkalmas kanapéágy  
a nappaliban található) nappalis konyhával, zuhanyzós fürdőszobával 
és terasszal rendelkezik. ellátás: önellátás. Parkolás: a ház előtt. Az ár 
tartalmazza: víz,	áram,	ágynemű	és	törölköző	használatát.	Az ár nem 
tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adót,	 1,5	 €	 fő/éj,	 12-18	 éves	 kor	 között	
0,75	€/fő/éj,	végső	takarítás	díját:	30	€/tartózkodás.	felár: gyermekágy	5	€/éj,	kutya	5	kg-ig	10	€/éj,	előre	rendelendőek.	Minimum tartózkodás: 
06.23–09.05.	között	5	éj,	a	többi	időszakban	4	éj.	Rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.		

UMAg  
cAMPIng PArK UMAg****          Hr0205
leírás: közvetlenül a tenger partján, fás környezetben terül el, umag 
központjától mindössze 9 km-re. szolgáltatás:	ingyenes	WIFI,	szabad-
téri medence, étterem, bolt, játszótér, gyermekklub, tinédzserklub, 
sportolási lehetőségek (strandröplabda, minigolf, jet ski és kerékpár-
bérlés). elhelyezés: parkra néző 4+2 mobilházakban, melyek légkondi-
cionáltak, rendelkeznek tv-vel, felszerelt konyhával, saját fürdőszobával 
és terasszal. ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza: áram-, víz-, gáz-
használatot és a légkondicionálást. Az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adót	1,11	€/fő/éj	(04.19-05.31.),	1,39	€/fő/éj	(05.31-09.29.),	mely	a	
helyszínen	fizetendő,	törölközőt	és	ágyneműhasználatot	(felár	ellenében	kérhető,	előre	megrendelés	esetén),	végső	takarítási	díjat	33	€/tartóz-
kodás. Kedvezmény:	idegenforgalmi	adó12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%.	felár: törölköző:	4,4	€	,	ágynemű:	16,5	€	(franciaágy	
esetében),	etetőszék:	2,2	€	(előre	rendelendő)	és	babaágy	(0-4	éves	kor	között):	6,6	€,		melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	Minimum tartózkodás:  
3	éj	(04.19-06.15	és	09.07-09.29.),	5	éj	(06.15-07.13.	és	08.31-09.07.),	7	éj	(07.13-08.31.),	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár.

UMAg  
resIDence lAvAnDA ***          Hr0202
leírás: a lavanda apartmanház zambratija üdülőhelyen helyezkedik el, 
mintegy 4 kilométerre umag központjától és 200 méterre a tengertől. A 
ház és a tengerpart között egy olívafa-liget található. szolgáltatás: in-
gyenes	WIFI,	a	ház	kertjében	medence	és	napozóterasz	is	helyet	kapott.
elhelyezés: a légkondicionált házban három típusú, jól felszerelt, 
modern	berendezésű	apartman	található,	a	konyhák	villanytűzhellyel,	
hűtőszekrénnyel	és	kávéfőzővel		is	felszereltek,	a	nappalikban	pedig	TV	
található. 4 fős (A4: az 1-2. emeleten) 1 hálós, nappali konyhasarokkal 
és 2 főre kinyitható kanapéval, zuhanyzós fürdővel és erkéllyel, 6 fős 
(b6: a 3. emeleten) 2 hálószobával, nappali konyhasarokkal és 2 főre 
kinyitható kanapéval, zuhanyzós fürdővel és erkéllyel, 8 fős (D8: a földszinten) 4 hálószobával, nappali konyhasarokkal, 2 zuhanyzós fürdővel és 
erkéllyel rendelkeznek. ellátás: önellátás. Parkolás: a ház mellett ingyenesen. Az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adót	1,5	€/fő/éj,	12-18	
éves	kor	között	0,75	€/fő/éj,	végső	takarítás	díját:	A	típusú	apartman	esetén:	30	€/tartózkodás	,	B	típusú	apartman	esetén	40	€/	tartózkodás,	D	
típusú	apartman	esetén	50	€/tartózkodás.	felár:	gyermekágy	5	€/éj,	kutya	5	kg-ig	10	€/éj,	előre	rendelendő.	Minimum tartózkodás:	06.23–09.05.	
között	5	éj,	a	többi	időszakban	4	éj.	Rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.	

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 110	 130

200 m

200 m

100 m

előfoglalási kedvezmény:  10% (04.19-07.13.	és	09.07-09.29.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)
      5%	(07.13-09.07.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

4=5 , 5=6 , 11=14	(04.19-07.06.	és	09.07-09.29.	közötti	időszakban	4/5/11	éjszaka	áráért	5/6/14	éjszakát	tölthet	el.)
6=7	(04.19-07.06.	és	08.31-09.29.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el) A kedvezmények NEM összevonhatóak!
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bAsAnIjA  
vIllAs fAro ***          Hr0202
leírás: az apartman a tengertől 300 méterre, umag közelében talál-
ható, csendes, napos környezetben. szolgáltatás:	ingyenes	WIFI,	kerék-
párbérlési lehetőség. elhelyezés: légkondicionált, modern apartma-
nokban.	 A	 konyhák	 villanytűzhellyel,	 hűtőszekrénnyel	 és	 kávéfőzővel	
is felszereltek, a nappalikban pedig síkképernyős tv található. 4 fős 
(A4): 1 hálós, nappali konyhasarokkal és 2 főre kinyitható kanapéval, 
zuhanyzós fürdővel és erkéllyel. 6 fős (b6): 2 hálószobával, nappali 
konyhasarokkal és 2 főre kinyitható kanapéval, zuhanyzós fürdővel és 
erkéllyel. ellátás: önellátás. Parkolás: a ház mellett ingyenesen. Az ár 
tartalmazza:	víz,	áram,	ágynemű	és	törölköző	használatát.	Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adót,	1,5	€/fő/éj,	12-18	éves	kor	között	0,75	€/fő/
éj,	végső	takarítás	díja:	A	típusú	apartman	esetén:	30	€/tartózkodás,	B	típusú	apartman	esetén	40	€/tartózkodás.	felár: gyermekágy	5	€/éj,	kutya	10	
€/éj,	előre	rendelendő.	Minimum tartózkodás: 06.23–09.05.	között	5	éj,	a	többi	időszakban	4	éj.	Rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő. 

PoreČ  
lAnTernA ÜDÜlŐfAlU **          Hr0202
leírás:	az	üdülőfalu	Poreč	óvárosától	13	kilométerre,	a	tengertől	50	méterre	fekszik	a	Lanterna-félszigeten	és	3	km	hosszú,	árnyékos	partszakasszal	
rendelkezik. strandja „kék zászlóval” kitüntetett aprókavicsos, köves és sziklás. szolgáltatás: a központi épületben recepció, étterem, kávézó, bár, 
büfé, pénzváltó, főszezonban élőzenés estek, diszkó, animáció, klub a gyermekek számára, játszótér, ingyenes wifi a recepción, posta, ajándéküzlet, 
mosoda	és	széf,	térítés	ellenében.	Az	apartmanoktól	kb.	500	m-re	található	a	telep	sportközpontja	számtalan	lehetőséggel	(búvárkodás,	szörf-,	
csónak-, vízibicikli-, kenu-, vitorlás-, motorcsónak- és biciklikölcsönző, stb.). elhelyezés:	a	tengertől	50-100	méterre,	a	központi	épülettől	150-200	
méterre	fekvő	3-6	fős	felújított	superior	apartmanokban.	Az	ágynemű	biztosított.	3-4 fős: balkonos apartman, melyben egy nappali kanapéval, egy 
kétágyas háló, felszerelt konyha, fürdőszoba található. Az apartmanok a tenger vagy a park felőli oldalon vannak. 6 fős: balkonos apartman, mely-
ben egy nappali kanapéval, 2 db kétágyas háló, felszerelt konyha, 2 fürdőszoba található. Az apartmanok a tenger vagy a park felőli oldalon vannak.
ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen az apartmanházak mögött.  Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. felár: kiságy	5,5	€/éj,	kisállat	11	€/éj,	
előre rendelendő. Kiemelt időszak: 05.29-06.02.	és	06.23-07.06.	között	a	foglalás	nem	lehetséges.	Minimum tartózkodás: 05.05-06.23.	és	09.13-
09.29.	között	3	éj,	07.06-07.27.	és	08.19-09.05.	között	5	éj,	07.27-08.19.	között	7	éj	,	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.	

PoreČ  
AsTrA ÜDÜlŐfAlU**          Hr0202
leírás: az apartmanok a zelena laguna üdülőhely szívében, a tengertől kb. 100-400 méterre helyezkednek el, tölgyfák és cédrusok árnyékában. 
A környéken éttermek, pizzéria, kávézó, söröző, üzletek és egy szupermarket található. szolgáltatás: széf a recepción (térítés ellenében), sporto-
lási lehetőségek, pénzváltás. elhelyezés: 4 fős, teraszos, pótágyazható (1 gyermek részére) apartmanokban, melyekben 2 db kétágyas hálószo-
ba (az egyikben franciaágy, a másikban két különálló ágy) található. Az apartmanok felszerelt konyhával, tv-vel, telefonnal és a fürdőszobákban 
hajszárítóval rendelkeznek. ellátás:	önellátás.	Félpanzió	igényelhető	a	Hotel	Delfinben	(az	apartman	minden	lakója	részére	és	csak	a	teljes	tartóz-
kodási	 időtartamra	 rendelhető)	4	900	Ft/fő/alkalom	áron.	Parkolás: az	üdülő	parkolójában,	1	€/nap.	Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. 
Kedvezmény:	félpanzió	4	éves	korig	ingyenes,	4-12	éves	kor	között	50%.	Gyermekágy	ingyenesen	igényelhető,	előre	rendelendő.	felár: kisállat 13 
€/éj,	előre	rendelendő.	Minimum tartózkodás: 7	éj.

fIorInI  
vIllA PlAvo More ***          Hr0202
leírás: a szálláshely csendes, nyugodt, zöld környezetben helyezkedik 
el a tengerparttól 1200 méterre. szolgáltatás:	ingyenes	WIFI,	a	kertben	
medence és grillezési lehetőség van. elhelyezés: 8 db légkondicionált 
apartmanban.	A	 konyhák	mikrohullámú	 sütővel,	 kávéfőzővel,	 hűtővel	
és	 gáztűzhellyel	 felszereltek.	 3 fős (A3): egy hálószoba franciaágy-
gyal, nappali konyhával, zuhanyzós fürdőszoba és terasz. 4 fős (b4):  
2 hálószobás, az egyikben emeletes ágy, nappali konyhával, zuhanyzós 
fürdőszobával és terasszal. 6 fős (b6): 2 hálószobás, nappali konyhával, 
kihúzható kanapéval, zuhanyzós fürdővel és terasszal. 9 fős (D9):  
4 hálószobás, nappali (kihúzhatós fotelággyal) konyhával, zuhanyzós fürdővel és terasszal felszerelt. ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen a ház 
előtt. Az ár tartalmazza:	víz,	elektromosság,	ágynemű	és	törölköző	használatát,	végső	takarítást.	Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adót,	1,5	
€/fő/éj,	12-18	éves	kor	között	0,75	€/fő/éj.	felár:	gyermekágy	5	€/éj,	kutya	5	kg-ig	10	€/éj,	előre	rendelendő.	Minimum tartózkodás:	06.23–09.05.	
között	5	éj,	a	többi	időszakban	4	éj.	Rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.

PoreČ 
HoTel DelfIn **          Hr0201
leírás:	a	szálloda	a	Plava	Laguna	üdülőövezetben,	a	strandtól	mindössze	50	méterre,	Poreč	óvárosától	5	kilométerre	helyezkedik	el.	szolgáltatás: 
kültéri	tengervizes	medence	bárral,	sportolási	lehetőségek,	főszezonban	(05.31-09.04.)	animáció,	ingyenes	wifi	hozzáférés	és	széf	a	recepción,	ét-
terem, lift. elhelyezés:	egyszerűen	berendezett,	többnyire	különálló	ágyakkal	rendelkező	kétágyas,	fürdőszobás	szobákban.	Az	erkélyes	szobák	
pótágyazhatóak.  ellátás: félpanzió	(büféreggeli	és	büfévacsora).	Teljes	panzió	kérhető:	2	400	Ft/fő/alkalom	(csak	a	teljes	tartózkodásra	lehet	kér-
ni). Parkolás: kb.	1	€/nap,	helyszínen	fizetendő.	Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kedvezmény:	7	éves	korig	pótágyon	ingyenes,	főágyon	
50%,	7-12	éves	kor	között	pótágyon	ingyenes,	főágyon	30%,	12-14	éves	korig	főágyon	30%,	pótágyon	50%.	14-18	éves	korig	pótágyon	20%.	felár: 
kutya	5	kg-ig	13	€/éj,	előre	rendelendő.	Minimum tartózkodás:	7	éj.	

42 43

apartman/hét	 04.10-05.19.	 05.19	-06.07.	 	 06.23-07.06.	 07.06-07.14.
	 09.13-09.29.	 09.05-09.13.	 06.07-06.23.	 08.28-09.05.	 08.21-08.28.	 07.14-08.21.

A4	 132	800	Ft	 169	800	Ft	 228	900	Ft	 293	800	Ft	 342	800	Ft	 417	700	Ft
B6	 173	300	Ft	 191	800	Ft	 247	500Ft	 339	900	Ft	 405	300	Ft	 479	600	Ft

apartman/hét	 05.05-05.18.	 05.18-05.31.	 	 	 07.06-07.27.
	 09.13-09.29.	 09.05-09.13.	 05.31-06.08.	 06.08-06.23.	 08.19-09.05.	 07.27-08.19.

3	fős	 67	800	Ft	 98	800	Ft	 146	300	Ft	 166	800	Ft	 207	600	Ft	 272	300	Ft
4	fős	 84	800	Ft	 122	800	Ft	 183	800	Ft	 207	600	Ft	 265	500	Ft	 346	800	Ft
6	fős	 118	800	Ft	 159	800	Ft	 251	900	Ft	 299	500	Ft	 377	800	Ft	 496	900	Ft

apartman/éj	 04.25-05.11.	 05.11-06.01.	 06.01-06.08.	 06.08-06.15.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.20.
4	fős		 12	900	Ft	 19	200	Ft	 23	800Ft	 29	900	Ft	 31	900	Ft	 34	300	Ft	 39	800	Ft
pótágy	 																																		2	400	Ft	 	 	 	 4	400	Ft

apartman/hét	 04.10-05.19.	 05.19	-06.07.	 	 06.23-07.06.	 07.06-07.14.
	 09.13-09.29.	 09.05-09.13.	 06.07-06.23.	 08.28-09.05.	 08.21-08.28.	 07.14-08.21.

A3	 99	900	Ft	 154	700	Ft	 203	800	Ft	 219	700	Ft	 249	900	Ft	 290	800	Ft
B4	 142	300	Ft	 179	500	Ft	 241	300	Ft	 278	500	Ft	 334	200	Ft	 368	200	Ft
B6	 154	700	Ft	 191	800	Ft	 272	300	Ft	 309	400	Ft	 368	200	Ft	 405	300	Ft
D9	 244	400	Ft	 272	300	Ft	 427	000	Ft	 473	400	Ft	 409	800	Ft	 598	800	Ft

apartman/éj	 07.20-08.03.	 08.03-08.10.	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 08.31-09.28.
4	fős	 44	800Ft	 40	800	Ft	 31	900	Ft	 28	500	Ft	 19	700	Ft	 17	300	Ft
pótágy	 	 	 4	400	Ft	 	 																																									2	400	Ft

																				fő/éj	 05.26-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-08.03.	 08.03-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.	 09.07-09.14.
kétágyas	szobában	 13	400	Ft	 16	800	Ft	 17	800	Ft	 18	800	Ft	 18	300	Ft	 17	300	Ft	 15	800	Ft	 12	400	Ft	 10	800	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 13	600	Ft	 17	800	Ft	 18	700	Ft	 19	800	Ft	 18	800	Ft	 17	800	Ft	 16	300	Ft	 12	900	Ft	 11	900	Ft
kétágyas erkélyes 
tenger felőli szobában 14	400	Ft	 18	300	Ft	 18	800	Ft	 20	700	Ft	 19	800	Ft	 18	300	Ft	 16	800	Ft	 13	400	Ft	 12	400	Ft

300 m

50 m

50 m

100 m

előfoglalási kedvezmény:  10% (06.01-06.29.	közötti	tartózkodásra,	foglalás	04.01-ig,	teljes	összeg	befizetése	04.10-ig)



PUlA  
HoTel PUlA***          Hr0201
leírás: Pula központjában helyezkedik el, a történelmi látnivalóktól 2 kilo- 
méterre, mediterrán fenyőerdő mellett, amelyen keresztül a 200 mé-
terre lévő kavicsos strand könnyen megközelíthető. szolgáltatás: ét-
terem, bár, kültéri medence, fitnesz, szauna, fodrászat, internet-kávézó, 
ingyenes wifi, ajándékbolt, kerékpárkölcsönző, pénzváltó. elhelyezés: 
légkondicionált,	TV-vel,	széffel	felszerelt,	kétágyas	fürdőszobás	szobák-
ban. Az erkélyes szobák a tenger felőli oldalon találhatóak, habár a fák 
eltakarják a kilátást. ellátás: félpanzió (büféreggeli és vacsora, a vacso-
rához egy pohár bor, 2dl üdítő vagy 0,33-as sör az árban), teljes panzió 
kérhető. Parkolás: ingyenesen a szálloda parkolójában. Az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/éj,	mely	 irodánkban	fizetendő.	
Kedvezmény:	4	éves	korig	gyermek	pótágyon	ingyenes,	4-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	főágyon	30%,	12	éves	kor	felett	pótágyon	10%.	Az	
idegenforgalmi adó 12 éves kor alatt ingyenes. felár: kiságy	5,5	€/nap,	kisállat	16,5	€/éj,	előre	rendelendők.	Kiemelt időszak: 05.22-05.26.	és	07.15-
07.20.	között	a	foglalás	nem	lehetséges.	Minimum tartózkodás: 06.16-07.16.	és	08.26-09.15.	közötti	időszakban	5	éj,	egyéb	esetben	3	éj,	rövidebb	
tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.	
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isztria isztria
PoreČ és KÖrnyéKe MAgánAPArTMAnoK  
leírás:	az	Isztria	egyik	legszebb	városának	üdülőövezetében	található	apartmanházak,	a	tengerparttól	250-700	méter	távolságra	helyezkednek	el.	elhe-
lyezés:	felszerelt	konyhával	rendelkező,	fürdőszobás,	pótágyazható,	igény	szerint	légkondicionált	stúdiókban	és	apartmanokban	(2	fős	/A2/	stúdió,	3	fős	
/A3/	stúdió,	4	fős	/A4/	1	hálós,	3-4	fős	/B4/	2	hálós,	5	fős	/B5/	2	hálós,	5-6	fős	/C6/	2	hálós).	ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenes az apartmanok udvarán 
vagy a ház előtt. Az ár tartalmazza:	víz-,	gáz-,	villany-	és	ágynemű	használatát,	végső	takarítást,	idegenforgalmi	adót.	Az ár nem tartalmazza: egyszeri 
bejelentkezési	díjat	2	€/fő,	helyszínen	fizetendő.	Kedvezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	2-6	éves	kor	között	a	szülőkkel	egy	ágyban	17	000	Ft/fő/hét.	felár: 
légkondicionált	apartman	esetében	13	000	Ft/apartman/hét,	pótágy	lekérésre	34	000	Ft/hét,	melyek	irodánkban	fizetendőek.	Kisállat	előzetes	bejelentés-
sel	7,7	€/éj.	Minimum tartózkodás: 3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	30%	felár	fizetendő.	érkezési nap: szombat.

PUlA   
bI vIllAge****          Hr0205
leírás: a kemping közvetlen tengerparti fekvése miatt könnyen elérhetőek a vízi sportok, mint a vitorlázás és a búvárkodás. A bi village számos szol-
gáltatással, sportolási- és kikapcsolódási lehetőségekkel várja  a családokat és a pihenni vágyókat.  szolgáltatás:	ingyenes	WIFI	(napi	2	óra),	szabadtéri	
medence, étterem, tenisz, ping-pong, strandröplabda, vízi aquapark a gyermekeknek. elhelyezés: 2,4,4+2		és	6+2	fős	apartmanokban.	ellátás: önellátás.  
Az ár tartalmazza: áram	(5	kw/nap)	-,	víz-,	gázhasználatot,	ágynemű	és	törülközőhasználatot(csere	hetente),	medence	használatot	és	egy	gépjárműnek	
ingyenes	parkolást	 szobánként/apartmanonként.	Az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adót	370	Ft/fő/éj	 (04.20-06.01.),	460	Ft/fő/éj	 (06.01-09.30),	
klíma	20	€/20	óra,	WIFI	kb.	8	€/nap,	30	€/hét,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	Kedvezmény: idegenforgalmi adó 12 éves korig ingyenes, 12-18 éves kor 
között	50%.	Apartmanokban	3	éves	korig	gyermekeknek	felnőttekkel	egy	ágyon	ingyenes.	felár:	babaágy	(4	éves	korig):	5,5	€/éj,	lekérésre.	Minimum 
tartózkodás:	2	éj	(04.20-05.18.	és	09.07-09.30.),	3	éj	(05.18-06.08.),	5	éj	(06.08-07.13.	és	08.24.-09.07.),	7	éj	(07.13-08.24.),	rövidebb	tartózkodás	esetén	 
20%	felár.

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

4+2 fős apartman:	két	hálószobásak,	a	fürdőszoba	WC-vel	és	zuhanykabinnal	felszerelt.	A	nappali,	az	étkező	és	a	konyha	egy	légtérben	található,	ahol	
kétszemélyes	kihúzható	kanapé	áll	rendelkezésre,	a	konyhában	főzőlap,	hűtő,	mikró	és	mosogató	található.	Az	apartmanokhoz	bútorozott	erkély	tartozik,	
sAt-tv-vel, klímával felszereltek.

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

Kétágyas szoba:	nagyméretű	franciaágy,	fürdőszoba	zuhanykabinnal,	WC-vel	és	hajszárítóval,	TV,	telefon,	minihűtő,	bútorozott,	tenger	felé	néző	terasz.

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

bellA APArTMAnHáz          Hr0202
leírás:	a	tengerparttól	900	méterre	található	apartmanház	maximum	5	fő	
elszállásolására alkalmas. A ház kertjében lehetőség van grillezésre. elhe-
lyezés: földszinti	4-5	fős	légkondicionált	apartmanban,	melyhez	2	hálószo-
ba, egy nappali (kihúzhatós heverővel), egy fürdőszoba és egy konyha  
tartozik.	A	konyha	tűzhellyel,	hűtővel	és	kávéfőzővel	felszerelt.

vInKo APArTMAnHáz          Hr0202
leírás:	az	apartmanház	a	tengertől	750	méterre	található.	A	ház	közelében	
élelmiszerüzlet és étterem is van. Mind a 4 apartman klímával és terasszal 
felszerelt. elhelyezés: 2-4 fős apartmanokban, melyek az első és a második 
emeleten helyezkednek el. A szobákhoz 1 hálószoba, nappali, konyha és 
fürdőszoba tartozik. A nappaliban található heverő kihúzható. A konyha fa-
gyasztós	hűtővel,	tűzhellyel,	mikróval	és	filteres	kávéfőzővel	felszerelt.	

jAcob APArTMAnHáz          Hr0202
leírás: a tengertől 800 méterre található az apartmanház. A környéken 
élelmiszerüzlet, étterem és benzinkút van. elhelyezés:	az	apartman	6-7	fő	
elhelyezésére alkalmas. 3 hálószobával, konyhával, saját fürdőszobával és 
terasszal	rendelkezik.	A	konyha	tűzhellyel,	fagyasztós	hűtővel,	kávéfőzővel,	
mikróval és mosogatógéppel felszerelt. A kertben grillezésre is van 
lehetőség.

     apartman/hét 04.01-05.25.	 05.25-06.08.	 06.08-07.06.	 07.06-07.13.
	 	 09.07-	12.31.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.13-08.24.

A2		 105	500	Ft	 112	300	Ft	 132	800	Ft	 173	600	Ft	 203	800	Ft
A3	 122	500	Ft	 129	300	Ft	 159	800	Ft	 200	800	Ft	 234	900	Ft
A4	 132	800	Ft	 139	500	Ft	 180	400	Ft	 224	600	Ft	 261	900	Ft
B4	 153	200	Ft	 159	800	Ft	 207	600	Ft	 261	900	Ft	 316	500	Ft
B5	 163	400	Ft	 176	800	Ft	 238	200	Ft	 285	900	Ft	 346	900	Ft
C6	 231	400	Ft	 231	400	Ft	 292	700	Ft	 381	200	Ft	 418	700	Ft

        apartman/hét	 04.20-05.18.	 	 06.08-06.29.	 06.29-07.20.
	 09.07-09.30.	 05.18-06.08.	 08.31-09.07.	 08.17-08.31.	 07.20-08.17.

2	fős	apartman	 99	900	Ft	 169	500	Ft	 216	300	Ft	 262	500	Ft	 312	900	Ft
4	fős	apartman	 156	200	Ft	 299	500	Ft	 366	000	Ft	 409	000	Ft	 505	600	Ft
4+2	fős	apartman	 166	500	Ft	 312	900	Ft	 392	600	Ft	 435	600	Ft	 522	300	Ft
6+2	fős	apartman	 246	300	Ft	 432	500	Ft	 498	800	Ft	 598	800	Ft	 698	800	Ft

                      fő/éj	 01.03-04.21.	 04.21-06.16.	 06.16-07.16.
	 10.20-12.28.	 09.15-10.20.	 08.26-09.15.	 07.16-08.26.

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

200 m

előfoglalási kedvezmény: 
10% (foglalás	02.25-ig,	
teljes	összeg	befizetése	03.25-ig)

50 m



MoscenIcKA DrAgA 
HoTel MeDITerAn ***          Hr0301
leírás: a szálloda közvetlenül a kavicsos tengerpart mellett terül el. 
szolgáltatás: lift, 24 órás recepció, széf a recepciónál térítés ellené-
ben, légkondicionált a la carte étterem, kávézó, bár, térítés ellenében:  
babaágy, széf, mosoda, internetsarok. elhelyezés: kétágyas, standard, 
utcára néző erkély nélküli és kétágyas superior, tengerre néző erkélyes 
szobákban, melyek tv-vel, hajszárítóval, telefonnal, saját fürdőszobával 
felszereltek. ellátás: félpanzió. Parkolás: a szállodától kb. 200 méterre 
lehetséges, térítés ellenében. Az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adó	 580	 Ft/fő/éj,	 egyszeri	 bejelentkezési	 díj	 250	 Ft/fő.	Kedvezmény:  
1	gyermek	12	éves	korig	két	felnőttel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	 főágyon	1	felnőttel	30%,	felnőttek	pótágyon	10%.	Minimum tartóz-
kodás:	07.26-08.18.	között	5	éj,	06.20-07.26.	és	08.18-09.15.	között	4	éj,	egyéb	esetben	3	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek. 

lovrAn 
vIllA nIKI ***          Hr0301
leírás:	200	méterre	található	a	tiszta	vízű	aprókavicsos	strandtól.	A	szál-
láshelyhez hatalmas kert is tartozik, ahol lehetőség nyílik grillezésre 
is.	Lovran	központjától	400	méterre,	a	nyüzsgő	sétánytól	pedig	5	perc	
sétára van. szolgáltatás:	 ingyenes	 WIFI,	 TV,	 grillezési	 lehetőség	 a	
kertben. elhelyezés: egy 2+1 fős és kettő 4+2+2 fős stúdiókban, me-
lyek pótágyazhatóak. A 2+1 fős stúdió a földszinten van. A 31 m2-en 
konyha, étkező, nappali – amelyben kihúzhatós fotelágy található –, 
hálószoba  franciaággyal és zuhanyzós fürdőszoba van. Az első és a  
második emeleten található egy-egy 4+2+2 fős apartman. Mind-
kettőben 2 hálószoba van, az egyik franciaágyas, a másik két külön 
ágyas. A konyha és az étkező egy légtérben található. A nappali két ki-
húzhatós fotelággyal felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik. ellátás: önellátás. Parkolás: a villa parkolójában ingyenesen. Az ár nem 
tartalmazza: egyszeri	bejelentkezési	díj	3	€/fő.	felár:	légkondicionálás	5	€/nap,	2	fős	stúdióban	1	felnőtt	pótágyon,	illetve	4+2+2	fős	stúdióban	
az	5,6,7,8.	főnek	felár	fizetendő	3	100	Ft/fő/éj.

lovrAn 
HoTel lovrAn***          Hr0301
leírás:	Lovran	szívében	található,	csendes,	nyugodt,	parkosított	környezetben,	a	parttól	mindössze	50	méterre.	A	szálloda	két	villából	áll,	me-
lyet a recepció és a lobby bár köt össze. szolgáltatás: étterem, bár, ingyenes wifi, széf a recepción, pénzváltó. elhelyezés: telefonnal, tv-vel, 
fürdőszobával, hajszárítóval felszerelt utcára, vagy tengerre néző kétágyas, részben légkondicionált szobákban.  ellátás: reggeli, félpanziós ellátás 
kérhető	3	000	Ft/fő/alkalom.	Parkolás:	privát	parkoló,	3	400	Ft/éj.	Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/éj,	12	éves	korig	ingye-
nes. Kedvezmény: 12	éves	korig	két	felnőttel	pótágyon	ingyenes,	12-16	éves	kor	között	két	felnőttel	pótágyon	50%,	16	éves	kor	felett	pótágyon	
10%.	felár: kiságy	6,6	€/éj,	előre	rendelendő.	
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MAreDA
cAMP AMIness MArAveA cAMPIng resorT****
Hr0205
leírás: a kemping Novigrád közelében található erdővel és olajfákkal körülvéve. Az aktív kikapcsolódók 
részére a kemping különböző sportolási lehetőségeket biztosít, mint például: aerobic, strandröplabda, tenisz, 
minigolf, futball, vízi aerobic, vitorlázás és szörfözés. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, pékség, sportolási 
lehetőségek (tenisz, röplabda, minigolf ), élőzene, kutyafuttató. elhelyezés:	4+2	fős,	35	m2 mobilházakban, 
melyekhez 2 hálószoba, egy nappali, konyha, 2 fürdőszoba és fa tornác is tartozik. A házak légkondicionál-
tak,	széffel,	 ingyenes	 internettel	és	műholdas	TV-vel	 felszereltek.	A	konyhában	hűtő,	 tűzhely	és	mikrohul-
lámú sütő található. ellátás: önellátás, felár ellenében reggeli és félpanzió is kérhető. Az ár tartalmazza:  
áram-,	víz-,	gázhasználatot,	ágyneműt	és	törölközőt.	Az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	0,9	€/fő/éj 
(04.19-06.04.)	és	1,15	€/fő/éj	(06.01-09.30.),	végső	takarítás	díja	11	200	Ft/mobile	home/tartózkodás,	kaució	
110 €, mely a helyszínen fizetendő. felár: reggeli:	8,8	€/fő/alkalom,	félpanzió:	17,6	€/fő/alkalom,	előre	rendelendőek.	Kedvezmény: az idegenfor-
galmi	adó	12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	korig	50%,	a	reggeli	és	a	félpanzió	12	éves	korig	ingyenes.	egyéb: kisállat:	11€/éj,	előre	rendelendő.	
Minimum tartózkodás:	06.08-09.07.	között	5	éj,	a	további	időszakokban	2	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.

novIgrAD
cAMP KAsTAnIjA***          Hr0205
leírás: csendes, nyugodt környezetben egy erdős vidék közepén található, 3 km-re Novigrádtól és 100 
méterre	a	kristálytiszta	vizű	tengertől.	szolgáltatás:	ingyenes	WIFI,	szabadtéri	medence,	étterem,	boltok,	
játszótér. elhelyezés: 4+2	fős	és	6+2	fős	mobilházakban,	melyek	légkondicionáltak,	rendelkeznek	TV-vel,	
felszerelt konyhával, saját fürdőszobával és terasszal. ellátás: önellátás. Parkolás: elkerített parkolóban, ka-
pacitás függvényében. Az ár tartalmazza: áram-, víz-, gázhasználatot és a légkondicionálást. Az ár nem 
tartalmazza:	idegenforgalmi	adót	1,11	€/fő/éj	(04.19-06.01.),	1,39	€/fő/éj	(06.01-09.29.),	mely	a	helyszínen	
fizetendő,	törölközőt	és	ágyneműhasználatot	 (felár	ellenében	kérhető,	előre	megrendelés	esetén),	végső	
takarítási	díjat	33	€/tartózkodás.	Kedvezmény: idegenforgalmi adó 12 éves korig ingyenes, 12--18 éves kor 
között	50%. Wellness: 04.19-05.17.	és	09.07-09.29.	között,	minimum	3	éj	tartózkodás	esetén	ajándék	2	órás	wellness	belépő	(szauna	és	jakuzzi)	
egy fő részére. felár: törölköző:	4,4	€,	ágynemű:	16,5	€	(franciaágy	esetében),	etetőszék	2,2	€	(előre	rendelendő)	és	babaágy	(4	éves	korig):6,6	€,	a	
helyszínen fizetendőek. Minimum tartózkodás: 3	éj	(04.19-06.15.	és	09.07-09.29.),	5	éj	(06.15-07.13.	és	08.31-09.07.),	7	éj	(07.13-08.31.),	rövidebb	
tartózkodás	esetén	20%	felár.

TAr
cAMP lAnTernA****          Hr0205
leírás: a kemping fenyő- és tölgyfák árnyékában fekszik 300 méterre a strandtól Novigrád és Porec között 
félúton. szolgáltatás: ingyenes	WIFI,	szabadtéri	medence,	étterem,	tenisz,	ping-pong,	strandröplabda,	vízi	
aquapark a gyermekeknek. elhelyezés: 4+2 fős mobilházakban, melyek légkondicionáltak, rendelkeznek 
tv-vel, felszerelt konyhával, saját fürdőszobával és terasszal. ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza: áram-,  
víz-, gázhasználatot és a légkondicionálást. Az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adót	 1,11	 €/fő/éj	
(04.19-06.01.),	1,39	€/fő/éj	 (06.01-09.29.),	mely	a	helyszínen	fizetendő,	 törölközőt	és	ágyneműhasználatot	
(felár	ellenében	kérhető,	előre	megrendelés	esetén),	végső	takarítási	díjat	30	€/tartózkodás.	Kedvezmény: 
idegenforgalmi	adó	12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%.	felár:	törölköző:	4,4	€,	ágynemű:	
16,5	€	(franciaágy	esetében),	etetőszék	2,2	€	(előre	rendelendő)	és	babaágy	(4	éves	korig):	6,6	€,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	Minimum tartóz-
kodás: 3	éj	(04.19-06.15.	és	09.07-09.29.),	7	éj	(06.15-07.06.	és	08.31-09.07.),	14	éj	(07.06-08.31.),	rövidebb	tartózkodás	esetén	20	%	felár	fizetendő.

isztria Kvarner-öböl

    mobil	home/	éj	 04.19-04.27.	 04.27-05.18.	 05.18-06.08.	 06.08-07.06.
	 09.21-09.30.	 09.14-09.21.	 09.07-09-14.	 08.24-09.07.	 07.06-08.24.

4+2	fős	 24	200	Ft	 29	500	Ft	 47	500	Ft	 68	000	Ft	 85	500	Ft

                                 fő/éj	 04.01-04.19.	 04.19-05.31.	 05.31-06.28.	 06.28-07.26.
	 10.25-12.30.	 10.11-10.25.	 09.20-10.11.	 08.23-09.20.	 07.26-08.23.

utcára	néző	kétágyas	szobában	 10	700	Ft	 12	200	Ft	 16	900	Ft	 18	900	Ft	 22	900	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 12	600	Ft	 14	900	Ft	 20	400	Ft	 22	400	Ft	 26	700	Ft

                                        fő/éj	 05.24-06.20.	 06.20.-07.26.
	 	 08.18-09.15.	 07.26-08.18.	 09.15-09.22.

standard,	utcára	néző	szobában	 17	800	Ft	 21	900	Ft	 26	700	Ft	 13	800	Ft
superior,	tengerre	néző	szobában	 22	400	Ft	 27	200	Ft	 31	500	Ft	 17	500	Ft

    mobile	home/	éj	 04.19-05.18.,	 	 06.15-07.13.,
 09.14-09.29. 05.18-06.15. 08.24-08.31. 07.13-08.24.	 08.31-09.07.	 09.07-09.14.

4+2	fős	 23	800	Ft	 42	900	Ft	 58	400	Ft	 72	900	Ft	 47	500	Ft	 31	400	Ft
6+2	fős	 28	500	Ft	 49	900	Ft	 67	500	Ft	 86	500	Ft	 53	900	Ft	 38	900	Ft

   mobile	home/	éj	 04.19-05.18.,	 	 06.15-07.06.,
 09.14-09.29. 05.18-06.15. 08.24-08.31. 07.06-08.24.	 08.31-09.07.	 09.07-09.14.

4+2	fős	 23	800	Ft	 39	800	Ft	 61	800	Ft	 76	500	Ft	 47	000	Ft	 32	800	Ft

előfoglalási kedvezmény: 5% (foglalás és teljes összeg befizetése 02.28-ig)

előfoglalási kedvezmény:  10% (04.19-07.13.	és	09.07-09.29.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)
    5%	(07.13-09.07.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

előfoglalási kedvezmény:  10% (04.19-07.06.	és	09.07-09.29.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)
      5%	(07.06-09.07.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig)

előfoglalási kedvezmény:  
10% (a	foglalás	és	a	teljes	összeg	befizetése	04.25-ig)

200 m

100 m

4=5 , 5=6 , 11=14 , 14=21	(04.19-07.07.	és	09.07-09.29.	közötti	időszakban	
4/5/11/14	éjszaka	áráért	5/6/14/21	éjszakát	tölthetnek	el.)

4=5 , 5=6 , 11=14	(04.19-07.06.	és	09.07-09.29.	közötti	időszakban	4/5/11	éjszaka	áráért	5/6/14	éjszakát	tölthetnek	el.)
6=7	(04.19-07.06.	és	08.31-09.29.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthetnek	el)

10%	(6	vagy	7	éjszaka	tartózkodás	esetén)
   5% (4	vagy	5	éjszaka	tartózkodás	esetén)

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

A kedvezmények 
NEM összevonhatóak!

300 m

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

50 m

150 m

                   apartman/éj	 07.01-09.01.	 01.01-07.01.
  09.01-12.31.
2+1	fős	stúdió,	2	fő	esetén	 21	900	Ft	 17	700	Ft
4+2+2	fős	apartman,	4	fő	esetén	 35	400	Ft	 26	500	Ft
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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	460	Ft/fő/éj,	melyek	 irodánkban	fizetendőek.	Kedvezmény: szülőkkel egy 
szobában	egy	gyermek	pótágyon	6	éves	korig	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%.	Felnőttek	pótágyon	20	%.	Minimum tartózkodás: 07.06-08.24.	
között	5	éj,	06.22-07.06.	és	08.24-09.14.	között	3	éj,	a	többi	időpontban	2	éj.	

oPATIjA
vAlerIjA APArTMAnHáz          Hr302
leírás: opatija központjában található az apartman mindössze 100 
méterre	 a	 kristálytiszta	 vizű	 tengertől.	 szolgáltatás: parkoló. elhe-
lyezés: 4+2 fős apartmanban, melyben két franciaágyas hálószoba, 
egy nappali kihúzhatós fotelággyal és egy zuhanyzós fürdőszoba áll 
rendelkezésre.	A	konyha	jól	felszerelt,	tűzhely,	mikró,	hűtőszekrény	és	
mosogatógép tartozik hozzá. Parkolás: ingyenes parkolás az apart-
man területén. Az ár tartalmazza:	ágynemű,	törölköző,	áram-,	gáz-,	és	
vízhasználatot, idegenforgalmi adót. Az ár nem tartalmazza: egyszeri 
bejelentkezési	díj	3	€/fő,	mely	a	helyszínen	fizetendő.

oPATIjA
gorAn APArTMAn          Hr0302
leírás:	az	apartman	Opatija	nyüzsgő	központjától	700	méterre	a	kavi-
csos	strandtól	pedig	600	méterre	található.	A	közelben	étterem	és	bolt	
is van. szolgáltatás: internet, ingyenes parkoló, a kertben grillezési 
lehetőség. elhelyezés: a ház földszintjén egy két fős stúdió található, 
az első emeleten pedig egy 2+2 fős apartman helyezkedik el. A 2 fős 
stúdióban a konyha a nappali és a franciaágyas hálószoba egy lég-
térben	 helyezkedik	 el.	 A	 konyha	 jól	 felszerelt,	 elektromos	 tűzhely	 és	
hűtőszekrény	 áll	 rendelkezésre.	 A	 fürdőszobában	WC	 és	 zuhanyfülke	
van. A szobához egy kisebb tengerre néző erkély is tartozik. A 2+2 fős 
apartmanhoz külön hálószoba franciaággyal, nappali és konyha – melyek egy légtérben vannak –, zuhanyzós fürdőszoba és erkély tartozik. A 
konyha	jól	felszerelt,	gáztűzhely,	hűtőszekrény	és	kávéfőző		áll	rendelkezésre.	ellátás: önellátás. Parkolás: ingyenesen a ház udvarában. Az ár tar-
talmazza:	mobil	klíma,	heti	egyszer	törölköző	és	ágyneműcsere,	végső	takarítási	díj,	áram-,	gáz-	és	vízhasználat,	idegenforgalmi	adó.	Az ár nem 
tartalmazza: egyszeri	bejelentkezési	díj:	3	€/fő,	amely	a	helyszínen	fizetendő.

volosKo
jUre APArTMAn          Hr0302
leírás:	Volosko	az	Opatijai	Riviéra	része.	Az	apartman	a	település	nyüzsgő	központjában	helyezkedik	el,	150	méterre	a	kavicsos	strandtól.	elhe-
lyezés: a házban egy légkondicionált, erkélyes, 4+2 fő számára alkalmas lakrész biztosított. két franciaággyal rendelkező hálószoba, fürdőszoba, 
nappali, étkező és konyha található a házban. Az utóbbi három helyiség egy légtérben helyezkedik el. két pótágy elhelyezése lehetséges, egyik a 
nappaliban	–	kihúzhatós	heverő	formájában	–	a	másik	pedig	az	egyik	hálószobában.	A	konyha	jól	felszerelt,	hűtő,	kávéfőző,	mosogatógép,	tűzhely	
és mikrohullámú sütő áll rendelkezésre. A nappali tv-vel felszerelt. ellátás: önellátás. Parkolás: nyilvános parkolóban térítés ellenében (nem a 
telken). Az ár tartalmazza:	heti	egyszer	törölköző	és	ágyneműcsere,	végső	takarítási	díj,	áram-,	gáz-	és	vízhasználat,	idegenforgalmi	adó.	Az ár 
nem tartalmazza:	légkondicionáló	díja:	6	€/nap,	egyszeri	bejelentkezési	díj:	3	€/fő,	amely	a	helyszínen	fizetendő.

oPATIjA
HoTel IsTrA***          Hr0301
leírás: opatija központjától és a strandtól pár lépésre található, köz-
vetlenül	a	12	km	hosszú	Lungomare	sétány	mentén,	ahonnan	gyönyörű	
kilátás nyílik a tengerre. szolgáltatás: 24 órás recepció, koktélbár, ét-
terem,	 beltéri	 medence	 fűtött	 tengervízzel,	 wifi,	 saját	 strand.	 Térítés	
ellenében széf a recepción, billiárd, internetsarok. elhelyezés: két-
ágyas standard utcára néző illetve superior tengerre néző szobák-
ban.	 A	 lakrészek	 légkondicionáltak,	 TV-vel,	 ingyenes	WIFI-vel,	 széffel,	
hajszárítóval és telefonnal felszereltek. ellátás: félpanzió, vacsoránál 
üdítők és ásványvíz az italautomatából fogyasztható. Az ár nem tar-
talmazza:	egyszeri	bejelentkezési	díj	240	Ft/fő,	 idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/éj,	melyek	 irodánkban	fizetendőek.	Kedvezmény: egy gyermek 
12	éves	korig	2	felnőttel	pótágyon	ingyenes,	egy	gyermek	12	éves	korig	főágyon	egy	felnőttel	30%,	két	gyermek	12	éves	korig	egy	felnőttel	50%,	
felnőtt	pótágyon	10%.		Minimum tartózkodás:	01.02-05.24.	között	és	09.15-11.03.	között	2	éj,	a	többi	időpontban	3	éj.		egyéb: egyedi lemondási 
feltételek.

IcIcI
zelIMIr APArTMAn          Hr0302
leírás:	 a	 terasszal	 felszerelt	 lakrészeknek	 köszönhetően	 lenyűgöző	 kilátás	 nyílik	 a	 tengerre,	mely	 200	méter	 távolságra	 van	 az	 apartmantól.	 
szolgáltatás:	 ingyenes	WIFI,	parkolás,	terasz,	a	kertben	grillezési	 lehetőség.	elhelyezés: maximum 8 fő elszállásolására alkalmas magánapart-
manban. A szálláshelyen 4 hálószoba van, egy egyágyas, két franciággyal felszerelt illetve egy franciaággyal és egy egyszemélyes ággyal felszerelt 
szoba.	A	nappali	és	az	étkező	egy	légtérben	helyezkedik	el.	Az	apartmanhoz	felszerelt	konyha	tartozik	elektromos	főzőlappal,	hűtőszekrénnyel,	
kávéfőzővel és edényekkel. A lakóegységhez két zuhanyzós fürdőszoba tartozik. A terasz 12 m2-es és bútorozott. ellátás: önellátás. Parkolás: 
ingyenesen az apartman kertjében. felár:	7.	és	8.	fő	5	000	Ft/fő/éj,	irodánkban	fizetendő.	Az ár tartalmazza: ágyneműcsere	(hetente),	takarítás	a	
nyaralás végén, valamint áram-, gáz- és vízhasználat, idegenforgalmi adó. Az ár nem tartalmazza: egyszeri bejelentkezési díj, amely a helyszínen 
fizetendő	3	€/fő.

Kvarner-öböl Kvarner-öböl

                                    fő/éj	 01.02-04.27.	 04.27-05.25.	 05.25-06.22.	 06.22-07.06.
 10.12-12.28. 09.28-10.12. 09.14-09.28. 08.24-09.14. 07.06-08.24.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 11	500	Ft	 13	900	Ft	 16	800	Ft	 19	900	Ft	 21	900	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 12	800	Ft	 15	500	Ft	 18	600	Ft	 21	900	Ft	 24	300	Ft

      apartman/hét	 05.12-07.13.
 08.24-09.20. 07.13-08.24.

4	fő	részére	 238	200	Ft	 323	300	Ft
5	fő	részére	 272	200	Ft	 357	400	Ft
6	fő	részére	 306	300	Ft	 391	400	Ft

                   apartman/hét	 05.12-06.28.
 08.23-09.20. 06.28-07.19.	 07.19-08.23.

2	fős	apartman	 142	900	Ft	 163	300	Ft	 186	900	Ft	
3	fős	apartman	 159	900	Ft	 180	400	Ft	 203	900	Ft	
4	fős	apartman	 176	900	Ft	 197	400	Ft	 220	900	Ft	

        apartman/hét	 05.12-06.15.	 	 06.29-07.13.
	 09.07-09.20.	 06.15-06.29.	 08.24-09.07.	 07.13-08.24.

4	fő	esetén	 217	800	Ft	 231	400	Ft	 244	900	Ft	 278	900	Ft
5	fő	esetén	 237	900	Ft	 251	900	Ft	 265	500	Ft	 303	200	Ft
6	fő	esetén	 261	900	Ft	 272	300	Ft	 289	300	Ft	 323	300	Ft

                                                  	fő/éj	 01.02-04.19.	 04.19-05.24.	 	 06.20-07.26.
	 10.06-12.27.	 09.15-10.06.	 05.24-06.20.	 08.18-09.15.	 07.26-08.18.

kétágyas	standard	utcára	néző	szobában	 13	600	Ft	 16	800	Ft	 19	900	Ft	 23	800	Ft	 26	700	Ft
kétágyas	superior	tengerre	néző	szobában,	erkéllyel	 17	800	Ft	 22	600	Ft	 27	200	Ft	 31	600	Ft	 35	500	Ft

          apartman/éj	 05.12-06.29.	 06.29-07.13.	 07.13-07.20.
	 09.07-09.20.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.20-08.24.

6	fő	esetén	 38	900	Ft	 43	800	Ft	 45	900	Ft	 44	200	Ft

oPATIjA és lovrAn KÖrnyéKI MAgánAPArTMAnoK

350 m

előfoglalási kedvezmény:  15% (03.15-2019.12.20.	közötti	időszakra,	foglalás	02.25-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.25-ig)	

200 m

350 m

600 m

150 m
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MoŠĆenIČKA DrAgA  
MIHovIl APArTMAnHáz          Hr0302
leírás:	 a	 vendégház	 500	méterre	 helyezkedik	 el	 a	 kavicsos,	 kristály-
tiszta	vizű	strandtól.	A	ház	300	méteres	körzetében	vendéglő,	gyógy-
szertár és boltok is találhatóak. szolgáltatás: légkondicionáló felár 
ellenében, internet elérhetőség, grillezési lehetőség és ingyenes par-
kolás. elhelyezés: 2+1 fős stúdióban, melyben egy hálószoba található 
franciaággyal és egy pótággyal, illetve zuhanyzós fürdőszoba. A kony-
ha	gáztűzhellyel,	mikróval,	hűtővel,	kenyérpirtítóval	és	kávéfőzővel	fel-
szerelt és a nappalival egy légtérben helyezkedik el. 4+1 fős apartman-
ban, 2 franciaágyas hálószoba (melyből az egyik pótágyazható) és két, 
zuhanyzós fürdőszoba található. A konyha, amely egy légtérben he- 
lyezkedik	el	a	nappalival,	gáztűzhellyel,	hűtővel,	mikróval	és	kávéfőzővel	
felszerelt. A stúdió és az apartman is légkondicionált, tv-vel, internet 
elérhetőséggel és erkéllyel rendelkezik. ellátás: önellátás. Parkolás: 
ingyenesen a vendégház kertjében. Az ár tartalmazza:	 ágynemű	és	
törölközőhasználat, végső takarítási díj, áram-, gáz-, és vízhasználat. Az 
ár nem tartalmazza:	 egyszeri	 bejelentkezési	 díj	 3	 €/fő,	mely	 a	hely-
színen fizetendő. felár:	klímahasználat	5	€/nap,	helyszínen	fizetendő.

KArlobAg  
HoTel zAgreb***          Hr0301
leírás: a település központjától kb. 400 méterre csendes, nyugodt 
környezetben, a kavicsos strandtól pedig 100 méterre helyezkedik el ez 
a közkedvelt három csillagos szálloda. szolgáltatás: recepció, büfé ét-
terem, bár, terasz, szauna, medence, jacuzzi, júliusban és augusztusban 
élőzene, minigolf, teniszpálya. elhelyezés: kétágyas, erkélyes, tenger 
felőli szobákban. ellátás: félpanzió vagy all inclusive. Parkolás: a szállo- 
da	parkolójában	kb.	3	€/nap,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	Az ár nem 
tartalmazza: idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/éj,	mely	 irodánkban	fizetendő.	Kedvezmény: 12 éves korig két felnőttel egy szobában pótágyon 
ingyenes,	12-16	éves	kor	között	50%,	16-18	éves	kor	között	30%,	felnőttek	pótágyon	10%.	Minimum tartózkodás: 3 éjszaka.

KrAljevIcA 
HoTel UvAlA scoTT**          Hr0301
leírás: a szálloda a dubno-öbölben, a krk-szigetre átvezető híd tövében 
található,	50	méterre	a	 strandtól,	 ahol	 lehetőség	van	napozóágyak	és	
napernyők bérlésére. szolgáltatás: légkondicionált étterem, taverna, 
grill-pizzéria, kávézó, sportolási lehetőségek (vizisportok, minigolf, 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	pótá-
gyazható, légkondicionált, tv-vel felszerelt apartmanok, 1 hálószobával, 
konyhával, fürdőszobával rendelkeznek. ellátás: a szobák esetében félpanzió, az apartmanok esetében önellátás. Parkolás: ingyenesen. Az ár 
nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	06.01-09.01.	között:	460	Ft/fő/éj,	a	többi	időszakban	400	Ft/fő/éj.	Kedvezmény (a hotelszobákra): 2 éves 
korig	ingyenes,	2-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	12	éves	kor	fölött	pótágyon	30%.	felár: kisállat	6	€/nap.	Minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb 
tartózkodás	esetén	a	részvételi	díj	20	%-a	fizetendő	felárként.		

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,	ingyenes	parkolás.	elhelyezés: melléképületi 2 
csillagos, kétágyas tenger felőli szobákban, valamint főépületi 3 csilla-
gos, északi oldalra, vagy tengerre néző szobákban. A hotelszobák lég-
kondicionáltak. ellátás: félpanzió: büféreggeli és büfévacsora. Parko-
lás: a szálloda parkolójában ingyenes. Az ár nem tartalmazza: egyszeri 
bejelentkezési	díj	480	Ft/fő,	 idegenforgalmi	adó	480	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Kedvezmény: 6	éves	korig	2	felnőttel	egy	szobában	
pótágyon	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12-18	éves	korközött	30%,	felnőttek	pótágyon	10%.	Minimum tartózkodás: 06.22-07.06.	és	08.24-
09.14.	között	3	éj,	07.06-08.24.	között	5	éj,	a	fennmaradó	időszakokban	2	éj.	

crIKvenIcA  
HoTel KAŠTel ***          Hr0301    
leírás: crikvenica szívében található a romantikus stílusú hotel, mely 
az aprókavicsos strand mellett és a dubračina folyó mentén húzódik. 
szolgáltatás: 24 órás recepció, széf a recepciónál, légkondicionált  
étterem,	 bár,	 ingyenes	WIFI,	 a	 hotel	 közelében	 sportközpont,	 boltok,	
éttermek, kávézók, buszmegállók, butikok. elhelyezés: kétágyas stan-
dard és tengerre néző illetve családi szobákban. A helyiségekben tv, 
telefon,	 ingyenes	 WIFI	 és	 saját	 fürdőszoba	 van.	 ellátás: félpanziós, 
mely büféreggelit és büfévacsorát tartalmaz. Parkolás: korlátozott számban a szálloda parkolójában, térítés ellenében. Az ár nem tartalmazza:  
idegenforgalmi	adó	1,70	€/fő/éj.	Egyszeri	bejelentkezési	díj	480	Ft/fő	(gyermekeknek	is).	Kedvezmény:	gyermeknek	két	felnőttel	pótágyon	2-6	
éves	kor	között	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50	%,	12-18	éves	kor	között	30	%.	Gyermek	egy	felnőttel	főágyon	6	éves	korig	30%,	6-12	éves	kor	
között	20%.	Felnőttnek	pótágyon	10%.	Minimum tartózkodás: 2	éj,	 kivéve	06.22-07.06.	és	08.24-09.14.	 közötti	 időszakban	3	éj,	 07.06-08.24.	
közötti	időszakban	5	éj.

Kvarner-öböl Kvarner-öböl

                              fő/éj	 04.20-05.18.	 05.18-06.01.	 06.01-06.15.	 06.15-06.22.	 06.22-07.06.
	 09.21-10.06.	 09.14-09.21.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.06-08.24.

kétágyas	szobában	félpanzióval	 10	900	Ft	 12	400	Ft	 14	100	Ft	 16	800	Ft	 –		 –	
kétágyas	szobában	all	inclusive	 14	600	Ft	 15	900	Ft	 18	600	Ft	 22	500	Ft	 24	800	Ft	 26	500	Ft

                                   fő/éj	 01.02-04.27.	 04.27-05.25.	 05.25-06.22.	 06.22-07.06.
 10.12-12.28. 09.28-10.12. 09.14-09.28. 08.24-09.14. 07.06-08.24.

standard	kétágyas	szobában	 11	700	Ft	 14	600	Ft	 17	500	Ft	 20	900	Ft	 23	300	Ft
tengerre	néző	kétágyas		szobában	 12	900	Ft	 15	900	Ft	 19	500	Ft	 23	300	Ft	 25	800	Ft
családi	szobában	 13	900	Ft	 17	900	Ft	 21	400	Ft	 25	800	Ft	 28	200	Ft

                                    fő/éj	 04.24-06.01.	 06.01-06.29.	 06.29-07.13.
	 09.07-09.30.	 08.24-09.07.	 08.17-08.24.	 07.13-08.17.

kétágyas	standard	szobában		 		8	400	Ft	 		8	800	Ft	 		9	900	Ft	 10	900	Ft
kétágyas	superior	szobában		 		9	700	Ft	 10	600	Ft	 11	900	Ft	 12	800	Ft
2+2	fős	apartmanban	(apartman/éj)	 13	300	Ft	 16	800	Ft	 18	900	Ft	 23	900	Ft

                                      fő/éj	 01.02-04.27.	 04.27-05.25.	 05.25-06.22.	 06.22-07.06.
 10.12-12.28. 09.28-10.12. 09.14-09.28. 08.24-09.14. 07.06-08.24.

kétágyas	tenger	felőli	pavilon	szobában	 8	300	Ft	 10	200	Ft	 12	200	Ft	 14	600	Ft	 16	500	Ft
kétágyas	hotelszobában	 11	200	Ft	 13	900	Ft	 16	900	Ft	 20	400	Ft	 22	400	Ft
kétágyas	tenger	felőli	hotelszobában	 12	200	Ft	 15	600	Ft	 18	500	Ft	 22	900	Ft	 25	300	Ft

500 m

        lakóegység/hét	 05.12-06.29.
 08.31-09.20. 06.29-08.31.

2+1	fős	stúdióban	 231	400	Ft	 238	300	Ft
4+1	fős	apartmanban	 302	900	Ft	 340	300	Ft

50 m

50 m

előfoglalási kedvezmény:  10% (foglalás:	02.25-ig,	teljes	összeg	befizetése:	03.05.)
előfoglalási kedvezmény:  10% (foglalás	02.25-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.05-ig)			

100 m

300 m

6=7	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el,	kivéve	06.22-07.06.,	08.24-09.14.	és	07.06-08.24.	közötti	időszakokban).

Crikvenica
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crIKvenIcA 
HoTel zAgreb **          Hr0301
leírás:	 reggeli	 kávénkat	 iszogatva	 a	 Balustrada	 strand	 gyönyörű	 lát-
ványa	tárul	elénk,	mely	mindössze	50	méterre	van	a	szállodától.	szol-
gáltatás: recepció, széf a recepciónál, légkondicionált étterem, ingye-
nes	WIFI	a	 recepciónál,	 lift.	elhelyezés: standard kétágyas szobákban, 
melyek telefonnal és saját fürdőszobával rendelkeznek. kétszemé-
lyes, tengerre néző erkélyes szobákban, melyekben telefon, tv és saját 
fürdőszoba található. ellátás: félpanzió. Parkolás: korlátozott számban 
a szálloda parkolójában, térítés ellenében. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	1,70	€/fő/éj.	Egyszeri	bejelentkezési	díj	480	Ft/fő	(gyer-
mekeknek is). Kedvezmény: gyermeknek	két	felnőttel	pótágyon	2-6	éves	kor	között	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12-18	éves	kor	között	
30%.	Gyermek	egy	felnőttel	főágyon	6	éves	korig	30%,	6-12	éves	kor	között	20%.	Felnőttnek	pótágyon	10%.	Minimum tartózkodás: 2 éj, kivéve 
06.22-07.06.	és	08.24-09.14.	közötti	időszakban	3	éj,	07.06-08.24.	közötti	időszakban	5	éj.

Kvarner-öböl Kvarner-öböl

                                 fő/éj	 01.02-04.27.	 04.27-05.25.	 05.25-06.22.	 06.22-07.06.
 10.12-12.28. 09.28-10.12. 09.14-09.28. 08.24-09.14. 07.06-08.24.

standard	kétágyas	szobában	 		9	700	Ft	 11	900	Ft	 14	600	Ft	 17	500	Ft	 19	500	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 10	700	Ft	 12	900	Ft	 15	900	Ft	 18	900	Ft	 21	400	Ft

előfoglalási kedvezmény:  10%	(foglalás	02.25-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.05-ig)

6=7	(06.21-07.05.,	08.24-09.14.	és	07.05-08.24.	közötti	időszakokban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

50 m

rIjeKA  
HoTel jADrAn ****          Hr301
leírás:	a	szálloda	közvetlenül	a	tengerpart	mellett,	csendes	környezetben	helyezkedik	el.	A	városközpont	15	perces	sétára	van.	A	hotelhez	tartozik	egy	
kisebb zárt strand is a vendégek részére. szolgáltatás: recepció, étterem, pénzváltó, mosoda, repülőtéri-, és hajótranszfer. elhelyezés: standard kétágyas 
légkondicionált	szobákban,	melyek	általában	két	különálló	ággyal,	hajszárítóval,	telefonnal,	minibárral	és	WIFI-vel	felszereltek.	ellátás: reggeli. Parkolás:  
a vendégek részére ingyenes parkolóhely biztosított a hotel közvetlen közelében. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	510	Ft/fő/éj,	mely	irodánk-
ban fizetendő. Kedvezmény:	gyermeknek	két	felnőttel	pótágyon	2-12	éves	kor	között	50%.	Felnőttnek	pótágyon	20%.	

                               fő/éj 01.11-04.01.	 04.01-06.01.	 06.01-07.01.
  10.01-11.01. 09.01-10.01. 07.01-09.01.

kétágyas	standard	szobában	 20	800	Ft	 20	900	Ft	 23	400	Ft	 24	300	Ft

50 m

crIKvenIcA  
cAMPIng KAcjAK          Hr0305
leírás:	Dramalj	közelében	Crikvenicától	mindössze	4,5	kilométerre	a	békés	
festői kačjak félszigeten található, buja mediterrán növényekkel körülvéve. 
A nyaralók a kemping közelében lévő sziklás kavicsos tengerparton stran-
dolhatnak.	145	szoba	és	40	bungaló	áll	a	vendégek	rendelkezésére,	amelyek	
nagy része a tenger felé néz. szolgáltatások: recepció, étterem, bár, pénz-
váltó, ajándékbolt, ingyenes internet. szabadidős és sportolási lehetőségek: 
asztalitenisz, minigolf, és különböző vízi sporteszközök. elhelyezés: 2+1 fős 
erkélyes, tenger felé néző szobákban, 2-3 fős vagy 3+1 fős teraszos, tenger 
felé néző bungalókban. A házak elhelyezkedése miatt nem minden esetben 
látszik a tenger az erkélyekről. A bungalók és a szobák is saját fürdőszobával 
rendelkeznek. ellátás: félpanzió, büfé rendszerben. Parkolás: ingyenes a kemping területén. Az ár tartalmazza:	szállás,	ágynemű,	törölköző	használat.	
Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	kb.	460	Ft/fő/éj,	12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény: 6	éves	korig	pótágyon	két	
felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%.	felár: kisállat 10 €. Minimum tartózkodás: 07.06-08.24.	között	5	éj,	06.22-07.06.	és	08.24-09.14.	
között	3	éj,	01.02-06.22.	és	09.14-12.28.	között	2	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	30%	felár	fizetendő.

                                         fő/éj	 01.02-04.27.	 04.27-05.25.	 05.25-06.22.	 06.22-07.06.
 10.12-12.28. 09.28-10.12. 09.14-09.28. 08.24-09.14. 07.06-08.24.

2	fős	szobákban	és	2-3	fős	bungalókban	 7	900	Ft	 		9	900	Ft	 12	400	Ft	 13	800	Ft	 15	700	Ft
3+1	fős	bungalókban	 9	500	Ft	 11	900	Ft	 14	300	Ft	 16	600	Ft	 18	500	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. A szobák modern bútorokkal vannak berendezve, 
széf, telefon és esetenként tv is tartozik hozzájuk. A fürdőszobákban 
zuhanyzó, hajszárító és kozmetikai cikkek találhatóak. igény szerint bal-
konos szoba is kérhető (csak a tengerre néző szobák esetében), felár el-
lenében. ellátás: félpanzió. Parkolás: a villa parkolójában ingyenesen, 
kivéve	:	05.15-07.12.	és	08.18-09.15.	6	€/nap,	07.12-08.17.	7	€/nap,.	Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	06.01-09.15.	között	1,50	€/fő/éj,	
a	többi	időpontban	1,20	€/f	/éj.	Kedvezmény: pótágyon	6	éves	korig	ingyenes,	6-15	éves	kor	között	50%,	15	éves	kor	felett	2%.	felár: balkonos 
szoba	1	000	Ft/szoba/éj.	Minimum tartózkodás:		01.02-07.06.	és	08.17-12.27.	közötti	időszakban	3	éj,	07.06-08.17.	közötti	időszakban	7	éj.

crIKvenIcA 
HoTel esPlAnADe ****          Hr0301
leírás:	a	szálloda	az	Adriai-tenger	közvetlen	közelében	található.	A	hoteltől	150	méterre	húzódik	a	promenád,	
ahol számos sportolási lehetőség várja a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. szolgáltatás:  recepció,  
ingyenes	WIFI,	bár,	légkondicionált	étterem,	kültéri	medence,	masszázs,	jakuzzi,	szauna.	elhelyezés: kétsze-
mélyes légkondicionált superior szobákban, melyekhez tengerre néző erkély tartozik. saját fürdőszobával, 
széffel,	minibárral,	telefonnal	és	TV-vel	vannak	felszerelve.	ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában 
terítés	ellenében	70	kuna/nap,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	1,70	
€/fő/éj.	Egyszeri	bejelentkezési	díj	480	Ft/fő	(gyermekeknek	is).	Kedvezmény: gyermeknek két felnőttel pótá-
gyon	2-6	éves	kor	között	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	50%,	12-18	éves	kor	között	30%.	Gyermek	egy	felnőttel	
főágyon	6	éves	korig	30%,	6-12	éves	kor	között	20%.	Felnőttnek	pótágyon	10%.	Minimum tartózkodás:  
2	éj,	kivéve	06.22-07.06.	és	08.24-09.14.	közötti	időszakban	3	éj,	07.06-08.24.	közötti	időszakban	5	éj.

crIKvenIcA 
HoTel InTernATIonAl **          Hr301
leírás: a hotel crikvenica központjában található a kikötő mellett, 
ahonnan naponta indulnak hajók krk és rab szigetére is. központi 
fekvése miatt könnyen elérhetőek a különböző boltok és szórakozási 
lehetőségek.	A	városi	strand	150	méterre	van	a	hoteltől.	szolgáltatás: 
recepció,	 légkondicionált	étterem,	kávézó,	 ingyenes	WIFI,	kaszinó,	dis-
co, pénzváltó, kozmetikai szalon. elhelyezés: kétágyas tengerre illetve 
utcára	 néző	 szobákban,	melyek	 telefonnal,	 ingyenes	WIFI-vel	 és	 saját	
fürdőszobával felszereltek. A tengerre néző szobákban tv is van. ellátás: büféreggeli és büfévacsora. Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi 
adó	460	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Kedvezmény: szülőkkel	egy	szobában	egy	gyermek	pótágyon	6	éves	korig	ingyenes,	6-12	éves	kor	
között	50%.	Minimum tartózkodás: 2	éj,	kivéve	06.22-07.06.	és	08.24-09.14.	közötti	időszakban	3	éj,	07.06-08.24.	közötti	időszakban	5	éj,	rövidebb	
tartózkodás	esetén	+20	%	felár	fizetendő.

                                     fő/éj	 01.02-04.26.	 04.26-05.18.	 05.18-06.08.	 06.08-07.13.
	 10.07-12.27.	 09.07-10.07.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.13-08.24.

parkra	néző	kétágyas	szobában	 13	300	Ft	 15	900	Ft	 18	600	Ft	 21	700	Ft	 25	600	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 14	900	Ft	 17	700	Ft	 20	300	Ft	 23	400	Ft	 27	400	Ft

fő/éj	 01.02-04.27.	 04.27-05.25.	 05.25-06.22.	 06.22-07.06.
	 10.12-12.28.	 09.28-10.12.	 09.14-09.28.	 08.24-09.14.	 07.06-08.24.
kétágyas	szobában	 17	900	Ft	 22	800	Ft	 27	200	Ft	 31	600	Ft	 36	500	Ft

fő/éj	 01.02-04.27.	 04.27-05.25.	 05.25-06.22.	 06.22-07.06.
	 10.12-12.28.	 09.28-10.12.	 09.14-09.28.	 08.24-09.14.	 07.06-08.24.
kétágyas	utcára	néző	szobában	 9	700	Ft	 12	400	Ft	 14	900	Ft	 17	700	Ft	 19	500	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 10	600	Ft	 13	700	Ft	 16	400	Ft	 19	500	Ft	 20	900	ft

előfoglalási kedvezmény:  10%	(01.02-06.08.	és	08.31-12.27.	közötti	időszakban,	foglalás	és	a	teljes	összeg	befizetése	04.30-ig.	)

előfoglalási kedvezmény:  10%	(foglalás	02.25-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.05-ig)

előfoglalási kedvezmény:  10%	(foglalás	02.25-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.05-ig)

4=5	(4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el	01.02-06.08.	és	08.31-12.27.	közötti	időszakban.)

6=7	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el,	kivéve	06.22-07.06.,	08.24-09.14.	és	07.06-08.24.	közötti	időszakokban.)

6=7	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el,	kivéve	06.21-07.05.,	08.24-09.14.	és	07.05-08.24.közötti	időszakokban.

50 m

20 m

150 m



HorvátorszáGHorvátorszáG

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!54 55

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

KrK  
HoTel DrAzIcA ***          Hr0301
leírás: közvetlenül a tengerpart mellett helyezkedik el, 800 méterre a város 
központjától. szolgáltatások: recepció, étterem, kávézó, lift, masszázs, fit-
nesz, internetsarok, kültéri medence, boltok. elhelyezés: standard kétágyas 
szobákban, melyek légkondicionáltak, internettel, tv-vel, telefonnal, mini 
hűtővel,	 hajszárítóval	 felszereltek.	 ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda 
parkolójában	térítés	ellenében	4	€/nap.	Az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adó	520	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	fizetendő.	Kedvezmény: 12 éves 
korig pótágyon ingyenes. 12 éves korig nem kell idegenforgalmi adót fizetni 
12-18	éves	kor	között	50%.	Minimum tartózkodás: 07.06-08.24.	között	5	éj,	
06.08-07.06.	és	08.24-09.21	között	3	éj.

oMIŠAlj  
HoTel ADrIATIc**+ és HoTel MArInA** & PrIMorKA**
Hr0301
leírás:	 a	 3	 egyszerű	 szállodából	 álló	 komplexum	csupán	 50	méterre	 fek-
szik	a	tengertől	a	sziget	északnyugati	csücskében.	Omišalj	ősi,	festői	városa	
felfedezésre	 váró	 gyöngyszem,	 85	 méter	 magasságban	 található,	 ahon-
nan csodálatos kilátás nyílik a kvarner-öbölre. A szárazföldről könnyen 
megközelíthető,	 a	 szigetre	átívelő	hídtól	mindössze	6	 kilométerre	 fekszik.	
A három szálloda mindegyikétől 2 perces sétával elérhető a tengerparti sé-
tány.	Omišalj	központjától	500	méterre	található	a	főépület	a	Hotel	Adria-
tic**+, illetve melléképületei a depandance Marina** & Primorka**. ellátás: 
félpanzió, büfé rendszerben. Parkolás: ingyenes. Az ár nem tartalmazza: 
idegenforgalmi	adó	06.15-09.01.	között	460	Ft/fő/éj,	a	többi	időpontban	370	Ft/fő/éj.	Kedvezmény: 2 éves korig szülőkkel egy ágyban ingyenes, 14 éves 
korig	pótágyon	30%,	felnőttek	pótágyon	10%.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50	%.	felár: egyágyas	felár	30%,	
ebéd	(menüválasztásos)	2	400	Ft/fő/alkalom.	Minimum tartózkodás:	5	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő,	20%.	
Hotel Adriatic**+ szolgáltatás: étterem, bár, diszkó, recepció, pénzváltó, széf, ingyenes wifi a társalgóban, ajándékbolt, teniszpálya, számos sportolási 
lehetőség, hajókirándulások szervezése, búvárkodás, vízi sportok. strandon játszótér (szállodától 100 méterre). elhelyezés: szerényen berendezett, rész-
ben pótágyazható, telefonos, tv-s, fürdőszobás, kétágyas szobákban, melyekhez általában balkon tartozik.
Depandance Marina** & Primorka**  szolgáltatás: recepció, tv, lift.  elhelyezés: egyszerűen	berendezett,	részben	pótágyazható,	balkonos	fürdőszobás,	
kétágyas szobákban.  

                       fő/éj	 04.04-04.27.	 04.27-05.18.	 05.18-06.08.	 06.08-07.06.
	 09.28-10.31.	 09.21-09.28.	 09.07-09.21.	 08.24-09.07.	 07.06-08.24.

kétágyas	szobában	 14	900	Ft	 17	300	Ft	 21	900	Ft	 25	900	Ft	 29	200	Ft

                                        fő/éj	 04.06-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.13.	 07.13-07.27.
	 09.07-10.19.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.10-08.24.	 07.27-08.10.

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

50 m

MeDvejA
cAMPIng MeDvejA          Hr00305
leírás:	 az	Ucka	hegység	 lábánál,	az	Opatijai	Riviéra	gyönyörű	kavicsos	 tengerpartjától	nem	messze	helyezkedik	el,	mediterrán	növényekkel	borított,	
parkosított környezetben. A kemping rengeteg kikapcsolódási lehetőséget kínál a túrázástól a vízi sportokon át a strandolásig. itt mindenki megtalálhatja 
a	maga	számára	 legmegfelelőbb	szórakozást	a	nyaralás	 során,	a	 szállástípusok	és	 szolgáltatások	sokszínűsége	miatt	kitűnő	választás	családok,	párok	
számára egyaránt. szolgáltatás: éttermek, bárok, vízi sportok, klíma, wifi, napozóágy és napernyő bérlése, fitnesz és sport programok, gyermek animáció, 
mini diszkó, játszótér, szórakoztató estek. elhelyezés: a kemping területén bungaló szobák, apartmanok, standard és prémium kategóriájú mobil home-
ok foglalhatók. ellátás: a bungaló szobákban félpanzió, az apartmanokban és mobilházakban önellátás. Parkolás: a kemping parkolójában ingyenes.  
Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/éj,	egyszeri	bejelentkezési	díj	250	Ft/fő,	mely	 irodánkban	fizetendő.	Kedvezmény: a bungaló 
szobákban	12	éves	korig	pótágyon	2	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	12	éves	korig	1	felnőttel	főágyon	30%,	felnőttek	főágyon	10%.	Minimum tartóz-
kodás: bungaló	szobákban	07.26-08.18.	között	5	éj,	07.19-07.26.	és	08.18-08.25.	között	4	éj,	05.24-07.19.	és	08.25-09.22.	között	3	éj,	egyébként	2	éj;	az	
apartmanokban	és	a	mobil	házakban	07.26-08.18.	között	7	éj,	06.20-07.26.	és	08.18-08.25.	között	5	éj,	05.24-06.20.	és	08.25-09.15.	között	3	éj,	egyébként	
2 éj. egyéb: egyedi lemondási feltételek!

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

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

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

4 fős prémium mobil home:	32	nm-esek,	modern	berendezésűek,	a	nappaliban	konyhasarok	és	étkező,	két	hálószobával	rendelkeznek,	az	egyikben	
franciaágy a másikban két különálló ágy található. A prémium házak sAt-tv-vel felszereltek és kültéri grillező is található a házak előtt.

                          fő/éj	 03.30-05.24.	 05.24-06.20.	 06.20-07.19.	 07.19-07.26.
	 09.22-11.02.	 09.08-09.22.	 08.25-09.08.	 08.18-08.25.	 07.26-08.18.

kétágyas	bungaló	szobában	 10	700	Ft	 14	600	Ft	 18	500	Ft	 19	900	Ft	 23	400	Ft

             mobil	home/éj	 03.30-05.24.	 05.24-06.20.	 06.20-07.26.
	 09.15-11.02.	 09.01-09.15.	 08.18-08.25.	 07.26-08.18.	 08.25-09.01.

standard	mobil	home	 16	900	Ft	 24	800	Ft	 46	900	Ft	 53	500	Ft	 32	900	Ft
prémium	mobil	home	 19	500	Ft	 28	700	Ft	 54	500	Ft	 61	500	Ft	 37	900	Ft

																										 03.30-05.24.	 05.24-06.20.	 06.20-07.19.	 07.19-07.26.
                	apartman/éj	 09.22-11.02.	 09.08-09.22.	 08.25-09.08.	 08.18-08.25.	 07.26-08.18.

4	fős	apartman	 16	900	Ft	 24	800	Ft	 46	700	Ft	 32	900	Ft	 49	800	Ft

előfoglalási kedvezmény:  15%	(foglalás	02.25.,	teljes	összeg	befizetése	03.10.)

50 m



előfoglalási kedvezmény: 10%	(01.01-07.20.	és	08.24-12.31.	közötti	időszakokban)

HorvátorszáGHorvátorszáG

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

KrK-sziget KrK-sziget

        apartman/hét	 01.01-06.01.	 06.01-07.06.	 	 07.20-07.27.
 09.14-12.31. 08.24-09.14. 07.06-07.20.	 08.17-08.24.	 07.27-08.17.

5	fő	esetén	 154	700	Ft	 176	400	Ft	 209	800	Ft	 238	300	Ft	 272	300	Ft

        apartman/hét	 01.01-06.01.	 06.01-07.06.	 	 07.20-07.27.
 09.14-12.31. 08.24-09.14. 07.06-07.20.	 08.17-08.24.	 07.27-08.17.

2	fő	esetén	 		92	800	Ft	 114	500	Ft	 136	200	Ft	 151	600	Ft	 173	300	Ft
3	fő	esetén	 108	300	Ft	 129	900	Ft	 154	700	Ft	 173	300	Ft	 197	900	Ft
4	fő	esetén	 123	800	Ft	 145	400	Ft	 173	300	Ft	 194	900	Ft	 222	800	Ft

MAlInsKA  
gITA APArTMAnHáz          Hr0302
leírás:	az	aprókavicsos	strandtól	550	méterre	helyezkedik	el.	A	központ	5-10	
perces sétával elérhető. Az apartmanház 200 méteres körzetében élelmi- 
szerüzlet és étterem is található. szolgáltatások: légkondicionálás, sütöge-
tési lehetőség a kertben. elhelyezés:	5	fős	apartmanban,	melyben	2	francia-
ágyas és egy egyágyas szoba található. A konyha jól felszerelt és a nappalival 
egy légtérben található. saját fürdőszobával rendelkezik és 10 m2-es balkon-
nal. ellátás: önellátás. Parkolás: az apartman előtt. Az ár tartalmazza: víz-, 
gáz-,	áramhasználat,	végső	takarítás	díja,	ágynemű.	Az ár nem tartalmazza: egyszeri	bejelentkezési	díj	3,5	€/fő,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	felár: kisál-
lat	7	€/nap,	légkondicionálás	6	€/éj,	melyek	előre	rendelendőek	és	a	helyszínen	fizetendőek. Minimum tartózkodás: 7	éjszaka,	szombattól	szombatig.

MAlInsKA  
MIKo APArTMAn          Hr0302
leírás:	az	aprókavicsos	strandtól	450	méterre,	a	központtól	800	méterre	helyezkedik	el.	szolgáltatások: légkondicionálás, ingyenes internetezési 
lehetőség. elhelyezés:	 4	 fős	apartmanokban,	melyek	TV-vel,	 légkondicionálóval	és	 ingyenes	wifi-vel	 felszereltek.	A	konyhában	sütő,	 tűzhely,	hűtő	és	
kávéfőző található. A nappali és az étkező egy légtérben van. saját zuhanyzós fürdőszobával rendelkezik és 12 m2-es terasszal. ellátás: önellátás. Parkolás: 
az apartman előtt. Az ár tartalmazza:	víz-,	gáz-,	áramhasználat,	végső	takarítás	díja,	ágynemű.	Az ár nem tartalmazza: egyszeri	bejelentkezési	díj	3,5	
€/fő,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	felár:	légkondicionálás	6	€/éj,	mely	előre	rendelendő	és	a	helyszínen	fizetendő.	Minimum tartózkodás:	07.06.-08.24.	
között	7	éjszaka	(szombattól,	szombatig),	egyéb	esetben	4	éjszaka.	

előfoglalási kedvezmény: 10%	(01.01-07.20.	és	08.24-12.31.	közötti	időszakokban)

550 m

450 m

MAlInsKA        
norMA APArTMAn          Hr0302
leírás:	 az	aprókavicsos	 strandtól	350	méterre,	 a	központtól	pedig	pár	
perces sétára található. szolgáltatások: légkondicionálás, ingyenes 
internetezési lehetőség, sütögetési lehetőség a kertben. elhelyezés: 
4+2 fős apartmanban, mely tv-vel, légkondicionálóval és ingyenes wifi-
vel felszereltek. egy franciaágyas és egy két külön ágyas szoba tartozik 
hozzá.	A	konyhában	sütő,	tűzhely	és	hűtő	található.	A	nappali,	amelyben	
2 fő számára kihúzhatós fotelágy van, és az étkező egy légtérben van. 
saját zuhanyzós fürdőszobával rendelkezik és terasszal. ellátás: önellátás. Parkolás: az apartman előtt. Az ár nem tartalmazza: egyszeri bejelent-
kezési	díj	3,	5	€/fő,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	felár: légkondicionálás	6	€/éj,	mely	előre	rendelendő	és	a	helyszínen	fizetendő.	Minimum tartóz-
kodás: 7	éjszaka	(szombattól,	szombatig).	

       apartman/hét	 01.01-06.01.	 06.01-07.06.	 	 07.20-07.27.
 09.14-12.31. 08.24-09.14. 07.06-07.20.	 08.17-08.24.	 07.27-08.17.

5	fő	esetén	 154	700	Ft	 176	400	Ft	 209	800	Ft	 238	300	Ft	 272	300	Ft
6	fő	esetén	 169	800	Ft	 191	800	Ft	 228	900	Ft	 259	900	Ft	 296	900	Ft

350 m

előfoglalási kedvezmény: 10%	(01.01-07.06.	és	08.24-12.31.	közötti	időszakokban)

KrK  
vIllA lovorKA ***          Hr0301
leírás: a tengerpart közvetlen közelében helyezkedik el nyugodt fás kör-
nyezetben,	 a	 Drazica	 hoteltől	 50	 méterre.	 szolgáltatások: recepció, bár, 
étterem, medence. elhelyezés: kétágyas parkra néző standard szobákban, 
melyek	 légkondicionáltak,	 internettel,	 TV-vel,	 telefonnal	 és	 minihűtővel	
felszereltek. ellátás: félpanzió. Parkolás:	a	szálloda	parkolójában	4	€/nap.	
Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	520	Ft/fő/éj,	mely	irodánkban	
fizetendő. Kedvezmény: 12 éves korig pótágyon ingyenes. 12 éves korig 
nem	kell	idegenforgalmi	adót	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50	%.	Minimum 
tartózkodás:	07.06-08.24.	között	5	éj,	06.08-07.06.	és	08.24-09.21	között	3	éj.

PUnAT  
HoTel oMorIKA***          Hr0301
leírás:	 mediterrán	 növényekkel	 borított,	 gyönyörű	 zöld	 környezetben	
helyezkedik el, mindössze 100 méterre a tengerparttól. A szálloda család-
barát szobákkal is rendelkezik. szolgáltatás: kert, napozóterasz, minigolf, 
búvárkodás, túrázás, szörfözés, játszótér, horgászat, teniszpálya, ingyenes 
wifi a recepciónál, mosoda, 24 órás recepció, klíma, széf, animáció. elhe-
lyezés: erkélyes vagy erkély nélküli, tengerre vagy parkra néző kétágyas 
szobákban, valamint 2+2 ágyas családi szobákban, melyek tv-vel, klímával, 
hajszárítóval,	hűtővel	felszereltek,	saját	fürdőszobával	rendelkeznek.	A	csa-
ládi szobákban egy franciaágy és egy emeletes ágy található, maximum 4 
felnőtt részére foglalható. ellátás: reggeli,	felár	ellenében	kérhető	vacsora	3	000	Ft/fő/éj.	Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	500	Ft/fő/éj,	12	éves	
korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%.	Kedvezmény: 12	éves	korig	családi	szobában	3.	ágyon	ingyenes,	4.	ágyon	50	%,	12-16	éves	kor	között	3.	és	4.	
ágyon	30	%,	felnőttnek	20	%.	Minimum tartózkodás: 5	éjszaka.	

MAlInsKA  
jADroAgenT APArTMAnoK          Hr0302
leírás: Malinska központjától nem messze található, csendes, nyugodt, fás 
környezetben. A városi strand 400 méter távolságra van. A létesítményhez 
33	apartman	tartozik,	melyek	2-6	főt	képesek	elszállásolni.	szolgáltatások: 
recepció, légkondicionálás, wifi, saját parkolóhely, barbecue, gyermekeknek 
játszótér, biciklikölcsönzés. elhelyezés: 2-6	fős	apartmanokban,	melyek	lég-
kondicionáltak,	TV-vel,	WIFI-vel,	konyhával,	saját	fürdőszobával	és	erkéllyel	 
felszereltek. ellátás: önellátás. Parkolás: az apartman parkolójában ingye-
nesen. Az ár tartalmazza: víz-,gáz-,áramhasználat, végső takarítás díja, 
ágynemű.	Kedvezmény: 12 éves korig nem kell idegenforgalmi adót fizetni. 
Az ár nem tartalmazza: egyszeri bejelentkezési díj, mely a helyszínen fi-
zetendő	1,50	€/fő,	 idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/éj.	felár: gyermekágy és 
házi	állat	5,5	€/fő/éj,	melyek	előre	rendelendőek.	Minimum tartózkodás: 
04.20-06.01.	és	08.24-09.28.	között	4	éj,	egyéb	esetben	7	éj.		

                            fő/éj	 04.04-04.27.	 04.27-05.18.	 05.18-06.08.	 06.08-07.06.
	 09.28-10.31.	 09.21-09.28.	 09.07-09.21.	 08.24-09.07.	 07.06-08.24.

kétágyas	parkra	néző	szoba	 14	200	Ft	 16	400	Ft	 20	900	Ft	 24	800	Ft	 27	800	Ft

                     fő/éj	 04.13-04.27.	 04.27-05.25.	 05.25-06.15.	 06.15-07.06.
	 10.05-10.30.	 09.14-10.05.	 09.07-09.14.	 08.24-09.07.	 07.06-08.24.

kétágyas	szobában	 8	400	Ft	 10	900	Ft	 14	900	Ft	 19	500	Ft	 22	900	Ft
családi	szobában	 8	800	Ft	 11	900	Ft	 16	400	Ft	 20	800	Ft	 24	300	Ft

        apartman/hét	 04.20-05.18.	 05.18-06.01.	 06.01-06.22.	 06.22-07.13.
	 08.31-09.28.	 08.24-08.31.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.	 07.13-08.03.

2	fős	stúdió	 		57	900	Ft	 		64	900	Ft	 		91	900	Ft	 125	900	Ft	 142	900	Ft
2+1	fős	apartman	 		71	500	Ft	 		78	300	Ft	 119	200	Ft	 156	600	Ft	 170	200	Ft
4	fős	apartman	 101	900	Ft	 108	900	Ft	 159	900	Ft	 204	200	Ft	 229	900	Ft
5	fős	apartman	 112	300	Ft	 119	200	Ft	 173	600	Ft	 227	900	Ft	 251	900	Ft
6	fős	apartman	 129	300	Ft	 142	900	Ft	 197	400	Ft	 258	700	Ft	 282	500	Ft

4=5 és 6=7	(04.20-06.15.	és	08.24-09.28.	között	4/6	éjszaka	áráért	5/7	éjszakát	tölthet	el)

200 m

100 m

400 m

előfoglalási kedvezmény: 15% (foglalás 03.01-ig, teljes összeg befizetése 03.10-ig)   
 10% (foglalás 04.01-ig, teljes összeg befizetése 04.10-ig)

előfoglalási kedvezmény: 10%	(foglalás	május	25-ig,	teljes	összeg	befizetése	május	30-ig) A kedvezmények NEM összevonhatóak!



loPAr        
sAn MArIno ÜDÜlŐKÖzPonT          Hr0301
leírás:	Rab	várostól	kb.	14	kilométerre	helyezkedik	el	közvetlenül	a	homokos	tengerparton.	Az	üdülő	területén	5	szálloda	közül	választhatunk,	
Family	Hotel	Lopar***,	Family	Hotel	Plaza***,	Hotel	Sahara***,	Hotel	Rab***,	Hotel	Veli	Mel***,	melyek	a	homokos	strandtól	50-300	méter	távolságra	
helyezkednek	el	gyönyörű	parkosított	 környezetben.	Sokszínű	 szolgáltatásaival,	 a	 tengerpart	 közelsége	és	a	 lassan	mélyülő	homokos	 strandja	
miatt az egyik legkedveltebb üdülő a kvarner-öbölben. szolgáltatás: bárok, éttermek, üzletek, diszkó, football, kosárlabda, strandröplabda, tenisz, 
asztalitenisz, minigolf, vízi sportok és sporteszközkölcsönzés, gyermek programok. elhelyezés: kétágyas, parkra vagy tengerre néző, erkélyes vagy 
erkély nélküli szobákban, valamint családi szobákban és apartmanokban. ellátás: félpanzió. Parkolás: ingyenes a szállás területén, korlátozott 
számban. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó. Kedvezmény: szülők ágyán 2 éves korig ingyenes. Minimum tartózkodás: 3 éjszaka, rövidebb 
tartózkodás	esetén	a	felár	30%.	

HorvátorszáGHorvátorszáG

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

KrK-sziget raB-sziget

fő/éj	kétágyas	szobában	 04.28-05.18.	 05.18-05.30.	 	 06.15-06.29.	 06.29-07.13.
	 09.28-10.05.	 09.08-09.28.	 05.30-06.15.	 08.31-09.08.	 08.25-08.31.	 07.13-08.03.	 08.03-08.25.

Family	Lopar/Plaza		 13	700	Ft	 15	900	Ft	 16	900	Ft	 21	900	Ft	 25	900	Ft	 28	500	Ft	 29	900	Ft

fő/éj	kétágyas	szobában	 05.18-05.30.	 	 06.15-06.29.	 06.29-07.13.
 09.08-09.30. 05.30-06.15.	 08.31-09.08.	 08.25-08.31.	 07.13-08.03.	 08.03-08.25.

Hotel	Sahara/Rab		 16	800	Ft	 19	200	Ft	 21	700	Ft	 26	900	Ft	 29	900	Ft	 31	700	Ft
Hotel	Veli	Mel		 18	400	Ft	 20	600	Ft	 24	600	Ft	 28	800	Ft	 32	800	Ft	 34	300	Ft

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

100 m

sUHA PUnTA        
HoTel evA**          Hr0301
leírás: a hotel 200 méterre a parttól, fenyőerdővel borított öbölben  
helyezkedik el, a környéken vezetnek a kalifront-félsziget legszebb 
séta- és túraútvonalai, melyek kényelmesen, gyalogosan vagy biciklivel 
is bejárhatók. szolgáltatások: recepció, étterem, kávézó, sportolási 
lehetőségek a közelben (teniszpályák, asztalitenisz, strandröplabda, 
minigolf, kerékpárkölcsönzés, vizisportok), lift, társalgó tv-vel. inter-
netsarok, wifi, széf (térítés ellenében). elhelyezés: kétágyas superior 
tengerre vagy parkra néző szobákban, melyek tv-vel, saját fürdőszobával, erkéllyel és telefonnal felszereltek. ellátás: félpanzió (büféreggeli és 
vacsora, vacsoránál bor- sör- és üdítőfogyasztással). Parkolás: ingyenesen a szállás területén. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adó, regisz- 
trációs díj. felár: gyermekágy	4,5	€/éj.	Minimum tartózkodás:	06.29-08.24.	között	3	éjszaka.

200 m

                              fő/éj	 05.30-06.15.	 06.15-06.29.
 08.31-09.14. 08.24-08.31. 06.29-07.20.	 07.20-08.03.	 08.03-08.24.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 13	700	Ft	 15	700	Ft	 17	900	Ft	 19	800	Ft	 21	200	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 14	300	Ft	 16	400	Ft	 18	800	Ft	 21	400	Ft	 21	900	Ft

                apartman/hét	 01.01-06.01.	 06.01-06.29.	 06.29-07.13.
	 09.07-12.31.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.13-07.27.	 07.27-08.24.

B2	2	fős	stúdió	 		89	700	Ft	 108	300	Ft	 119	600	Ft	 132	900	Ft	 154	700	Ft
A2	2	fős	1	hálószobás	 		99	900	Ft	 119	600	Ft	 129	900	Ft	 148	500	Ft	 169	900	Ft
B4	4	fős	1	hálószobás	 126	800	Ft	 154	700	Ft	 166	900	Ft	 185	600	Ft	 213	500	Ft
A4	4	fős	2	hálószobás	 136	200	Ft	 166	900	Ft	 179	500	Ft	 204	200	Ft	 241	300	Ft
B6	6	fős	2	hálószobás	 166	900	Ft	 194	900	Ft	 216	600	Ft	 247	500	Ft	 281	500	Ft
A6	6	fős	3	hálószobás	 191	800	Ft	 216	600	Ft	 244	500	Ft	 269	200	Ft	 315	600	Ft
B8	8	fős	3	hálószobás	 219	700	Ft	 256	800	Ft	 281	500	Ft	 318	700	Ft	 355	800	Ft
A8	8	fős	4	hálószobás	 241	300	Ft	 275	400	Ft	 299	200	Ft	 334	200	Ft	 368	200	Ft

DvornIcIc APArTMAn
Hr0302
leírás:	Silo	településen,	350	méterre	a	strandtól	található.	Az	apartman-
hoz kert is tartozik, ahol grillezésre is van lehetőség. szolgáltatás: in- 
gyenes	 parkolás,	 ingyenes	 WIFI,	 kertrész.	 elhelyezés: 2+1 „A” típusú, 
pótágyazható apartmanban, melyben egy hálószoba van francia- 
ággyal, igény esetén pótágyazható. A lakrész légkondicionált, internettel, 
tv-vel felszerelt. egy zuhanyzós fürdőszoba, bútorozott terasz és egy jól 
felszerelt konyha tartozik hozzá. Az étkező és a konyha egy légtérben he-
lyezkedik el. ellátás: önellátás.

vIllA DUnATo AnKA
Hr0302
leírás: a tengertől 80 méterre, a kavicsos strandtól 200 méterre, silo 
központjától pedig 300 méterre helyezkedik el. A közelben vásárlási 
lehetőség, étterem, gyógyszertár található. szolgáltatás: wifi, klíma, 
grillezési lehetőség. elhelyezés: 2 fős „b” típusú, második emeleti, 40  
nm-es apartmanokban. két apartman terasza a tengerre néz, egy a kertre.  
Az egyik apartman nappalijában van lehetőség pótágy elhelyezésére.  

nADenIc APArTMAn
Hr0302
leírás:	az	apartman	250	méterre	található	a	strandtól.	A	lakrész	tengerre	
néző és állatbarát. szolgáltatás:	klíma,	WIFI,	parkolás.	elhelyezés: 4+1 
fős „A” típusú apartmanban, melyhez 2 franciaágyas hálószoba, egy nap-
pali – kihúzhatós fotelággyal –, felszerelt konyha és zuhanyzós fürdőszoba 
tartozik. A tengerre néző terasz 12 m2-es. A lakrész légkondicionált, in-
gyenes	Wifi-vel	és	műholdas	TV-vel	felszerelt.	ellátás: önellátás.

znIDArec APArTMAn
Hr0302
leírás:	a	homokos	tengerparttól	350	méterre	fekszik	az	apartman.	szol-
gáltatás: klíma, parkolás, sütögetési lehetőség a kertben. elhelyezés: 
maximum 4+2 fő számára alkalmas „A” típusú apartmanban, mely lég-
kondicionált	és	TV-vel	felszerelt.	A	konyhában	elektromos	főzőlap,	hűtő	
és kávéfőző található. egy franciaágyas és két különágyas szoba tartozik 
hozzá, a nappaliban egy kihúzhatós kanapé található, mely két felnőtt 
elhelyezésére alkalmas, a fürdőszoba zuhanyzóval felszerelt. ellátás: 
önellátás.

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

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

350 m

80 m

250 m

350 m



zADAr
HoTel DonAT ***          Hr0401
leírás: a hotel közvetlenül a kristálytiszta tengerpart mellett fekszik 
mediterrán	növényekkel	körülvéve.	Az	óváros	3,5	km-re	található	a	szál-
lástól. szolgáltatások:	 recepció,	 étterem,	 ingyenes	WIFI	 és	 parkolás,	 
animáció, kültéri medence. elhelyezés: kétágyas economy szobákban,  
melyek légkondicionáltak, tv-vel, rádióval, erkéllyel és saját fürdőszo-
bával rendelkeznek. ellátás: all inclusive, büférendszerben. Parkolás: 
ingyenes parkolás a szálloda előtt. Az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adó	450	Ft/fő/éj.	Kedvezmények: 12 éves korig nem kell idegen-
forgalmi	 adót	fizetni,12-18	éves	 kor	 között	 50%,	 ingyenes	babaágy	 (2	
éves korig). Minimum tartózkodás:	06.29-09.07.	között	7	éjszaka.

HorvátorszáGHorvátorszáG
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raB-sziget dalmácia

                                      fő/éj	 04.13-05.25.	 05.25-06.08.	 06.08-06.29.
	 09.14-10.19.	 09.07-09.14.	 08.24-09.07.	 06.29-08.24.

kétágyas	economy	szobákban	 13	900	Ft	 19	900	Ft	 26	400	Ft	 28	900	Ft

előfoglalási kedvezmény: 10% (foglalás és teljes összeg befizetése 03.28.)
5=7	(04.11-05.25.	és	09.14-10.04.	közötti	időszakban	5	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(05.25-06.15.	és	09.07-09.14.	közötti	időszakban	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)

sveTI fIlIP jAKov
HoTel AlbA ***          Hr0401
leírás:	az	aprókavicsos	lassan	mélyülő	strandtól	150	méterre	fekszik,	a	
település központjától pedig 300 méterre. A kikötőből naponta indulnak 
vízitaxik	a	szomszédos	BRAC-szigetre,	ahol	a	műemlékek	mellett	homo-
kos tengerpart is található. szolgáltatások: recepció, légkondicionált 
étterem,	kávézó,	bár,	üzlet,	 internetsarok,	 ingyenes	WIFI,	 lift,	animáció,	
parkoló. elhelyezés: kétágyas, pótágyazható tengerfelőli szobákban, 
melyekhez	fürdőszoba,	telefon,	TV,	ingyenes	WIFI,	széf	és	erkély	tartozik.	
ellátás: félpanzió, büfé rendszerben. Parkolás: ingyenesen a szálloda 
területén. Az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	 adó	 580	 Ft/fő/éj.	
Kedvezmények:	12	éves	korig	pótágyon	ingyenes,	12	éves	korig	főágyon	30%,	felnőtt	pótágyon	10%.	Minimum tartózkodás: 3	éj	(06.08-09.07.	
közötti időszakban csak szerdai vagy szombati érkezéssel). egyéb: egyedi lemondási feltételek.

                             fő/éj	 04.11-06.08.	 06.08-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.20.
	 09.14-10.04.	 09.07-09.14.	 08.24-09.07.	 08.17-08.24.	 07.20-08.17.

tengerre	néző	kétágyas	szoba	 11	700	Ft	 13	900	Ft	 16	500	Ft	 20	900	Ft	 21	900	Ft

150 m

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

zADAr
zATon HolIDAy resorT****          Hr0405
leírás:	 a	 közkedvelt	 üdülő	 Zadar	 városközpontjától	 kb.	 15	 kilométerre,	
hatalmas területen fekszik, homokos és betonozott strandja van, ahol 
lassan mélyül a víz, így kiváló választás kisgyerekes családok számára. Az 
üdülő területén sportolási és kikapcsolódási lehetőségek tárháza várja a 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A régió egyik legfelkapottabb üdülője. 
szolgáltatások: szupermarket, pékség, zöldség-gyümölcs bolt, ajándék-
boltok, butikok, ékszerüzletek, fodrászat, masszázs, internetsarok, valutavál-
tás, AtM, kirándulások szervezése, buszjárat zadarba, a strandon napernyő 
és napozóágy bérlés, vízi sportok és sporteszköz kölcsönzés, snack bár és 
beach bár, medence, úszómedence, élménymedence, gyermekmedence, 
bár a medencéknél, rengeteg sportolási lehetőség: tenisz, búvárkodás, lo-
vaglás, szörfözés, röplabda, strandröplabda, football, minigolf, asztalitenisz, 
kerékpárkölcsönzés, biliárd, darts, túrázási lehetőség, gyermek és felnőtt 
animáció. elhelyezés:	 3*-os	 2-3	 fős	 stúdiókban,	 4-5	 fős	 apartmanokban,	
4*-os comfort, prémium és superior mobil home-okban. ellátás: önellátás, felár ellenében félpanzió kérhető. Parkolás: az üdülő parkolójában. Az ár 
tartalmazza:	apartmanok	esetén:	szállás,	víz-,	gáz-,	áram-,	ágynemű-,	törölköző-,	medence	használat,	idegenforgalmi	adó.	Mobil	home-ok	esetén:	szál-
lás,	víz-,	gáz-,	áram-,	ágynemű-,	törölköző-,	medence	használat.	Az ár nem tartalmazza: végső	takarítás	44	€/lakóegység,	mobil	home-ok	esetén	a	reg-
isztrációs	díj	1,1	€/fő/éj.	Kedvezmény: 5	éves	korig	illetve	5-12	éves	kor	között	04.20-06.08.	és	09.07-10.04.	között	a	félpanziós	ellátás	ingyenes.	felár: 
félpanziós	felár	5-12	kor	között	06.08-09.07.	között	3	900	Ft/fő/alkalom,	12	éves	kor	felett	06.08-09.07.	között	7	900	Ft/fő/alkalom,	egyéb	időpontban	6	
700	Ft/fő/alkalom.	Kisállat,	mely	előre	rendelendő	mobil	home-ok	esetén	06.22-08.31.	között	5	300	Ft/éj,	a	többi	időpontban	3	700	Ft/éj,	apartmanokban	
06.08-09.07.	között	5	300	Ft/éj,	egyéb	időpontban	ingyenes.	Minimum tartózkodás: apartmanok	esetén	06.08-09.07.	között	5	éj,	egyébként	3	éj;	mobil	
home-ok	esetén	06.22-08.31.	között	7	éj,	egyébként	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	20%	felár	fizetendő.

150 m

PAlIT   
vIllA beg DUsAn
leírás: Palit kavicsos strandjától 400 méterre helyezkedik el, a közelben vásárlási lehetőség. elhelyezés: 2 és 4+1 fős apartmanokban. 2 fős 
apartman:	 földszinti	25	nm	-es,	egy	hálószobás	apartman,	konyhasarok	étkezővel,	zuhanyzós	fürdőszobával	és	terasszal	 rendelkezik.	4+1 fős 
apartman:	első	emeleti,	65	nm-es	két	hálószobás	apartman,	pótágy	a	nappaliban,	konyhasarok	étkezővel,	fürdőszobával	és	terasszal	rendelkezik.

bArbAT
vIllA DrvoDelIc bozenA
leírás:	a	klímás	apartmanház	a	kavicsos	strandtól	550	méterre	helyezkedik	el,	a	közelben	bolt	és	egyéb	vásárlási	lehetőségek.	szolgáltatás: klíma, 
grillezési lehetőség. elhelyezés: 2+2 fős és 4+1 fős apartmanokban. 2+2 fős apartman:	35	nm-es,	egy	hálószobás,	a	konyhasarok	a	nappali	és	
az	étkező	egy	helyiségben	található,	ahol	egy	kétszemélyes	kihúzható	kanapé	áll	rendelkezésre,	16	nm-es	tengerre	néző	terasszal	rendelkezik.	
4+1 fős apartman: 45	nm-es,	két	hálószobás,	a	nappali,	a	konyhasarok	és	az	étkező	egy	helyiségben	található,	ahol	egy	egyszemélyes	kanapé	áll	
rendelkezésre,	tengerre	néző	16	nm-es	terasszal	rendelkezik.	egyéb: lekérésre kisállat vihető.

MAgánAPArTMAnoK          Hr0302
leírás: az apartmanházak a sziget déli részén találhatóak, a sziget fővárosának környékén, barbat, és banjol településeken, a kristálytiszta tenger-
parttól	50-600	méter	távolságra.	A	homokos,	illetve	aprókavicsos	strandok	ideálisak	egy	pihentető	nyaraláshoz.	A	víz	lassan	mélyülő,	így	a	kis-
gyermekes családok részére remek választás. elhelyezés:	családiasan	berendezett,	felszerelt	konyhasarokkal,	fürdőszobával	ellátott	egy	légterű	
stúdióban	vagy	egy-két	hálószobás	apartmanban,	amelyekhez	kerti	bútorral	felszerelt	terasz	vagy	erkély	tartozik.	Ágynemű	biztosított.	ellátás: 
önellátás. Parkolás: ingyenesen a házak előtt, vagy az udvaron. Az ár tartalmazza: szállás, áram-, víz-, gázhasználat, idegenforgalmi adó. Az ár 
nem tartalmazza:	egyszeri	bejelentkezési	díj	1,5	€/fő.	Kedvezmény: 4 éves korig szülőkkel egy ágyon ingyenes, de 4 éves kor felett külön férőhely 
kötelező! felár:	légkondicionálás	kb.	5	€/nap,	háziállat	előzetes	bejelentéssel	bizonyos	házakba	vihető	5,5	€/éj.	Minimum tartózkodás: 3 éj, az 
ettől	rövidebb	tartózkodás	felára	30%.	

150 m

             apartman/hét	 01.01-06.08.	 	 06.22-07.06.	 07.06-07.20.
 08.31-12.31. 06.08-06.22.	 08.24-08.31.	 08.17-08.24.	 07.20-08.17.

2	fős	stúdió	 74	900	Ft	 81	700	Ft	 102	100	Ft	 129	100	Ft	 132	900	Ft
2	fős	apartman	 84	900	Ft	 95	300	Ft	 115	700	Ft	 146	300	Ft	 183	800	Ft
4	fős	apartman	 119	200	Ft	 142	900	Ft	 163	400	Ft	 197	400	Ft	 248	500	Ft
6	fős	apartman	 142	900	Ft	 163	400	Ft	 199	800	Ft	 244	900	Ft	 299	500	Ft
8	fős	apartman	 187	200	Ft	 221	200	Ft	 261	900	Ft	 306	300	Ft	 353	900	Ft
pótágy/fő	 	 	 14	300	Ft

550 m

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

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

előfoglalási kedvezmény: standard apartmanok esetében:
20%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.25.)
15% (foglalás és teljes összeg befizetése 03.28.)

standard plus apartmanok esetében:
10%	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.25.)	
   5% (foglalás és teljes összeg befizetése 03.28.)

TrogIr 
MeDenA APArTMAn          Hr0402
leírás: a tenger közvetlen közelében, mediterrán növényzettel körülvéve 
helyezkednek el az apartmanok, melyeket egy 2 km hosszú promenád köt 
össze seget városával. szolgáltatás: recepció, lobby bár, internet csatla-
kozási lehetőség a lobbyban, ajándékbolt, pizzéria, szalon, lift, fodrászat, 
étterem, gyermek és felnőtt animáció, esti programok, tenisz, asztalitenisz, 
minigolf, fitneszterem, szauna, vízi sportok. elhelyezés: 2+1 fős standard és 
plus apartmanokban, melyek, légkondicionáltak, tv-vel, telefonnal, konyhával, kétágyas szobával, nappalival (kihúzhatós fotelágy), fürdőszobával és saját 
tenger felőli terasszal rendelkeznek. 4+1 fős standard és plus apartmanokban, melyek légkondicionáltak, telefonnal, tv-vel, két kétágyas szobával, kony-
hával, nappalival (kihúzhatós fotelágy),fürdőszobával és tengerre néző terasszal rendelkeznek. A 2+1 fős apartmanok a földszinten a 4+1 fős apartmanok 
pedig az első emeleten találhatóak. A plus apartmanok frissen felújítottak. ellátás: önellátás, reggeli vagy félpanzió felár ellenében kérhető. Parkolás: 
ingyenesen a szállás területén. Az ár tartalmazza: ágynemű,	törölköző,	áram-,	vízhasználat,	légkondicionálás,	végső	takarítás	díja,	ingyenes	parkolás.	Az 
ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/éj.	felár:	reggeli	3	700	Ft/fő/alkalom,	félpanzió	7	500	Ft/fő/alkalom,	kutya,	macska	7	kg-ig	11	€/éj	(csak	
sima	standard	apartmanok	esetében),	gyermekágy	05.25-08.17.	és	08.17-09.14.	között	6,6	€/éj,	többi	időpontban	ingyenes.	Kedvezmény: gyermekeknek 
3	éves	korig	ingyenes	az	étkezés,	3-10	éves	kor	között	félpanzióra	50%,	10-12	éves	kor	között	félpanzióra	30%.	Minimum tartózkodás:	04.06-05.25.	és	
09.14-09.28.	között	3	éj,	05.25-06.15.	és	09.07-09.14.	között	5	éj,	a	többi	időszakban	7	éj.

150 m

        apartman/hét	 04.06-05.11.	 05.11-05.25.	 05.25-06.15.	 06.15-07.06.	 07.06-07.13.
	 09.28-10.26.	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.24-09.07.	 08.17-08.24.	 07.13-08.17.

2+1	fős	standard	 127	800	Ft	 152	900	Ft	 169	500	Ft	 221	300	Ft	 272	300	Ft	 314	900	Ft
4+1	fős	standard	 176	900	Ft	 217	800	Ft	 244	500	Ft	 339	500	Ft	 408	400	Ft	 479	900	Ft
2+1	fős	plus	 153	200	Ft	 189	600	Ft	 224	600	Ft	 289	300	Ft	 333	500	Ft	 384	600	Ft
4+1	fős	plus	 197	400	Ft	 231	400	Ft	 295	900	Ft	 374	400	Ft	 428	800	Ft	 489	900	Ft

TrogIr  
HoTel MeDenA***          Hr0401
leírás:	 az	 egyszerűen	 berendezett,	 kellemes	 atmoszférájú	 légkondi-
cionált szálloda trogirtól 4 kilométerre, seget városától 1 kilométerre 
fenyvessel	 borított	 gyönyörű	 zöld	 környezetben,	 a	 tengerparttól	 150	
méterre helyezkedik el. szolgáltatások: 24 órás recepció, étterem, bár, 
boltok,	szauna,	pénzváltó,	 ingyenes	WIFI,	 ingyenes	parkolás,	animáció,	
minigolf, röplabda, kézilabda, kosárlabda, medence. elhelyezés: parkra 
vagy tengerre néző kétágyas economy és standard szobákban. ellátás: 
félpanzió. Parkolás: ingyenes parkolás. Az ár nem tartalmazza: idegen- 
forgalmi	adó	580	Ft/fő/éj,	12	éves	korig	ingyenes.	Kedvezmény: gyer-
mek	7	éves	korig	2	felnőttel	főágyon	ingyenes,	2-7	éves	kor	között	2	felnőttel	pótágyon	60%,	egy	felnőttel	7	éves	korig	főágyon	50%,	7-14	éves	kor	
között	két	felnőttel	pótágyon	50%.	Minimum tartózkodás:	06.29-09.07.	között	5	éj,	a	többi	időszakban	2	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	+30%.

150 m

                                     fő/éj	 01.01-05.01.	 05.01-06.01.	 06.01-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.13.
	 11.01-12.30.	 09.28-11.01.	 09.21-09.28.	 09.07-09.21.	 08.24-09.07.	 07.13-08.24.

kétágyas	parkra	néző	economy	szoba	 15	900	Ft	 17	500	Ft	 18	500	Ft	 21	900	Ft	 24	300	Ft	 27	300	Ft
kétágyas	tengerre	néző	economy	szoba	 17	500	Ft	 19	500	Ft	 20	500	Ft	 22	900	Ft	 25	800	Ft	 27	900	Ft
kétágyas	parkra	néző	standard	szoba	 16	900	Ft	 18	500	Ft	 19	500	Ft	 22	400	Ft	 25	300	Ft	 27	700	Ft
kétágyas	tengerre	néző	standard	szoba	 18	500	Ft	 20	400	Ft	 21	900	Ft	 24	800	Ft	 27	300	Ft	 29	700	Ft

trogir és környéke – Horvátország velencéjeApartmanok:	minden	stúdió	és	apartman	klímával,	széffel,	SAT-TV-vel,	
telefonnal, wifivel, hajszárítóval, bútorozott erkéllyel vagy terasszal ren-
delkezik,	a	fürdőszobákban	zuhanykabin,	WC	és	mosdókagyló,	a	kony-
hákban	főzőlap,	hűtőszekrény	és	filteres	kávéfőző	található.	A	2 és 3 fős 
stúdiók	egy	légterűek,	20	nm-esek,	a	3	fős	stúdiókban	egy	fő	részére	
kihúzható kanapé áll rendelkezésre. A 4 fős apartmanok 29 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	35	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. 

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

            apartman/éj	 04.20-06.01.	 06.01-06.08.	 06.08-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.13.
	 09.14-10.04.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.17-08.24.	 07.13-08.17.

2	fős	stúdióban	 16	200	Ft	 19	900	Ft	 25	200	Ft	 32	800	Ft	 43	700	Ft	 52	300	Ft
3	fős	stúdióban	 18	900	Ft	 24	200	Ft	 31	400	Ft	 42	300	Ft	 53	700	Ft	 62	700	Ft
4	fős	apartmanban	 20	900	Ft	 26	900	Ft	 34	700	Ft	 46	900	Ft	 58	900	Ft	 66	900	Ft
5	fős	apartmanban	 27	900	Ft	 35	900	Ft	 46	600	Ft	 59	800	Ft	 78	400	Ft	 89	800	Ft

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

mobil	home/éj	 04.20-06.01.	 06.01-06.08.	 06.08-06.22.	 	 	 07.06-07.13.	
	 09.14-10.04.	 09.07-09.14.	 08	.31-09.07.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 08.17-08.24.	 07.13-08.17.	 08.24-08.31.

Comfort	 24	200	Ft	 35	600	Ft	 48	500	Ft	 54	600	Ft	 59	800	Ft	 76	500	Ft	 84	200	Ft	 64	800	Ft
Superior	 26	900	Ft	 39	400	Ft	 53	700	Ft	 61	800	Ft	 68	900	Ft	 87	400	Ft	 94	900	Ft	 77	900	Ft
Premium	 28	900	Ft	 42	300	Ft	 57	500	Ft	 65	600	Ft	 73	200	Ft	 93	200	Ft	 99	800	Ft	 83	800	Ft
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DUce  
joe APArTMAn
leírás: 40 méterre fekszik a tengerparttól. Pár perces sétára étterem és bolt 
is elérhető. A ház kertjében sütögetésre is van lehetőség. szolgáltatás: 
barbeque,	 ingyenes	WIFI,	 kisállat	vihető,	 felár	ellenében	 légkondicionálás.	 
elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, melyek igény esetén légkondicionáltak, 
saját felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek, valamint tengerre 
néző erkély tartozik hozzájuk. A 2 fős apartmanban szeparált konyha, 
fürdőszoba és egy franciaágyas hálószoba van. terasszal nem rendelkezik. 
A 3 fős stúdióban egy franciaágy és egy egyszemélyes ágy található. A 
lakrészhez egy 8 m2-es tengerre néző erkély is tartozik. 

40 m

oMIs  
HolIDAy vIllAge sAgITTA
leírás: a szálloda közvetlenül az aprókavicsos tengerpart mentén húzó-
dik. A hotel külön kirándulásokat szervez a szálloda vendégeinek a 
Plitvicei-tavakhoz. szolgáltatás:	 recepció,	étterem,	bár,	 ingyenes	WIFI,	
klíma, parkolás, játszótér, kézi- és röplabdapálya, animáció, élőzene. 
elhelyezés: 2+1 fős apartmanokban és 2+1 fős bungalókban, melyek 
légkondicionáltak,	TV-vel,	 telefonnal	 felszereltek.	Fürdőszoba,	hálószo-
ba, nappali (kihúzhatós fotelággyal), terasz tartozik hozzá. A bungalók 
konyhasarokkal is rendelkeznek. ellátás: all inclusive. Parkolás: ingye-
nesen a kemping parkolójában. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	kb.	340	Ft/fő/éj.	Kedvezmény: 7	éves	korig	pótágyon	két	felnőttel	
ingyenes,	7-12	éves	kor	között	50%,	12	éves	kortól	20%.	Idegenforgalmi	adót	12	éves	korig	nem	kell	fizetni,	12-18	éves	kor	között	50	%.	felár: 
babaágy	(3	éves	korig)	5,30	€/fő/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	Minimum tartózkodás: 2 éj.

                      fő/éj	 04.13-05.18.	 05.18-06.15.	 06.15-07.20.
	 09.28-10.31.	 09.07-09.28.	 08.17-09.07.	 07.20-08.17.

2+1	fős	bungaló	 12	900	Ft	 18	900	Ft	 27	500	Ft	 31	200	Ft
2+2	fős	apartman	 14	500	Ft	 21	800	Ft	 29	700	Ft	 36	900	Ft

Makarskai riviéra
A Makarskai riviérát az Adriai tengerpart mentén húzódó 2000 m magas  biokovo hegység veszi körül. Makarska, Pisak, brela,  
baska voda, és Tucepi ismert helységek, melyek több kilométer hosszú kavicsos strandjairól és csodálatos mediterrán növényzetéről 
híresek. kikötőjében szinte egymásba érnek a szebbnél-szebb jachtok. Makarska strandjai közül a városi strand a legismertebb, 
mely a szent Péter félsziget északi partjáról indul és kb. másfél kilométer hosszan tart az északi irányba. A fehéren virító kavicságyat, 
üde	zöldellő,	mediterrán	fenyvesek	kísérik,	majd	a	partszakaszt	a	Franje	Tuđmana	sétány	zárja	le,	ahol	az	éttermi-	és	szállodasor	
kezdődik. A városban rengeteg dalmát étel- és borkülönlegességeket kínáló étterem és borospince található, a fiatalokat pedig a 
hajnalig nyitva tartó zenés szórakozóhelyek várják.

DUce  
vIllA gAŠIĆ
leírás: 80 méterre fekszik az aprókavicsos tengerparttól. A szállás 400 
méteres körzetében étterem és élelmiszerbolt található. szolgáltatás: 
barbeque,	ingyenes	WIFI,	felár	ellenében	légkondicionálás.	elhelyezés: 
4	és	5	 fős	apartmanokban,	melyek	 igény	esetén	 légkondicionáltak,	 sa-
ját felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek és tengerre néző 
erkély tartozik hozzájuk. A 4 fős apartmanban egy franciaágyas hálószo-
ba	van	és	a	nappaliban	2	fő	részére	kihúzhatós	fotelágy.	Az	5	fős	apart-
manhoz 1 hálószoba tartozik, 3 különálló ággyal és nappali kihúzhatós 
fotelággyal. ellátás: önellátás. 

DUce  
vIllA MIlKovIĆ
leírás:	600	méterre	fekszik	az	aprókavicsos	tengerparttól.	Négy	emeleten	
összesen	6	apartman	helyezkedik	el.	A	település	központja	400	méteres	
távolságra van. szolgáltatás:	barbeque,	 ingyenes	WIFI,	 felár	ellenében	
légkondicionálás. elhelyezés: 2,3 és 4 fős apartmanokban, melyek igény 
esetén légkondicionáltak, saját felszerelt konyhával és fürdőszobával 
rendelkeznek és tengerre néző erkély tartozik hozzájuk. A 4 fős apart-
manok esetében a konyha és a hálószoba egy légtérben helyezkedik el.  

DUce  
neDA APArTMAn
leírás: 140 méterre fekszik az aprókavicsos tengerparttól. A szállás 120 mé-
teres körzetében étterem és élelmiszerbolt található. szolgáltatás: sütö-
getési	lehetőség	a	kertben,	ingyenes	WIFI,	felár	ellenében	légkondicionálás.	
elhelyezés: 3 és 4 fős apartmanokban, melyek igény esetén légkondicionál-
tak, saját felszerelt konyhával, tv-vel és fürdőszobával rendelkeznek és 
tengerre néző erkély tartozik hozzájuk. A 3 fős apartmanban egy francia- 
ágyas hálószoba van és egy egyágyas szoba, mely a konyhával egy légtérben 
található. A 4 fős apartmanhoz két franciaágyas szoba tartozik, az egyik a 
konyhával egy légtérben. Parkolás: az apartman előtt ingyenesen. 

DUce MAgánAPArTMAnoK          Hr0402
leírás: duce az omisi riviéra egyik közkedvelt települése, melyet 4 km hosszú homokos tengerpartjának köszönhet. A falut a Mosor hegység és az 
Adriai-tenger	veszi	körbe.	A	sekély	vizű	strandok	és	a	nyugalmas	légkör	miatt	a	családok	közkedvelt	üdülőhelye.	elhelyezés:	2,3,4	és	5	fős	apart-
manokban. ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza: törölköző,	ágynemű,	víz-,	gáz-,	áramhasználat.	Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó  
510	Ft/éj,	klímahasználat	6	€/apartman/éj.	Kedvezmény: egy gyermeknek 4 éves korig ingyenes a szállás. Minimum tartózkodás: 7	éj.

       apartman/hét	 04.01-06.08.	 06.08-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.
	 	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.17-08.24.	 07.13-08.17.

2	fős	apartman	 		92	600	Ft	 102	200	Ft	 108	500	Ft	 117	600	Ft	 121	100	Ft	 136	500	Ft
3	fős	apartman	 104	300	Ft	 111	300	Ft	 121	100	Ft	 132	300	Ft	 145	600	Ft	 157	500	Ft
4	fős	apartman	 153	300	Ft	 167	300	Ft	 173	600	Ft	 197	500	Ft	 209	300	Ft	 225	500	Ft
5	fős	apartman	 185	500	Ft	 199	800	Ft	 209	300	Ft	 225	500	Ft	 237	300	Ft	 256	900	Ft

80 m

600 m

140 m

segeT vrAnjIcA  
belveDere APArTMAnoK          Hr0402
leírás:	a	szállás	5	km	távolságra	fekszik	Trogirtól,	csendes	környezetben,	erdei	fenyőkkel	és	mediterrán	nö-
vényzettel körülvéve. Az üdülőhelyet a promenád köti össze a tengerrel, ahol számos szórakozási lehetőség 
közül választhatunk. szolgáltatások: recepció, biciklikölcsönzés, animáció, tenisz, játszótér, medence, 
élőzenés estek. elhelyezés: 2+2 fős és 4+2 fős apartmanokban. 2+2 fős apartmanok 33 m2 nagyok, egy 
hálószoba, egy nappali (pótágy vagy heverő és kihúzhatós fotelágy), konyha, zuhanyzós fürdőszoba és 10 
m2-es terasz tartozik hozzá. A 4+2 fős apartmanok 43 m2 nagyok, 2 hálószoba, nappali (pótágy vagy heverő 
és	kihúzhatós	fotelágy),	konyha,	zuhanyzós	fürdőszoba	és	5	m-es	terasz	tartozik	hozzá.	ellátás: önellátás, 
reggeli	térítés	ellenében	kérhető	3	800	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: apartmanonként egy hely ingyenes. Az ár tartalmazza: ágynemű,	törölköző,	víz-,	
gáz-, áramhasználat, légkondicionálás, végső takarítás díja, egy parkoló ingyenes használata. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	580	Ft/
fő/alkalom.	felár:	babaágy	és	kisállat	5,5	€/db/éj,	melyek	a	helyszínen	fizetendőek.	Kedvezmény:	reggeli	12	éves	korig	2	700	Ft/fő/alkalom.	Mini-
mum tartózkodás: 04.18-05.18.	között	2	éj,	05.18-06.22.	között	3	éj,	06.22-07.06.	között	5	éj,	a	többi	időszakban	7	éj.

            apartman/éj	 04.18-05.18.	 05.18-06.22.	 06.22-07.06.	 07.06-07.27.
 09.21-10.18. 09.14-09.21. 08.31-09.14. 08.10-08.31. 07.27-08.10.

2+2	fős	apartman	 19	500	Ft	 23	300	Ft	 29	900	Ft	 42	800	Ft	 46	700	Ft
4+2	fős	apartman	 23	300	Ft	 29	200	Ft	 39	800	Ft	 54	500	Ft	 58	400	Ft
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dalmácia dalmácia
sPlIT  
HoTel DUjAM ***          Hr0401
leírás: a hotel st. domninusról, split védeőszentje után kapta a nevét. A 
városközponttól	15	perces	a	legközelebbi	strandtól	pedig	25	perces	sétára	
található. szolgáltatások: recepció, légkondicionált étterem, mosoda, 
ingyenes	WIFI	 a	 közös	 terekben.	 elhelyezés: kétágyas modernül beren-
dezett szobákban, melyek légkondicionáltak, telefonnal, tv-vel és saját 
fürdőszobával felszereltek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda parkoló-
jában ingyenesen. Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/
éj. egyéb: egyedi lemondási feltételek.

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

kétágyas	szobában	 17	400	Ft	 19	900	Ft	 23	400	Ft

DUbrovnIK  
HoTel ADrIATIc**          Hr0401
leírás: dubrovnik óvárosától 4 kilométerre, a lapad-öbölben fekvő, 
fenyőerdővel	körülvett	egyszerű	szálloda,	közvetlenül	(50m)	az	apróka-
vicsos tengerparton található. A szálloda közelében éttermek, kávézók, 
üzletek várják a vendégeket. Az óvárosba közlekedő busz a hotel előtt 
áll meg.  szolgáltatás: étterem, bár, térítés ellenében internet-sarok, 
fitnesz, tenisz, a társalgóban ingyenes wifi. A parton bár, strandszerviz. 
elhelyezés: a főépületben található légkondicionált, pótágyazható, 
kétágyas, parkra néző, balkon nélküli vagy tengerre néző balkonos, 
fürdőszobás szobákban. ellátás: félpanzió (büféreggeli és vacsora).  Parkolás: ingyenesen a szálloda parkolójában. Kedvezmény: 2 éves kor alatt 
ingyenes	kiságy	használata	esetén,	egy	gyerek	2-12	éves	korig	pótágyon,	két	 felnőttel	50%,	12	éves	kor	 felett	pótágyon	20%.	  Az ár nem tar-
talmazza:	idegenforgalmi	adó	480	Ft/fő/éj,	12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%.		Minimum tartózkodás: 3 éj. rövidebb tartózkodás 
esetén	20%	felár	fizetendő.

                             fő/éj	 03.24-04.01.	 04.01-04.28.	 04.28-05.12.	 05.12-06.01.	 06.01-06.16.	 06.16-07.07.
	 	 10.06-11.01.	 10.01-10.06.	 09.29-10.01.	 09.08-09.29.	 08.18-09.08.	 07.07-08.18.

kétágyas	tengerre	néző	szobában	 11	900	Ft	 10	900	Ft	 12	900	Ft	 13	800	Ft	 15	700	Ft	 20	300	Ft	 23	900	Ft

                                fő/éj		 03.24-04.28.	 04.28-05.12.	 05.12-06.16.	 06.16-07.07.
	 10.06-11.02.	 09.29-10.06.	 09.08-09.29.	 08.18-09.08.	 07.07-08.18.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 10	900	Ft	 12	900	Ft	 13	800	Ft	 18	400	Ft	 21	200	Ft

előfoglalási kedvezmény: 10% (foglalás 03.31-ig, teljes összeg befizetése 04.10-ig)

50 m

sIbenIK 
solArIs resorT
A	Solaris	üdülő	Sibenik	városától	6	km-re	egy	félszigeten	helyezkedik	el	gyönyörű	zöld	környezetben,	rengeteg	család-	és	gyer-
mekbarát szolgáltatással. Az üdülő területén mobil házak és a villas kornati apartmanjai is foglalhatók. számos étterem, grill- 
terasz, bárok, kávézó, aquapark, játszótér, gyermek és felnőtt animáció, vízi sportok, fitnesz és wellness szolgáltatások, témaestek  
és még sok egyéb kikapcsolódási lehetőség garantálja a felejthetetlen nyaralást az egész család számára. 

MAKArsKA 
HoTel bIoKovKA ***          Hr0401
leírás: a hotel közvetlenül az aprókavicsos strand mellett húzódik, mediterrán növényzettel körülvéve. A szállodában az egészségturizmus fontos 
szerepet tölt be, különböző masszázsokat, fizikoterápiát és hidroterápiát is igénybe lehet venni. szolgáltatások: recepció, étterem, kávézó, bár, 
pénzváltó, edzőterem, szauna, medence, masszázs, játszótér, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas hegyre és tengerre néző balkonos szobákban, 
melyek	légkondicionáltak,	ingyenes	WIFI-vel,	TV-vel	és	hajszárítóval	felszereltek.	A	tengerre	néző	szobák	pótágyazhatóak.	ellátás: félpanzió, teljes 
panzió	térítés	ellenében	kérhető	2	800	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: a szálloda parkolójában térítés ellenében. Az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adó	580	Ft/fő/éj.	Kedvezmény: egy	gyermek	7	éves	korig	pótágyon	vagy	szülőkkel	egy	ágyon	ingyenes,	7-14	éves	kor	között	pótágyon	50%,	
7-14	éves	kor	között	főágyon	20%,	felnőtt	pótágyon	10%.	

MAKArsKA 
HoTel rosInA ****          Hr0401
leírás: a hotel Makarska nyugati partján fekszik, 300 méterre a tengertől. 
A	városból	naponta	 indulnak	hajók	Hvar,	 Brac	és	Korcula	 szigetére	 is.	
szolgáltatások:	recepció,	étterem,	bár,	ingyenes	WIFI,	ingyenes	parko-
lás.  elhelyezés:	kétágyas	hegyre	néző,	26	m2-es szobákban, melyek pót- 
ágyazhatóak. A lakrészhez egy franciaágy, egy zuhanyzós fürdőszoba 
és erkély is tartozik. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenesen a szálloda 
parkolójában. Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	580	Ft/fő/
éj. Kedvezmény: gyermek 2 éves korig szülőkkel egy ágyon ingyenes, 
2-12	éves	kor	között	pótágyon	60%.	Minimum tartózkodás: 3 éj, ennél 
rövidebb	tartózkodás	esetén	+	20%.

                                       fő/éj	 02.01-04.20.	 04.20-05.25.	 05.25-06.15.	 06.15-07.06.
 10.12-12.01. 09.28-10.12. 09.14-09.28. 08.24-09.14. 07.06-08.24.

kétágyas	tengerre	néző	szobában	 11	900	Ft	 13	900	Ft	 18	300	Ft	 24	400	Ft	 29	500	Ft
kétágyas	hegyre	néző	szobában	 10	900	Ft	 12	900	Ft	 16	900	Ft	 22	500	Ft	 26	500	Ft

                                fő/éj	 04.01-05.25.	 05.25-06.22.
 09.21-10.31. 08.24-09.21. 06.22-08.24.

kétágyas	szobában	 15	600	Ft	 19	900	Ft	 26	500	Ft

300 m

sPlIT 
HoTel zAgreb **          Hr0401
leírás:	 a	város	keleti	partján,	Duilovo	üdülőhelyen	 fekszik,	400	méterre	a	kristálytiszta	vizű	 tengerparttól.	szolgáltatások: recepció, étterem, 
hall,	 kávébár,	 ingyenes	WIFI	 és	 parkolás.	elhelyezés:	 két-,	 háromágyas	 szobákban,	melyek	 légkondicionáltak,	 ingyenes	WIFI-vel,	TV-vel,	 saját	
fürdőszobával és erkéllyel felszereltek. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes parkolás a szálloda parkolójában. Az ár nem tartalmazza: idegenfor-
galmi	adó	580	Ft/fő/éj.	Kedvezmény: gyermek 3 éves korig szülőkkel egy ágyon ingyenes. Minimum tartózkodás: 3 éj. rövidebb tartózkodás 
esetén	20%	felár	fizetendő.

                       fő/éj	 01.01-04.01.	 	 06.16-07.10.
 11.01-12.31. 04.01-06.16.	 07.17-09.01.	 07.10-07.17.	 09.01-11.01.

kétágyas	szobában	 13	200	Ft	 15	600	Ft	 19	900	Ft	 23	900	Ft	 17	700	Ft
háromágyas	szobában	 11	500	Ft	 12	800	Ft	 16	400	Ft	 19	500	Ft	 14	200	Ft

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

MAgánAPArTMAnoK          Hr0402
leírás:	az	apartmanok	az	összesen	27	kilométer	hosszú,	homokos	és	apró	kavicsos	strandokkal	rendelkező	sziget	 legszebb	üdülőhelyein,	Pag	
településen és környékén találhatóak, közel a tengerparthoz. elhelyezés: családiasan berendezett magánházak apartmanjaiban. Minden apart-
man fürdőszobás, felszerelt konyhasarokkal vagy önálló étkezős konyhával rendelkezik, terasz vagy balkon tartozik hozzájuk kerti bútorokkal. 
Ágyneművel	ellátottak,	többnyire	TV	biztosított.	Pótágyként	általában	a	nappaliban	található	kinyitható	kanapé	szolgál.	ellátás: önellátás. Par-
kolás: a házak előtt vagy azok udvarán, ingyenesen. Kedvezmény: egy	gyermek	4	éves	korig	a	szülők	ágyában	12	400	Ft/hét.	Az ár tartalmazza: 
szállás,	 áram-,	víz-,	gáz-	és	ágynemű	használatot	és	az	 idegenforgalmi	adót.	Az ár nem tartalmazza:	 egyszeri	 regisztrációs	díj	2	€/fő,	mely	a	
helyszínen fizetendő. felár: kisállat	előzetes	bejelentéssel	6	€/éj,	légkondicionált	apartman	rendelése	esetén	7	€/éj.	Minimum tartózkodás: 7	éj	
szombati érkezéssel.

apartman/hét	 05.01-06.08.	 06.08-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.13.	 07.13-07.27.
	 09.14-09.30.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.17-08.24.	 07.27-08.17.

2	fős	 64	900	Ft	 		77	400	Ft	 		92	800	Ft	 111	400	Ft	 135	900	Ft	 157	800	Ft
3	fős	 77	400	Ft	 		92	800	Ft	 114	500	Ft	 135	900	Ft	 160	900	Ft	 182	500	Ft
4	fős	 89	700	Ft	 114	500	Ft	 139	300	Ft	 163	900	Ft	 194	900	Ft	 225	900	Ft
5	fős	 99	900	Ft	 129	900	Ft	 157	800	Ft	 188	700	Ft	 219	700	Ft	 250	600	Ft

előfoglalási kedvezmény: 10%	(05.01-07.27.	és	08.24-09.30.	közötti	időszakra,	foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)
      5%	(07.27-08.24.	közötti	időszakra,	foglalás	04.30-ig,	teljes	összeg	befizetése	05.10-ig)

PAg  
MATe APArTMAnHáz
leírás:	a	kavicsos	strandtól	150	méterre,	Pag	központjától	pedig	300	mé-
terre található, étterem és vásárlási lehetőségek a közelben. elhelyezés: 
négyágyas szobákban, amelyekben a nappali, az étkező és a konyha egy 
légtérben van. A fürdőszobák zuhanyzóval felszereltek. A konyhában 
gáztűzhely	és	hűtőszekrény	található	fagyasztó	résszel.	A	szobákhoz	fe-
dett tengerre néző terasz is tartozik.

PAg  
vIllA IvAnKA
leírás: ez a szép kerttel rendelkező kényelmesen berendezett apart-
manház	a	kavicsos	 tengerparttól	150	méterre,	Pag	központjától	2,4	ki-
lométerre, a mediterrán városka csendes nyugodt részen található. el-
helyezés: 2-3	 és	 4-5	 fős	 apartmanokban,	melyek	 légkondicionáltak,	 a	
nappali a konyhasarokkal és az étkezővel egy légtérben található, ahol 
egy	 főnek	pótágy	áll	 rendelkezésre	 ,	 fürdőszoba	tusolóval	és	WC-vel,	a	
2-3	fős	apartmanokban	egy,	a	4-5	fős	apartmanokban	két	hálószoba	van.	
Az apartmanok egy részéhez terasz vagy erkély tartozik.

PAg  
MAjA APArTMAnHáz
leírás:	az	apartman	150	méterre	található	az	aprókavicsos	strandtól	és	
1,5	 kilométerre	 Pag	 központjától.	 elhelyezés: 4-5	 fős	 2	 szobás	 apart-
manban. A nappali, a konyha és az étkező egy légtérben található. A 
fürdőszoba fürdőkáddal felszerelt. Az apartmanhoz fedett, tengerre 
néző erkély tartozik.

150 m

150 m

150 m

vIllAs KornATI**** 
Hr0405
leírás: az apartmanok a solaris üdülőkomplexum területén belül, a 
tengerparttól	50	méterre	helyezkednek	el.	A	16	villában	50	kényelmesen	
berendezett apartman található. Az apartmanok vendégei igénybe ve-
hetik az üdülő szolgáltatásait. elhelyezés: 2+2 fős, 3+2 fős és 4+3 fős 
apartmanokban, melyek klímásak, saját fürdőszobával, erkéllyel vagy 
terasszal és jól felszerelt konyhasarokkal rendelkeznek, a konyhákban 
tűzhely,	hűtőszekrény	fagyasztó	résszel,	mikrohullámú	sütő,	filteres	kávéfőző,	vízforraló,	szagelszívó	áll	rendelkezésre,	SAT-TV-vel,	telefonnal	és	
széffel	felszereltek.	2+2 fős stúdió: két felnőtt és két gyermek számára, egy emeletes ágyas (12 éves korig használható) hálószobával rendelkezik, 
a konyha, az étkező és a franciaágy egy légtérben található, a konyhát és az előszobát rövid fal, részben elválasztja. 3+2 fős apartman: három 
felnőtt és 2 gyermek számára, felszereltségében megegyezik a 2+2 fős stúdióval, azzal a különbséggel, hogy két hálószobával rendelkezik, az 
egyikben	emeletes	ágy	a	másikban	franciaágy,	a	nappaliban	kihúzhatós	kanapé	(12	éves	korig)	áll	rendelkezésre,	valamint	a	WC	a	fürdőszobától	
külön helyiségben található. 4+3 fős apartman: négy felnőtt és három gyermek számára, két hálószobával rendelkezik, az egyikben franciaágy 
és egy kanapéágy, a másikban emeletes ágy vagy két különálló ágy, a nappaliban 2 fő számára kanapé áll rendelkezésre, két fürdőszobája van, 
az egyik zuhanykabinos a másik káddal felszerelt. ellátás: önellátás. Parkolás: az üdülő területén a kijelölt parkoló helyeken. Az ár tartalmazza: 
szállás,	víz-,	gáz-,	áram-,	törölköző	és	ágynemű	használat,	végső	takarítás	díja,	apartmanonként	egy	autó	parkolása.	Az ár nem tartalmazza: ide-
genforgalmi	adó	450	Ft/fő/éj,	12	éves	kor	alatt	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%.	Minimum tartózkodás:	06.29-08.24.	között	7	éj,	06.15-06.29.	
és	08.24-09.07.	között	5	éj,	05.18-06.15.	és	09.07-09.21.	között	3	éj,	egyébként	2	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	25%	felár	fizetendő.

solArIs MobIle HoMes****
Hr0405
leírás: a solaris üdülő területén belül helyezkednek el, fás, ligetes, zöld 
környezetben a kényelmesen berendezett mobilházak. A mobilházak 
vendégei szintén igénybe tudják venni az üdülő szolgáltatásait. elhe-
lyezés: 4+2 fős mobilházakban, melyek két hálószobával rendelkeznek, 
az egyik hálóban franciaággyal, a másikban két különálló ággyal, mind-
két	 hálószobához	 külön	 fürdőszoba	 tartozik,	melyekben,	WC	 és	mos-
dókagyló található, a konyha, a nappali és az étkező egy légtérben 
került elhelyezésre, ahol két gyermek (12 éves korig) számára kihúzható 
kanapéágy áll rendelkezésre. A házak klímával és sAt-tv-vel felszereltek, 
bútorozott terasszal rendelkeznek. ellátás: önellátás. Parkolás: mobilházanként egy parkolóhely ingyenes. Az ár tartalmazza: szállás, víz-, gáz-, 
áram-,	ágynemű-,	törölköző	használat,	parkolás,	végső	takarítás.	Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	370	Ft/fő/éj,	12	éves	korig	ingyenes,	
12-18	éves	kor	között	50%,	egyszeri	regisztrációs	díj	370	Ft/fő.	Minimum tartózkodás: 06.29-08.24.	között	7	éj,	06.15-06.29.	és	08.24-09.07.	között	
5	éj,	05.18-06.15.	és	09.07-09.21.	között	3	éj,	egyébként	2	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	25%	felár	fizetendő.

         apartman/éj	 04.18-05.18.	 05.18-06.15.	 06.15-06.29.
	 09.21-10.17.	 09.07-09.21.	 08.24-09.07.	 06.29-07-13.	 07.13-08.24.

2+2	fős	 19	700	Ft	 28	600	Ft	 45	600	Ft	 55	300	Ft	 63	600	Ft
3+2	fős	 24	400	Ft	 32	700	Ft	 49	700	Ft	 62	700	Ft	 78	400	Ft
4+3	fős	 25	800	Ft	 35	500	Ft	 56	200	Ft	 73	700	Ft	 88	500	Ft

         apartman/éj	 04.18-05.18.	 05.18-06.15.	 06.15-06.29.
	 09.21-10.17.	 09.07-09.22.	 08.24-09.07.	 06.29-07.13.	 07.13-08.24.

4+2	fős	 17	900	Ft	 34	600	Ft	 44	200	Ft	 55	300	Ft	 68	900	Ft

előfoglalási kedvezmény: 10%	(04.26-06.22.	és	09.07-10.17.	közötti	időszakra,	foglalás	02.28-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.15-ig)
    5% (06.22-09.07.	közötti	időszakra,	foglalás	02.28-ig,	teljes	összeg	befizetése	03.15-ig)

50 m

150 m

voDIce  
MATIlDe beAcH resorT ***
leírás: az üdülőhely közvetlenül a tengerparton helyezkedik el, a városközpont pár perces sétára található. si-
benik 10 km-es távolságra található. szolgáltatás:	recepció,	bár,	étterem,	WIFI,	klíma,	bicikli-	és	kajakkölcsönzés,	
ping-pong, medence, masszázs, szépségszalon. elhelyezés: 2+2 fős illetve 4+2 fős parkra vagy tengerre néző 
(felár	ellenében)	apartmanokban,	melyek	légkondicionáltak,	TV-vel,	telefonnal,	WIFI-vel,	konyhával,	nappaliban	 
2 fő számára megfelelő kihúzhatós fotelággyal, zuhanyzós fürdőszobával és terasszal felszereltek. A 2+2 fős  
apartmanban egy franciaágyas szoba, a 4+2 fős apartmanokban pedig egy franciaágyas és egy két külön ágyas 
szoba található. ellátás: önellátás, felár ellenében félpanzió kérhető. Parkolás: a létesítmény parkolójában felár ellenében. Az ár tartalmazza: klíma, 
ágynemű,	törölköző,	víz-,	gáz-,áramhasználat,	WIFI.	Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	500	Ft/fő/éj,	helyszínen	fizetendő.	Kedvezmény: félpan-
zió	3	éves	korig	ingyenes,	3-7	éves	kor	között	06.15-09.14.	között	4	700	Ft/fő/alkalom,	a	többi	időszakban	3	800	Ft/fő/alkalom.	felár:	parkolás	2	600	Ft/
autó/éj,	mely	a	helyszínen	fizetendő,	félpanzió	06.15-09.14.	között	9	400	Ft/fő/alkalom,	a	többi	időszakban	7	500	Ft/fő/alkalom,	tengerre	néző	apartman	
felára	04.18-05.18.,	06.29-08.24	és	09.28-10.18.	között	10%/apartman/éj,	többi	időszakban	15%/apartman/éj.	Minimum tartózkodás: 06.15-09.14.	között	
7	éj,	06.01-06.15.	között	5	éj,	05.18-06.01.	és	09.14-09.28.	között	3	éj,	a	többi	időpontban	2	éj.

                    apartman/éj	 04.18-04.27.	 	 05.18-06.01.	 	 06.15-06.29.
 09.28-10.18. 04.27-05.18. 09.14-09.28. 06.01-06.15. 08.24-09.14. 06.29-08.24.

2+2	fős	parkra	néző	apartman	 20	900	Ft	 24	700	Ft	 29	800	Ft	 37	900	Ft	 49	800	Ft	 63	800	Ft
4+2	fős	parkra	néző	apartman	 28	500	Ft	 29	800	Ft	 37	900	Ft	 45	600	Ft	 62	700	Ft	 93	200	Ft
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Pag-sziget Plitvicei-tavak

IrInovAc  
HoTel PlITvIcKA seDrA***/****          Hr0501
leírás:	a	rusztikus	hangulatú	szálloda	körülbelül	6	kilométerre	a	park	bejáratától,	lenyűgöző	természeti	környezetben	helyezkedik	el,	500	méterre	
a d1 autóúttól. étterme házias ételeket és az olasz konyha remekeit kínálja. szolgáltatás: étterem, télikert, terasz, bár, 24 órás recepció. elhe- 
lyezés:	3*	vagy	4*	kategóriájú,	légkondicionált,	két-	vagy	háromágyas,	fürdőszobás,	ingyenes	wifi-vel,	széffel,	TV-vel	rendelkező	szobákban.	ellátás: 
reggeli, felár ellenében félpanzió kérhető. Parkolás: ingyenes a szálloda parkolójában. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó,	580	Ft/fő/éj.	
Kedvezmény:	egy	gyermeknek	7	éves	korig	szülőkkel	egy	ágyban	2	400	Ft/fő/éj.	Egy	gyermek	18	éves	korig	pótágyon,	kétágyas	szobában	30%.	
felár:	félpanzió	5	900	Ft/fő/alkalom.	egyéb: egyedi lemondási feltételek!

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

3*-os	kétágyas	szobában	 14	900	Ft	 17	700	Ft
3*-os	háromágyas	szobában	 16	800	Ft	 18	900	Ft
4*-os	kétágyas	szobában	 19	900	Ft	 22	800	Ft

PlITvIČKA jezerA   
HoTel grAbovAc ***          Hr0501
leírás: a szállás a Plitvicei-tavak Nemzeti Park északi részénél, a központi zónától 12 kilométerre található csendes, nyugodt, zöld környezetben. 
szolgáltatás:	 a’la	 carte	 étterem,	 kávézó,	 24	órás	 recepció,	 játszótér,	 ingyenes	wifi.	elhelyezés:	 egyszerűen	berendezett	 SAT	TV-vel,	 telefonnal	
felszerelt, fürdőszobás, légkondicionált kétágyas szobában. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes a szálloda területén. Kedvezmény: 2 éves korig 
szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	7	éves	korig	pótágyon	50%,	egy	gyermek	7-12	éves	kor	között	pótágyon	30%,	felnőtt	pótágy	10%.	felár: félpanzió 
4	600	Ft/fő/alkalom.	Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	600	Ft/fő/éj.

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

kétágyas	szobában	 12	600	Ft	 15	800	Ft	 16	700	Ft

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

Plitvicei-tavak nemzeti Park – a csodálatos tavak világa

apartman/hét	 06.01-06.14.	 06.14-07.05.
 09.14-09.30. 08.23-09.14. 07.05-08.23.

2+1	fős	stúdió	 123	800	Ft	 139	300	Ft	 199	800	Ft
2+2	fős	apartman	 154	700	Ft	 199	800	Ft	 247	500	Ft
4+2	fős	apartman	 199	800	Ft	 262	900	Ft	 293	900	Ft

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

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	apartmanházban	2-3	fős	stúdiók,	3-4	fős,	valamint	4-6	fős	apartmanok	foglalhatók.	A	
konyhák	jól	felszereltek,	beépített	főzőlappal,	mikrohullámú	sütővel,	nagyméretű	hűtőszekrénnyel,	kávéfőzővel	rendelkeznek.	Minden	apartman	
erkélyéről rálátni a tengerre.  A tetőtérben lévő stúdió, illetve apartman nem rendelkezik erkéllyel és belmagassága is kisebb. Az udvaron grillezésre, 
szabadtéri	főzésre	is	van	lehetőség.	A	lakásokban	8	magyar	nyelvű	tévécsatorna	fogható.	Az	apartmanház	mellett	saját	parkolási	lehetőség	van.	
2-3 fős stúdió: a hálószoba, a nappali és a konyhasarok egy légtérben található. 3-4 fős: 1 hálószobás apartman, nappaliban kihúzható kanapé 
2 fő részére és konyhasarok, zuhanyzós fürdőszoba. 4-6 fős: 2 hálószobás apartman, nappaliban kihúzható kanapé 2 fő részére és konyhasarok, 
zuhanyzós fürdőszoba. ellátás: önellátás. Parkolás: az apartmanház mellett. Az ár tartalmazza: szállás, víz-, gáz- és áramfogyasztás, klíma. Az ár 
nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	1,15	€/fő/nap.	Minimum tartózkodás: 7	éj.	egyéb: egyedi lemondási feltételek.

150 m

PAg-szIgeT    
sTrAsKo cAMPIng          Hr0405
leírás: Pag-sziget középső részén, Novalja városától 1 kilométerre található, mediterrán növényekkel borított, fás, ligetes környezetben. A kemping 
57	hektáron	terül	el,	fenyők	és	olívafák	adnak	hűs	árnyékot	a	nyári	szezonban,	kavicsos	strandja	2	kilométer	hosszan	húzódik.	Nagy	és	kényelmes	
területével rengeteg kikapcsolódási és szórakozási lehetőségnek enged teret, ideális választás mindenki számára, aki szeretné aktívan eltölteni 
nyaralását. A kemping területén nudista strand is található. szolgáltatás: sport és rekreációs központ, animációs programok felnőttek és gyerme-
kek részére, esti szórakoztató programok, minigolf, strandröplabda, tenisz, kerékpárkölcsönzés, asztalitenisz, biliárd, vízi sporteszközkölcsönzés, 
masszázs, fitneszterem, étterem, kávézó, ajándéküzlet, széf a recepción, internetsarok. elhelyezés: Adria, Mediteran és Premium típusú, 4 fős mo-
bilházakban. ellátás: önellátás. Parkolás: házanként egy autó parkolása ingyenes. Az ár tartalmazza: szállás,	áram-,	víz-,	gáz-,	klíma-,	ágynemű-	és	
törölköző használat, parkolás, végső takarítás. Az ár nem tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	kb.	340	Ft/fő/éj,	egyszeri	regisztrációs	adó	1,1	€/fő.	
Kedvezmény: 12 éves korig pótágyon ingyenes. felár:	kisállat	06.15-09.07.	között	15	€/éj,	a	többi	időpontban	10	€/éj,	előre	rendelendő,	helyszínen	
kell fizetni. Minimum tartózkodás:	06.01-09.14.	között	7	éj,	egyébként	3	éj.

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

Adria mobil home: felszereltségében és méretében megegyezik a Premium mobil home-mal, a tengerhez közelebb, a második sorban helyez-
kednek el.

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

50 m

mobil	home/éj	 04.19-05.18.	 05.18-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.27.
	 09.14-10.06.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.10-08.24.	 07.27-08.10.

Premium	 19	800	Ft	 27	800	Ft	 42	400	Ft	 57	700	Ft	 59	800	Ft	 64	800	Ft
Adria	 23	800	Ft	 31	900	Ft	 46	600	Ft	 56	800	Ft	 69	800	Ft	 79	900	Ft
Mediteran	 27	800	Ft	 35	900	Ft	 49	900	Ft	 59	800	Ft	 72	400	Ft	 82	400	Ft
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Plitvicei-tavak
PlITvIce  
PlITvIce HolIDAy resorT          Hr0505
leírás: a kemping a Plitvicei Nemzeti Parktól 8 kilométerre a d1-es autópálya mentén helyezkedik el, parkosított zöld környezetben. A park közelségének 
és	a	könnyű	megközelíthetőségének	köszönhetően	kitűnő	választás	akár	nyaralásra,	akár	pár	napos	tartózkodásra	vagy	épp	transzferszállásnak	is	útban	a	
horvát	tengerpart	felé.	Szolgáltatásaival	és	egyedülálló	atmoszférájával	kellemes	kikapcsolódást	biztosít	bárki	számára,	kitűnő	programok	és	aktív	kikap-
csolódási	lehetőségek	várják	az	ideérkezőket.	Többféle	szállástípus	közül	válogathatunk,	a	vállalkozó	kedvűek	pedig	akár	egy	indián	tipiben	is	eltölthetik	az	
éjszakát. szolgáltatás: kávézó, bár, étterem, kültéri medence, grillezési és kültéri főzési lehetőség, piknikezőhely, lovaglás, kerékpározás, túrázás, kenuzás, 
asztalitenisz, játszótér, ingyenes wifi, 24 órás recepció, pénzváltás, mosási lehetőség, klíma. elhelyezés: faházak és bungalók standard és superior kate-
góriájú szobáiban, apartmanjaiban és tiPi indián sátrakban. ellátás: önellátás, felár ellenében reggeli, ebéd és vacsora kérhető. Parkolás: a kemping par-
kolójában ingyenes. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	320	Ft/fő/éj,	egyszeri	regisztrációs	díj	340	Ft/fő,	mely	irodánkban	fizetendő.	felár: reggeli 
3	400	Ft/fő/alkalom,	ebéd/vacsora	4	800	Ft/fő/alkalom.	Minimum tartózkodás: 2 éjszaka. egyéb: egyedi lemondási feltételek!

Pavilijon jelena	(standard	szobák):	kétágyas	szobák,	saját	fürdőszobával,	központi	fűtéssel	rendelkeznek,	SAT-TV-vel,	hajszárítóval	felszereltek.

bungalók	(superior	szobák):	két-	háromágyas,	magasabb	kategóriájú	szobák,	nagyméretű	franciaággyal,	központi	fűtéssel,	saját	fürdőszobával,	 
a	fürdőben	hajszárító,	zuhanykabin	és	WC,	klímával,	SAT-TV-vel	felszereltek.

Apartmanok:	a	bungalókhoz	hasonló	faházakban	találhatók,	5	fősek,	egy	hálószobával	rendelkeznek,	melyben	nagyméretű	franciaágy	és	egy	
kanapéágy található, a nappali, a konyha és az étkező egy helyiségben van, ahol két további fő elhelyezésére alkalmas kinyitható kanapé áll ren-
delkezésre.	A	fürdőszobában	hajszárító,	zuhanykabin	és	WC,	az	apartmanok	klímával,	LCD-TV-vel,	központi	fűtéssel	felszereltek.

Indián tipi (4 fős): az indián sátrak a kemping külön erre a célra kialakított területén helyezkednek el, a sátrak komfort nélküliek, a vizesblokkok 
közvetlenül a sátrak melletti területen találhatók. A tipik az eredeti ősi indián sátrak mintájára épültek, faburkolatú padlóval rendelkeznek, négy 
ágy, négy komód, egy fából készült asztal és négy fa szék található bennük.

                                              fő/éj	 01.15-05.01.	 05.01-06.01.	 06.01-07.01.
	 11.01-12.15.	 10.01-11.01.	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.

Paviljon	Jelena	kétágyas	szobáiban	 16	600	Ft	 19	800	Ft	 20	900	Ft	 24	300	Ft
Bungaló	kétágyas	szobáiban	 17	700	Ft	 20	900	Ft	 25	800	Ft	 29	700	Ft
Bungaló	háromágyas	szobáiban	 14	200	Ft	 16	900	Ft	 19	800	Ft	 22	400	Ft

                                 lakóegység/éj	 01.15-05.01.	 05.01-06.01.	 06.01-07.01.
	 11.01-12.15.	 10.01-11.01.	 09.01-10.01.	 07.01-09.01.

tipi	 29	200	Ft	 33	900	Ft	 43	300	Ft	 		49	500	Ft
apartman	 52	800	Ft	 59	700	Ft	 71	400	Ft	 		82	800	Ft
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Diplomáciai elérhetőségek

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

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

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

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

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

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

Autópályadíj

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

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

74 75

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

LenGYeLorsz áGKrakkó

                   fő/éj 01.10-04.01.
 11.01-12.23. 04.01-11.01.

kétágyas	szobában	 10	900	Ft	 12	600	Ft

																			fő/éj	 04.01-11.01.	 11.01-12.23.
kétágyas	szobában	 16	600	Ft	 12	900	Ft

               fő/éj	 01.10-03.01.	 03.01-05.01.
 11.01-12.01. 10.01-11.01. 05.01-10.01.

két- és háromágyas 
szobában 13	300	Ft	 12	800	Ft	 11	900	Ft

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

KrAKKó    
HoTel APIs****           Pl0201 
leírás: a szálloda krakkó központjától 3 km-re fekszik, így a belváros 
és a főpályaudvar tömegközlekedéssel kb. 10 perc alatt elérhető. A 
Glowny	vasúti	pályaudvar	kb.	3,3	km-re,	a	Kazimierz	negyed	kb.	5	km	
távolságra található az épülettől. szolgáltatás: 24 órás recepció, ét-
terem, bár, lift, ingyenes wifi. elhelyezés:	modern	berendezésű	lég- 
kondicionált szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, telefonnal 
rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában 
ingyenes. Kedvezmény: 4 év alatt ingyenes a szülők ágyában. Hely-
színen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/éj.	egyéb: házi-
állat vihető, az ár egyéni lekérés alapján érhető el. 

KrAKKó    
blUe APArTHoTel          Pl0201
leírás: az apartmanszálloda a város központjában, azonban mégis 
csendes és nyugodt környezetben található. krakkó főtere 4 perc, a 
vasútállomás	pedig	6	perces	sétával	érhető	el.	Központi	elhelyezkedé-
sének köszönhetően az óváros látnivalói könnyen megközelíthetőek.
szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, reggeliző terem, bár, lift, in-
gyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált szobákban, melyek tv-vel, 
vízforralóval,	hűtővel	és	fürdőszobájuk	hajszárítóval	ellátott.	ellátás: 
reggeli. Parkolás: a szálloda közelében lévő nyilvános parkolóban. 
Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	 kb.	 2	 PLN/fő/éj.	 Mini-
mum tartózkodás: 2 éj. 

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 100/120*	 140

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



zAKoPAne     
U WĘglArzA PAnzIó           Pl0304
leírás: a panzió festői környezetben fekszik, távol a mindennapi 
nyüzsgéstől,	valamint	gyönyörű	kilátással	bír	a	Tátrára.	A	sétálóutca,	
illetve az Aquapark kb.10 percre, a buszpályaudvar és a vasútál-
lomás kb. 20 perce található. szolgáltatás: recepció, felszerelt közös 
konyha, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas szobákban melyek saját 
fürdőszobával rendelkeznek. ellátás: önellátás. Parkolás: a panzió 
zárt parkolójában. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kb.  
2	PLN/fő/éj.

zAKoPAne     
TeresA PAnzIó          Pl0304
leírás:	a	panzió	a	Gubalówka	lábánál	helyezkedik	el,	Zakopane	Ha-
renda	nevezetű	 zöld	 városrészében.	A	 kb.	 4	 km-re	 fekvő	 városköz-
pont autóval nem egészen 10 perc alatt, könnyedén megközelíthető. 
szolgáltatás: recepció, lobby, étterem, bár discoval, játékterem 
ping-pong asztallal és biliárdasztallal, tv szoba, játszótér, program-
szervezési szolgáltatások, wifi. elhelyezés: hangulatosan berende-
zett kétágyas, fürdőszobával rendelkező szobákban. ellátás: reggeli.  
Parkolás: a panzió saját parkolójában ingyenes. Helyszínen fize-
tendő: idegenforgalmi	adó	2	PLN/fő/éj.	Kiemelt időszak: 01.10-02.28., 
04.19-05.06.,	06.20-09.10.	között	az	ár	egyéni	lekérésre	érhető	el.	

zAKoPAne     
WAnTA PAnzIó          Pl0304
leírás: a panzió zakopane központjában, a krupówki főutcától né-
hány	percnyi	sétára	helyezkedik	el,	amely	a	Fehér-völgy	túraútvon-
alaihoz is közel fekszik. szolgáltatás: étterem, bár kandallóval, kert, 
terasz, biliárd, ping-pong asztal, fitneszterem, wifi a közös helyisé-
gekben. elhelyezés: kétágyas vagy háromágyas szobákban, melyek 
fürdőszobával és tv-vel rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a 
panzió	őrzött	parkolójában	kb.	10	PLN/nap.		Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	 adó	 kb.	 2	 PLN/fő/éj.	 	Minimum tartózkodás: 2 éj. 
egyéb: kisállat	vihető	kb.	15	PLN/éj.	

zAKoPAne     
bAcHleDóWKA venDégHáz          Pl0304
leírás: a családias hangulatú villaépület zakopane festői negyedében 
található, kb. 3 km-re a város központjától. A vendégházból a tátra 
hegyvonulatainak látványa tárul a vendégek elé és a környező túra-
útvonalak is könnyen elérhetőek. szolgáltatás: kandallóval ellátott 
társalgó, jól felszerelt közös konyha, kert, gyermekjátszó, ingyenes 
wifi. elhelyezés: hangulatos szobákban, melyek fürdőszobával és 
TV-vel	ellátottak,	némelyikhez	kis	hűtővel,	vízforralóval	és	főzőlappal	
ellátott konyhasarok is tartozik. ellátás: önellátás. Parkolás: a ven-
dégház előtti parkolóban ingyenes. Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 2 éj.

LenGYeLorsz áG LenGYeLorsz áGzakopane
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																											fő/éj	 01.10-12.22.
kétágyas	szobában	 7	900	Ft

                           fő/éj 02.28-04.19. 09.10-12.20. 
	 05.06-06.20.	 12.20-12.27.
két-	és	háromágyas	szobában	 7	900	Ft	 13	300	Ft

 02.28-04.19., 04.23-04.30. 01.04-02.28., 04.19-04.23.
																																		fő/éj	 05.06-06.20.,06.24-06.30.	 04.30-05.06.,	06.20-06.24.	 12.20-12.27.
	 09.22-12.20.	 06.30-09.22.	
két-	és	háromágyas	szobában	 9	700	Ft	 10	900	Ft	 13	300	Ft

																																											fő/éj		 01.10-12.20.
két-	és	háromágyas	szobában	 7	500	Ft
két-	és	háromágyas	szobában	konyhasarokkal	 8	400	Ft

                 fő/éj 01.10-04.01.
	 11.01-12.27.	 04.01-11.01.

kétágyas	szobában	 8	800	Ft	 9	700	Ft

	 	 04.01-05.01.	
															fő/éj	 11.01-12.20.	 07.01-09.01.	 05.01-07.01.

  10.01-11.01. 09.01-10.01.

kétágyas	szobában	 11	900	Ft	 13	700	Ft	 15	500	Ft

fő/éj	 01.01-12.20.
kétágyas	szobában	 14	900	Ft

WIelIczKA    
HoTel solny***          Pl0401 
leírás:	 a	 barátságos	 szálloda	 Wieliczka	 központjához	 közel,	 a	
sóbányától kb. 1 km, krakkó belvárosától pedig kb. 10 km távolságra 
helyezkedik el. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, biliárdte-
rem, szauna, masszázs szolgáltatások, ingyenes wifi. elhelyezés: 
fürdőszobával, tv-vel, telefonnal és erkéllyel rendelkező szobákban. 
ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes a szálloda parkolójában. felár: 
egyágyas	 szoba	01.01-04.01.	és	11.01-12.31.	között	12	400	Ft/fő/éj,	
04.01-11.01.	 között	14	900	Ft/fő/éj.	Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/	éj.	egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni 
lekérésre érhető el. 

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

PoznAŃ   
HoTel KsIĘcIA józefA***          Pl0401 
leírás: az elegáns szálloda csendes környezetben helyezkedik el, a 
város központjától kb. 8 perces autóútra található. A vásárvárosnak 
is nevezett Poznań, lengyelország egyik legrégebbi városa, ahol ér-
demes elsétálni a színes polgári házak között a macskaköves utcákon 
a régi városházához és a piactérhez. szolgáltatás: 24 órás recepció, 
társalgó, étterem, bár, kert, ingyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen 
berendezett szobákban, melyek tv-vel és fürdőszobával rendel-
keznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda saját parkolójában in-
gyenes. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2	PLN/fő/	éj.	
Minimum tartózkodás: 2 éj.
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	 01.10-03.17.,	04.29-05.06.	 03.17-04.18.,	04.23-04.29.
	 06.19-09.15.,	12.19-12.22.	 05.06-06.19.,	09.15-12.19.
kétágyas	szobában	(fő/éj)	 14	600	Ft	 10	400	Ft
3-4	fős	apartmanban	(apartman/éj)	 50	800	Ft	 41	900	Ft

zAKoPAne    
sIenKIeWIczóWKA PAnzIó          Pl0304
leírás: a panzió zakopane központjában, de mégis csendes környé-
ken	helyezkedik	el,	a	Krupówki	főutcától	5	perc	sétára.	A	pályaudvar	
kb.	1,5	km-re	 található.	szolgáltatás: recepció, lobby, reggeliző te-
rem, kávézó, társalgó, kert, kerti grill, játszótér, gyermekjátszó, biliárd, 
kis	méretű	fitneszterem,	szauna	(felár	ellenében),	kerékpár	kölcsönzé-
si lehetőség, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek 
tv-vel és saját fürdőszobával felszereltek, vagy 3-4 fős apartmanban, 
melyben nappali kihúzható kanapéval, hálószoba franciaággyal és 
fürdőszoba található. ellátás: reggeli. Parkolás: a panzió előtti par-
kolóban ingyenes. Kiemelt időszak: 04.18-04.23 között az ár egyéni 
lekérésre érhető el. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kb.  
2	PLN/fő/éj.	egyéb: kisállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.



bUgIbbA 
relAX Inn HoTel ***          MA0201
leírás: bugibba szívében helyezkedik el, kávézók, éttermek és boltok 
szomszédságában,	a	kavicsos	strandtól	450	méterre.	szolgáltatások: 
24	órás	recepció,	lobby	bár,	csomagszoba,	ingyenes	WIFI,	étterem,	me-
dence. elhelyezés: kétágyas, erkélyes, standard illetve tengerre néző, 
zuhanyzós szobákban, melyek légkondicionáltak, tv-vel, telefonnal fel-
szereltek. ingyenes internet elérhetőség, tea- és kávéfőzési lehetőség is 
rendelkezésre áll. ellátás: önellátás.	Reggeli	felár	ellenében	1	000	Ft/fő/
alkalom. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	0,50	€/fő.	Ked-
vezmény: ingyenes babaágy. Minimum tartózkodás: 2 éj.

MáLta
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Diplomáciai elérhetőségek

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

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

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

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

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

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

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

Máltán a baloldali közlekedés szabályai az érvényesek.

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

78 79

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

MáLta

bUDAPesT – MálTA KÖzveTlen rePÜlŐjárATTAl!

Hetente háromszor, 
kedd, csütörtök, szombat

Ajánlatokért kérjük, keresse fel irodáinkat!

 lakott területen belül országúton autópályán

maximum	km/h	 50	 80	 –

bUgIbbA 
PrIMerA HoTel ***          MA0201
leírás:	 a	 hotel,	 St.	 Paul’s	 öbölben,	 Bugibba	 nyüzsgő	 központjában	 található	 a	 homokos	 tengerparttól	 mindössze	 200	 méterre.	 A	 szálloda	 
pár perces sétára fekszik a promenádtól, ahol mindenki kedvére válogathat a szórakozási lehetőségek közül, mint például pubok,  
üzletek, éttermek felfedezése. szolgáltatások: 24 órás recepció, lobby, étterem, széf, medence a tetőn. elhelyezés: 2 fős tengerre illetve  
belső udvarra néző balkonos szobákban, melyek, légkondicionáltak, tv-vel és tea- vagy kávéfőzővel felszereltek, saját fürdőszobával  
rendelkeznek. térítés ellenében igénybe vehető a minibár és a szobákban lévő széf is. ellátás: reggeli.	Felár	ellenében	félpanzió:	4	400	Ft/fő/alka-
lom. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó,	0,50	€/fő.	Kedvezmény: 2	éves	korig	ingyenes,	2	és	12	éves	kor	között	50	%.	

																																					fő/éj	 05.01-05.31.	 05.31-06.30.	 06.30-07.31.	 07.31-08.31.	 08.31-09.30.	 09.30-10.31.
kétágyas	belső	udvarra	néző	szobában	 11	900	Ft	 12	800	Ft	 13	300	Ft	 15	900	Ft	 12	800	Ft	 11	900	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 12	400	Ft	 13	300	Ft	 14	600	Ft	 17	300	Ft	 14	200	Ft	 13	300	Ft

																									szoba/éj	 05.01-05.07.	 05.07-05.31.	 05.31-06.30.	 06.30-07.31.	 07.31-08.27.	 08.27-09.14.	 09.14-10.14.	 10.14-10.31.
standard	kétágyas	szobában	 28	300	Ft	 20	300	Ft	 25	900	Ft	 33	600	Ft	 33	600	Ft	 30	900	Ft	 27	800	Ft	 19	500	Ft
tengerre	néző	kétágyas	szobában	 33	900	Ft	 22	500	Ft	 27	800	Ft	 36	700	Ft	 35	400	Ft	 33	200	Ft	 29	600	Ft	 21	700	Ft

előfoglalási kedvezmény: 8% (foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	02.28-ig,	05.08-10.31.	közötti	időszakban.)

200 m

st. Paul’s öböl

450 m



MáLta
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QAWrA 
HoTel sAnTAnA ****          MA0201
leírás:	a	hotel	a	Qawra	félszigeten	fekszik	pár	perc	sétára	a	2,5	km	hosszú	
promenádtól, ahol számos étkezési és szórakozási lehetőség található.  
A tengerparttól 200 méterre fekszik. szolgáltatások: recepció, étterem, 
pool bar, medence, edzőterem, parkolás, masszázs, szauna. elhelyezés: 
kétágyas standard és komfort szobákban, melyek légkondicionáltak, in-
gyenes	WIFI-vel,	TV-vel,	minibárral,	zuhanyzós	fürdőszobával	és	erkéllyel	
felszereltek. A standard szoba pótágyazható. A komfort szobák modern 
bútorokkal és kiegészítőkkel vannak felszerelve. ellátás:	 reggeli.	 Fél-
panzió	4	700	Ft/fő/alkalom	és	teljes	panzió	8	800	Ft/fő/alkalom	felár	el-
lenében igényelhető. Parkolás: ingyenesen a szálloda nyílt parkolójában. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	0,50	€/fő.	Kedvezmény: 
gyermekeknek	2	éves	korig	két	felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	2-12	éves	kor	között	két	felnőttel	egy	szobában	50%,	pótágyon	felnőtteknek	30%.

MellIeHA 
MellIeHA bAy HoTel ****          MA0201
Közvetlenül a tenger partján
leírás: a hotel saját homokos, lassan mélyülő, minden áramlattól men-
tes partszakasszal rendelkezik Málta keleti részén, párlépésre a Ghadira 
öböltől. Mellieha településen számos bolt, kávézó, éterem és megan-
nyi látványosság található. szolgáltatások: 24 órás recepció, étterem, 
kávézó, bár, fodrászat, ajándékboltok, lobby bár, medence, kert, par-
koló, könyvtár, bowling, ping pong, edzőterem, búvárkodás, vitorlázás, 
kenuzás. elhelyezés: kétágyas, teraszos tengerre néző szobákban, me-
lyek	légkondicionáltak,	TV-vel,	hajszárítóval,	ingyenes	WIFI-vel,	telefon-
nal és kávé- vagy teafőzővel felszereltek. ellátás: félpanzió,	all	inclusive	ellátás	is	kérhető	felár	ellenében	6	100	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: ingyenesen 
a szálloda kültéri parkolójában. Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó,	0,50	€/fő.	Kedvezmény: az első gyermek 2-12 éves kor között két 
felnőttel	egy	szobában	ingyenes,	második	gyermek	2-12	éves	kor	között	két	felnőttel	50%.	Minimum tartózkodás: 3 éj.
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                              fő/éj	 04.01-04.30.	 04.30-06.30.
  09.30-10.31. 06.30-09.30.

kétágyas	standard	szobában	 11	500	Ft	 14	600	Ft	 21	200	Ft
komfort	szobában	 12	800	Ft	 15	900	Ft	 22	500	Ft

                                 fő/éj	 02.01-02.28.	 02.28-03.31.	 03.31-04.30.	 04.30-05.31.	 05.31-06.30.
    09.30-10.31. 08.31-09.30. 06.30-08.31.

kétágyas	tengerre	néző	szobában	 11	900	Ft	 13	300	Ft	 14	600	Ft	 22	900	Ft	 25	800	Ft	 30	800	Ft

előfoglalási kedvezmény: 10% (foglalás és teljes összeg befizetése 04.04-ig) 

200 m

bUgIbbA 
ToPAz HoTel ***          MA0201
leírás:	 St.Paul’s	öböl	 csendes	 részén,	Málta	nemzetközi	ócenáriumának	 szomszédságában	 terül	 el,	 Bugibba	 főterétől	 700	méterre.	A	 kavicsos	
strand 800 méterre helyezkedik el a szállástól. szolgáltatások:	 recepció,	masszázs,	 autókölcsönzés,	 csomagszoba,	 ingyenes	WIFI.	elhelyezés: 
kétágyas	szobákban	(két	különálló	ágy),	melyek	légkondicionáltak,	saját	zuhanykabinos	fürdőszobával,	széffél	és	TV-vel	felszereltek. ellátás: ön-
ellátás.	Felár	ellenében	reggeli	2	000	Ft/fő/alkalom,	félpanzió	5	100	Ft/	fő/alkalom	is	kérhető.	Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	0,50	€/
fő. Kedvezmény:	gyermekeknek	12	éves	korig	a	szoba	árából	50	%,12	éves	kor	felett	pótágyon	30	%.	felár: erkélyes medencére néző kétágyas 
szoba	1	700	Ft/éj/szoba.

                     fő/éj	 01.03-03.31.	 03.31-04.29.	 04.29-05.07.	 05.07-05.31	 05.31-06.30.
     09.30-10.31. 06.30-08.31.	 08.30-09.30.

kétágyas	szobákban	 7	000	Ft	 10	900	Ft	 16	900	Ft	 11	500	Ft	 12	800	Ft	 17	700	Ft	 15	900	Ft

st. Paul’s öböl



bUDvA  
HoTel slovensKA PlAŽA***+          cg0201 
leírás:	a	mediterrán	hangulatú	szálloda	Budva	központjától	10	percnyi	sétára,	a	homokos-kavicsos	strandtól	csupán	50	méterre	található.	szolgáltatás: 
recepció, medence, gyerekmedence csúszdával, éttermek, aperitif bár, kávézó, este gyerekprogram, tv-szoba, széf a recepción, ajándékbolt, ingyenes 
wifi a recepción, az aparitif bárban és az étteremben, térítés ellenében mini-golf és teniszpályák, fitnesz, szauna, pezsgőfürdő, masszázs. elhelyezés: +1 
ággyal pótágyazható, fürdőszobás kétágyas szobákban, valamint 2+1 fős, felújított négycsillagos szobákban. Mindkét típus légkondicionált, erkélyes, 
hűtővel,	TV-vel,	hajszárítóval,	térítés	ellenében	wifi	csatlakozási	lehetőséggel	is	felszereltek.	ellátás: félpanzió vagy all inclusive. Parkolás: a szálloda zárt 
parkolójában	kb.	4	€/nap.	Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	750	Ft/fő/éj.	Kedvezmény: egy gyermek 2 éves korig a szülők ágyában ellátás 
nélkül	ingyenes,	egy	gyermek	2-7	éves	kor	között	két	felnőttel	pótágyon	50%,	7-12	éves	kor	között	30%,	12	éves	kor	felett	10%.	felár: all nclusive ellátás 
04.01-06.01.	és	10.01-11.01.	között	3	000	Ft/fő/alkalom,	06.01-10.01.	között	5	000	Ft/fő/alkalom.	Minimum tartózkodás:	07.01-09.01.	között	3	éj.

budva	Montenegró	legnagyobb	tengerparti	települése,	a	turizmus	pezsgő	központja	és	az	egyik	legrégibb	város	a	mintegy	2500	
éves	történelmével.	Tengerpartja	mindössze	21	kilométer	hosszú,	mégis	a	turisták	egyik	legkedveltebb	helyének	számít.	17	kisebb-
nagyobb,	gyönyörű,	 világos	homokú,	 lassan	mélyülő	 strandjai	 fürdésre,	 vízi	 sportokra	 kiválóan	alkalmasak,	 ezenkívül	 szórakoz-
tató és kulturális központok sokasága jellemző e helyre. Az évi 2300 napsütéses órának is köszönhető, hogy az Adria legszebb 
üdülőhelyeihez tartozik.

MonteneGro

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

Diplomáciai elérhetőségek

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

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

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

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

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

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

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

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.
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  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

MonteneGroBudva

                        fő/éj	 03.01-05.01.	 	 06.01.-07.01.	 07.01-07.15.
 10.01-12.28. 05.01-06.01. 09.10-10.01. 08.20-09.10. 07.15-08.20.

kétágyas	szobában		 11	300	Ft	 15	800	Ft	 22	400	Ft	 24	800	Ft	 26	900	Ft

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

kétágyas	szobában		 15	800	Ft	 19	500	Ft	 22	900	Ft
kétágyas	4	csillagos	szobában	 17	900	Ft	 22	300	Ft	 27	300	Ft

bUDvA  
HoTel gArnI HoTel bUTUA resIDence ****          cg0201
leírás: a szálloda az aprókavicsos strandtól mindössze 30 méterre, a 
vitorláskikötőtől	pedig	kb.	60	méterre	található,	közel	a	város	leghosz-
szabb strandjához a slovenska plaza strandhoz, ahonnan csodálatos ki-
látás nyílik budva óvárosára. A strand mentén húzódó sétányon boltok 
és kávézók sokasága várja a látogatókat. szolgáltatás: recepció, étter-
em,	parkoló,	széf,	 ingyenes	WIFI,	 lift.	elhelyezés: kétágyas szobákban, 
melyek	légkondicionáltak,	ingyenes	WIFI-vel,	TV-vel	felszereltek	és	saját	
fürdőszoba tartozik hozzájuk. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda zárt 
parkolójában	kb.	 16,5	€/nap,	mely	a	helyszínen	fizetendő.	Az ár nem 
tartalmazza:	 idegenforgalmi	adó	680	Ft/fő/éj.	Kedvezmény: idegen-
forgalmi	adó	12	éves	korig	30%.	Minimum tartózkodás:	07.01-09.10.	
között	5	éj.

30 m

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 80	 100	 –

50 m



MonteneGro Budva

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!

bUDvA  
HoTel TArA****          cg0201
leírás: budvától 2 km-re, a híres bečići strand homokos partjaitól 100 méterre. szolgáltatás: 24 órás recepció, csomagmegőrző, étterem, bár, lift, 
medence, asztalitenisz, fitneszterem, ingyenes wifi, mosoda, autóbérlés. elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, minibárral felszerelt fürdőszobás, 
kétágyas standard szobában. ellátás: félpanzió. Parkolás: ingyenes parkolási lehetőség a közelben.  Az ár tartalmazza: ingyenes strandszerviz 
(2 napozószék + 1 napernyő). Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	12	éves	korig	ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%,	18	éves	kortól	550	
Ft/fő/éj.	Kedvezmény:	szülőkkel	egy	ágyban	2	éves	korig	ingyenes,	2-7	éves	kor	között	szülőkkel	egy	ágyban	70%,	pótágyon	50%,	7-12	éves	kor	
között	pótágyon	30%,	12	éves	kortól	10%.		felár: tengerre	néző	szoba	3	700	Ft/éj.	Minimum tartózkodás: 5	éj.

bAr  
HoTel PrIncess****          cg0201
leírás:	a	szálloda	Bar	egyik	legvonzóbb	részén,	a	tengerparti	sétány	mentén	helyezkedik	el,	mindössze	15	méterre	a	kavicsos	strandtól,	a	köz-
ponttól pedig csupán 300 méterre. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, lift, medence, asztalitenisz, fitneszterem, internet elérhetőség, mosoda, 
parkolási lehetőség. elhelyezés:	légkondicionált,	TV-vel,	minibárral,	széffel	felszerelt	fürdőszobás,	kétágyas,	parkra	vagy	tengerre	néző	szobában.	 
ellátás: félpanzió. Az ár nem tartalmazza:	 idegeforgalmi	adó	12	éves	korig	 ingyenes,	12-18	éves	kor	között	50%,	18	éves	kortól	450	Ft/fő/éj,	
kaució	50	€/fő	(helyszínen	fizetendő).	Kedvezmény:	szülőkkel	egy	ágyban	7	éves	korig	ingyenes,	7-12	éves	kor	között	szülőkkel	egy	ágyban	50%,	
12	éves	korig	pótágyon	30%,	12	éves	kortól	pótágyon	10%.	felár:	tengerre	néző	szoba	4	000	Ft/szoba/éj.	Minimum tartózkodás:	5	éj.

PoDgorIcA  
HoTel rAMADA****          cg0201
leírás: a szálloda a város központjában található, rövid sétára a főváros 
látnivalóitól, mint például az óratoronytól, a sastavic hídtól, valamint kb. 
30 percre a krisztus feltámadása ortodox katedrálistól. szolgáltatás: re-
cepció, étterem, bár, lift, mosodai szolgáltatások, fitneszterem, szauna, 
masszázsszolgáltatások, reptéri transzfer. elhelyezés: légkondicionált 
kétágyas standard vagy deluxe szobákban, melyek tv-vel, ingyenes 
wifi-vel,	 telefonnal,	 széffel,	 minibárral	 rendelkeznek	 és	 fürdőszobájuk	
hajszárítóval felszerelt. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenesen a szálloda 
parkolójában. Kedvezmény: szülőkkel egy ágyban 4 éves korig ingye-
nes,	4-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	12	éves	kortól	8	800	Ft/fő/éj.	
felár:	félpanzió	12	éves	korig	3	000	Ft/fő/alkalom,	12	éves	kortól	5	600	
Ft/fő/alkalom.	Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	340	Ft/fő/éj.
Minimum tartózkodás: 3 éj.
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100 m

                             fő/éj	 04.01-05.01.	 05.01-05.28.	 05.28-06.15.	 06.15-07.08.
	 10.13-10.31.	 09.25-10.13.	 09.16-09.25.	 08.27-09.16.	 07.08-08.27.

kétágyas	standard	szobában	 16	900	Ft	 19	400	Ft	 22	600	Ft	 25	800	Ft	 29	900	Ft

                                     fő/éj	 04.01-06.01.	 06.01-07.01.	 07.01-07.20.
	 10.01-10.31.	 09.16-10.01.	 09.01-09.16.	 07.20-09.01.

kétágyas	parkra	néző	szobában	 13	500	Ft	 15	300	Ft	 18	500	Ft	 19	800	Ft

																											fő/éj	 01.01-12.31.
kétágyas	standard	szobában	 19	800	Ft
kétágyas	deluxe	szobában	 23	800	Ft

15 m

előfoglalási kedvezmény: 5%	(04.01-07.01.	és	09.16-10.31.	között	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése:	03.31-ig)
 5%	(07.01-09.16.	között	minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén	(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése:	05.31-ig)

  KlUb AssIsT géPjárMŰ AssIsTAnce bIzTosíTás               
Külföldi utazás előtt is tanácsos felkészülni a váratlan helyzetekre, érdemes biztosítást kötni.         

a Klub assist egy biztosítási csomag, amely a gépjármű és az autóban ülők számára nyújt védelmet, 
ha baleset vagy műszaki meghibásodás következik be.

szolgálTATás

Helyszíni	hibaelhárítás	(hibaelhárítás,	diagnosztika,	
akkumulátor csere csak Magyarországon!) ü ü
Gépjármű	szállítása	legközelebbi	szervízbe,	

javítóműhelybe.
legközelebbi szervízbe, 

de	legfeljebb	50	km	távolságig.
legközelebbi szervízbe, 

de legfeljebb 100 km távolságig.

Gépjármű	őrzése,	tárolása.

Gépjármű	utasainak	eljuttatása	(taxival)	
a káresemény helyszínéről, tömegközlekedési 

állomásig	/	szálláshelyig	/	repülőtérig.

szállás (amennyiben a gépkocsi külföldi javítása 
24 órán belül nem lehetséges).

szállás (alkatrész utánküldésre várás miatt).

szállás + 1 éjszakára (javítás vagy 
alkatrészre várás miatt, a szerviz hétvégi vagy 

ünnepi zárva tartása esetén).

szállás (gépkocsivezető küldése miatt).

Alkatrész utánküldés külföldre (amennyiben 
a gépkocsi megjavításához, külföldön nem áll 

rendelkezésre a megfelelő alkatrész).

jogi segítségnyújtás megszervezése.

telefonköltség (segélyhívó központba 
érkező hívások esetén).

bIzTosíTásI DíjAK:

utazási költség megtérítése 
(amennyiben	a	gépjármű	javítása	

24 órán belül nem lehetséges).

Visszautazás	a	megjavított	gépjárműért.

bérautó igénylése hazautazáshoz 
(az	üzemképtelen	gépjármű	hazaszállítása	

esetén, min. 2 fő hazautazása esetén).

Gépkocsivezető küldése külfödre 
(amennyiben nincs vezetésre alkalmas személy 

a biztosítottak között).

Bérautó	igénylése	(a	gépjármű	külföldi	
javításának	idejére,	amennyiben	a	gépjármű	

javítása 24 órán belül nem lehetséges).

Az	első	munkanapig,	de	legfeljebb	5	napig,	
max.:1	300	Ft/nap	összeghatárig.

Legfeljebb	15	000	Ft	összeghatárig.

Úti célhoz történő továbbutazás vagy 
hazautazás (taxi, autóbusz, repülő), legfeljebb 

60	000	Ft	összeghatárig,	vonattal	a	
ii. osztályon történő utazás költségéig.

visszautazás 1 fő részére (autóbusz, repülő), 
legfeljebb	60	000	Ft	összeghatárig,	vonattal	a	

ii. osztályon történő utazás költségéig.

belföldi lakó vagy telephelyig történő 
hazautazásra, legfeljebb 3 napra eső bérleti díj 
térítése,	5	fős	gépkocsi	esetén	15	000	Ft	/	nap,	
ötnél	több	fős	gépkocsi	esetén	22	000	Ft/nap	

összeghatárig.

	A	Klub	Assist	részletes	feltételei	az	Általános	és	a	Különös	Szerződési	Feltételek	szerint!

Az	első	munkanapig,	de	legfeljebb	5	napig,	
max.:	5	euro	/nap	összeghatárig.

Legfeljebb	50	euro	összeghatárig.

A javítás elvégzéséig, de legfeljebb 
3 éjszakára (kétágyas szoba árában), 

100	euro/éjszaka	összeghatárig.

Az alkatrészre történő várakozás idejére, 
de legfeljebb 2 éjszakára (kétágyas szoba árában), 

100	euro/éjszaka	összeghatárig.

további 1 éjszaka szállás térítése 
(kétágyas szoba árában), 

de legfeljebb 100 euro összeghatárig.

Gépkocsivezető küldés esetén, 
de legfeljebb 2 éjszakára (kétágyas szoba árában), 

100	euro/éjszaka	összeghatárig.

Gyorspostán feladott alkatrész küldése, 
legfeljebb	30	000	Ft	összeghatárig.

A	gépjármű	külföldi	műhelyben	történő	javítása	
során felmerülő jogvita rendezésére, jogi tanácsadási 

szolgáltatás, legfeljebb  200 euro összeghatárig.

Mobil telefonszámla térítése, legfeljebb 
5	000	Ft	összeghatárig,	postai/szállodai	hívás	esetén	

25	euro	összeghatárig.

      1–5 nap: nem klubtagoknak   2 990 ft, klubtagoknak 2 590 ft                                                                                                                                               
   6–10 nap: nem klubtagoknak   4 990 ft, klubtagoknak 3 490 ft                                                                                                                                               
11–31 nap: nem klubtagoknak 14 990 ft, klubtagoknak 8 995 ft

Úti célhoz történő továbbutazás vagy 
hazautazás (taxi, autóbusz, repülő), legfeljebb 

600	euro	összeghatárig,	vonattal	a	
ii. osztályon történő utazás költségéig.

visszautazás 1 fő részére (autóbusz, repülő), 
legfeljebb	600	euro		összeghatárig,	vonattal	a	

ii. osztályon történő utazás költségéig.

bérautó kiszállítása autómentővel (vezető nélküli, 
belföldi rendszámú, legfeljebb 1400 cm3 autó), 

a kiszállítás idejére, de legfeljebb 3 napra eső bérleti 
díj	térítése,	5	fős	gépkocsi	esetén	15	000	Ft/nap,	ötnél	
több	fős	gépkocsi	esetén	22	000	Ft/nap	összeghatárig.

biztosított váratlan megbetegedése vagy nem közúti 
balesetből származó sérülése esetén, vezetésképtelen-
ség miatt. A sofőr utazási-, ellátási-, és szállásköltségét 
a biztosító fizeti, de a hazautazáshoz szükséges többi 

költséget nem (üzemanyag, úthasználatidíj stb.).

A	gépjármű	megjavításáig,	
de legfeljebb 3 napra, a térítés felső határa 

max.:	100	euro/nap.

Gépjármű	hazaszállítása	külföldről	(súlyos	
meghibásodás esetén: lsd. szerződési feltételek).

A biztosítási időszak alatt legfeljebb 
1	alkalommal,	150	000	Ft	összeghatárig,	
25	000	Ft	önrészesedés	levonásával.

Gépjármű	nehezített	mentése	(darus). Legfeljebb	10	000	Ft-ig. Legfeljebb	35	euro	összeghatárig.

szolgáltatás és kedvezmény limitek 
belfÖlDÖn

szolgáltatás és kedvezmény limitek 
KÜlfÖlDÖn

A 	KLUB 	ASS I ST 	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT I 	 PONTJA INKON 	KÖTHETŐ !
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Diplomáciai elérhetőségek
Nagykövetség: 	10117	Berlin,	Unter	den	Linden	76.,	
Telefon:	+49	(30)	203	100,	ügyeleti	mobiltelefon:	+49	(172)	323	3930,	
fax: +49 (30) 229-1314.

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

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

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

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

Társklub: Allgemeiner deutscher Automobil-club  (AdAc)
segélyhívószám: 0180 2 22 22 22, mobiltelefonról: 22 22 22.

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

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

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

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

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

*kétszer	kétsávos	autóúton	csak	ajánlott	a	130	km/h

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!
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 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 100	 100/130*		 130

berlIn   
cITy HoTel berlIn eAsT****
De0101
leírás:	a	317	tágas	és	modern	szobával	rendelkező	szálloda	a	város	keleti	
részén,	az	Alexanderplatz-tól	kb.	15	perces	villamos	útra	 fekszik.	A	 legkö-
zelebbi villamosmegálló a szálloda közvetlen közelében található, mellyel 
könnyen megközelíthető a belváros. szolgáltatás: 24 órás recepció, ét-
terem, bár, fitneszterem, wifi térítés ellenében. elhelyezés: kényelmesen 
berendezett légkondicionált kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, 
hajszárítóval, tv-vel és telefonnal rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában felár ellenében. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi 
adót. Kedvezmény: 13	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	ingyenes,	13	éves	kor	felett	12	400	Ft/fő/éj.	Kiemelt időszakok:	02.05-02.08.,	03.05-03.08.,	
05.24-05.25.,	07.29-08.04.,	09.05-09.10.,	09.27-09.28.,	10.11-10.14.	között	az	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	el.	A	kiemelt	időszakokban	eltérő	lemondási	
feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban! Minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás estén felár fizetendő. egyéb: háziállat vihető, 
az ár egyéni lekérésre érhető el.

berlIn   
HolIDAy Inn eXPress cITy cenTer***
De0101
leírás: a szálloda központi elhelyezkedésének köszönhetően kiváló kiindulópontja berlin felfedezésének. A Potz-
damer	Platz,	a	Brandenburgi	kapu	kb.	15-20	perces	sétányira	érhető	el,	valamint	a	szállodától	kb.	400	méterre	
található	egy	S-Bahn	megálló	 is,	mellyel	könnyedén	megközelíthető	Berlin	 főpályaudvara	és	a	Friedrichstraße	
híres bevásárló utcái is. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, reggeliző terem, bár, ingyenes wifi. elhelyezés: 
kényelmesen berendezett légkondicionált kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, hajszárítóval, rádióval, 
tv-vel és telefonnal rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás:	a	szálloda	parkolójában	kb.	23	€/autó/éj.	Az ár tar-
talmazza: idegenforgalmi adót. Kedvezmény: 3.	fő	pótágyon	9	900	Ft/fő/éj.	Kiemelt időszakok:	01.25-01.27.,	
02.05-02.16.,	03.04-03.09.,	05.24-05.25.,	05.31-06.01.,	06.07-06.17.,	09.01-10.05.,	11.01-11.02.,	12.30-12.31.	között	
az árak egyéni lekérésre érhetőek el. A kiemelt időszakokban eltérő lem-
ondási feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban! Minimum 
tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás estén felár fizetendő. egyéb: 
háziállat	vihető	16	€/kisállat/éj.	

berlIn   
H’oTello K’80 ****       De0101
leírás:	 a	 modern	 stílusú	 szálloda	 Charlottenburg	 városrészben	 található,	 kb.	 50	 méterre	 a	 Savigny	 Platz-tól.	 
villamosmegálló a közelben, a kurfüstendamm bevásárló utca gyalog 3 perc alatt, a berlini állatkert 10 percen belül 
könnyedén elérhető. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, étterem, bár, terasz, könyvtársarok, finn szauna, fitnesz-
terem, ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált modern stílusú kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, 
széffel	és	fürdőszobájuk	hajszárítóval	felszerelt.	ellátás: reggeli. Parkolás: nyilvános parkolási lehetőség a közelben, 
kb.	16	€/nap.	Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakok: 
01.14-01.18.,	 02.05-02.08.,	 03.05-03.10.,	 03.25-03.28.,	 05.14-05.17.,	 05.20-
05.25.,	 06.26-06.29.,	 07.02-07.07.,	 09.05-09.11.,	 09.28-09.29.,	 10.17-10.21.	
között az árak egyéni lekérésre érhetőek el. A kiemelt időszakokban 
eltérő lemondási feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban!   
Minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás estén felár fizetendő.

berlIn   
IbIs Messe**+       De0101
leírás: a szálloda a berlini kongresszusi- és vásárközpont mellett fek-
szik.	 Az	 S-Bahn	megálló	 és	 a	 Kaiserdamm	metróállomás	 kb.	 150	mé-
terre található, ahonnan az olimpiai stadionhoz és a zoologischer 
Garten pályaudvarhoz is indulnak közvetlen járatok. szolgáltatás:  
24 órás recepció, reggeliző terem, bár, ingyenes wifi. elhelyezés: ké-
nyelmesen berendezett légkondicionált kétágyas szobákban, melyek 
fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal rendelkeznek.  ellátás: 
reggeli. Parkolás: nyilvános parkolási lehetőség a közelben. Az ár tar-
talmazza: idegenforgalmi adót. Kedvezmény: 6	éves	korig	a	szülőkkel	
egy	szobában	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	pótágyon	2	900	Ft/fő/éj,	
12	éves	kor	felett	9	900	Ft/fő/éj.	Kiemelt időszakok: 01.18-01.20.,	02.05-02.08.,	03.06-03.10.,	04.08-04.12.,	05.20-05.26.,	09.05-09.11.,	09.23-09.27.,	
11.27-11.30.,	12.30-12.31.	között	az	árak	egyéni	 lekérésre	érhetőek	el.	A	kiemelt	 időszakokban	eltérő	 lemondási	 feltételek	érvényesek,	ezekről	
érdeklődjön irodáinkban!  Minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás estén felár fizetendő. egyéb:	háziállat	vihető	kb.	8	€/kisállat/éj.

Berlin

       fő/éj	 01.01-04.01.	 04.01-05.01.	 05.01-06.01.
	 	 06.01-07.01.	 09.01-11.01.	 07.01-09.01.

kétágyas 
szobában 13	700	Ft	 16	400	Ft	 17	500	Ft	 15	900	Ft

                  fő/éj	 01.01-03.01. 03.01-09.01.
  10.01-11.01. 11.01-12.31.

kétágyas	szobában	 12	800	Ft	 16	600	Ft	 13	300	Ft

               

fő/éj

 01.01-03.01. 
03.01-04.13.

	 05.06-05.25.		
	 04.13-05.06.	

10.01-10.21.
 09.01-10.01.

	 05.25-09.01.	 	 10.21-12.14.
 12.14-12.28. 
kétágyas	szobában	 15	900	Ft	 17	900	Ft	 18	900	Ft

                    fő/éj 01.01-12.01. 01.01-12.01. 
 péntek-hétfő hétfő-péntek 
kétágyas	szobában	 10	800	Ft	 12	900	Ft

5=6 (5	éjszaka	áráért	6	éjszakát	tölthet	el)	–	a	kiemelt	időszakokra	nem	érvényes

3=4 (01.01-02.01.,	02.08-03.01.,	03.09-05.20.,	05.26-07.25.,	
08.05-09.01.,	09.11-09.23.,	09.29-10.07.	és	10.15-10.28.	között	
3 éjszaka áráért 4 éjszakát tölthet el) 
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frAnKfUrT  A&o frAnKfUrT gAllUsWArTe       De0401
leírás: a főpályaudvartól, kb. 1 km-re, a város központjától pedig kb. 2 km-re található. szolgáltatás: 24 órás recepció, parkoló, wifi, bár. el-
helyezés: kétágyas (különálló ágyas), saját fürdőszobával rendelkező szobákban. ellátás: büféreggeli. felár: ebédcsomag	2	000	Ft/fő/csomag.	 
Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2,5	€/fő/éj.	Kiemelt	időszak:	a	vásárok	idején	érvényes	árak	egyéni	lekérésre	érhetőek	el.

KÖln  A&o KÖln neUMArKT       De0401
leírás: a Mauritius negyedben, csendes, de mégis központi helyen található, a főpályaudvartól kb. 2,2 km távolságra. szolgáltatás: 24 órás recep-
ció, parkoló, wifi, bár. elhelyezés: kétágyas (különálló ágyas), saját fürdőszobával rendelkező szobákban. ellátás: büféreggeli.  felár: ebédcsomag 
2	000	Ft/fő/csomag.	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	kb.	3	€/fő/éj.	Kiemelt	időszak:	a	vásárok	idején	érvényes	árak	egyéni	lekérésre	
érhetőek el.

DrezDA  A&o DrezDA HAUPTbAHnHof        De0401
leírás: a hostel kb. 400 méterre található a drezdai főpályaudvartól. szolgáltatás: 24 órás recepció, bár, parkoló, wifi, széf. elhelyezés: kétágyas 
(különálló ágyas), saját fürdőszobával rendelkező szobákban. ellátás: büféreggeli. felár:	ebédcsomag	2	000	Ft/fő/csomag.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	kb.	2	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: a vásárok idején érvényes árak egyéni lekérésre érhetőek el.

lIPcse  A&o leIPzIg HAUPTbAHnHof         De0401
leírás:	200	méterre	található	a	főpályaudvartól,	illetve	alig	500	méterre	az	óvárostól.	szolgáltatás: 24 órás recepció, parkoló, wifi, bár. elhelyezés: 
kétágyas (különálló ágyas), saját fürdőszobával rendelkező szobákban. ellátás: büféreggeli. felár:	ebédcsomag	2	000	Ft/fő/csomag.	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: a vásárok idején érvényes árak egyéni lekérésre érhetőek el.

A hotel és hostel tökéletes kombinációja keveredik az A&o épületeiben. központi fekvésüknek és kedvező ár-érték arányuknak köszönhetően 
mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb szálláslehetőséget, legyen szó egyéni utazókról, családokról, hátizsákos utazókról, iskolai  
osztályokról.	Megtalálhatóak	még	Aachen,	Berlin,	Bréma,	Dortmund,	Düsseldorf,	Hamburg,	Karlsruhe,	Nürnberg,	München,	Weimar	és	Stuttgart	
városaiban, ezen szállodák árairól és további információkról ügyfélszolgálati irodáinkban érdeklődhet.

néMeTországI HosTel AjánlATAInK Az A&o HoTel AnD HosTel-ben

TrIberg   
besT WesTern PlUs scHWArzWAlD resIDenz ***+
De0401
leírás:	 a	 szálloda	 a	 Fekete-erdő	 szívében,	 egy	 csendes,	 napos,	 déli	 fekvésű	 hegyoldalban	 található.	 A	 város	
központja rövid sétával elérhető, akárcsak Németország legnagyobb vízesése is, a tiberg-vízesés. ideális kiin-
dulópontja a szabadidős tevékenységeknek, pl. túrázásnak, egész napos kirándulásnak, kerékpározásnak vagy 
akár síelésnek is. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, terasz, wellness részleg: medence, gőzfürdő, finn szauna 
és masszázs szolgáltatások, kerékpárkölcsönzési lehetőség, könyvtársarok, ingyenes wifi. elhelyezés: modern 
stílusú	kétágyas	szobákban,	melyek	TV-vel,	telefonnal,	rádióval,	széffel	és	fürdőszobájuk	hajszárítóval,	erkéllyel	
vagy terasszal felszereltek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenesen (korlátozott számban). 
Helyszínen	fizetendő:	idegenforgalmi	adó	6-15	éves	kor	között	1,50	€/fő/éj,	15	éves	kortól	2,50	€/fő/éj.	Minimum 
tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás estén felár fizetendő. egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre 
érhető el.

freIbUrg   
HAMPTon by HIlTon***+
De0401
leírás: a szálloda a Güterbahnhof városrészben található, közel a múzeu-
mokhoz, éttermekhez, bevásárlóközpontokhoz és a történelmi óváros-
hoz.	 A	 legközelebbi	 villamosmegálló	 kb.	 15	 percnyi	 sétára	 található,	 a	
Freiburg	Minster	 Katedrális	 pedig	 10	 perc	 autóútnyira.	szolgáltatás: re-
cepció, reggeliző terem, fitneszterem, ingyenes wifi. elhelyezés: modern, 
légkondicionált	 kétágyas	 szobákban,	 melyek	 TV-vel,	 széffel,	 íróasztallal	
és saját fürdőszobával felszereltek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szálloda 
parkolójában felár ellenében. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót.  
Kiemelt időszakok:	 03.27-03.31.,	 04.06-04.07.,	 05.06-05.08.,	 09.23-09.26.	
között az árak egyéni lekérésre érhetőek el. A kiemelt időszakokban eltérő 
lemondási feltételek érvényesek, ezekről érdeklődjön irodáinkban! Mini-
mum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás estén felár fizetendő

bAD DUerrHeIM   
PArKblIcK APArTMAnoK***
De0408
leírás:	 a	 több	apartmanból	álló	komplexum	közvetlenül	a	Solemar	Well-
ness- és egészségközpont mellett helyezkedik el, kb. 40 méter távolságra 
bad dürrheim központjától. elhelyezkedésének köszönhetően töké-
letes kiindulópont a bodensee-hez, a duna-völgyhöz vagy a titisee-hez 
történő kiránduláshoz. szolgáltatás: recepció, terasz, kert, ingyenes wifi.  
elhelyezés: 2 fős stúdió:	kb.	40	nm-es,	egy	 légterű,	nappalival,	 felszerelt	
konyhasarokkal, tv-vel és fürdőszobával rendelkezik. Apartman:	 kb.	 55	
nm nagyságú, két szobás (2 felnőtt és 2 gyermek részére), hálószobával, 
nappa-lival, felszerelt konyhasarokkal, tv-vel és fürdőszobával rendelkezik.  
ellátás: önellátás.  Parkolás: az apartmanok saját parkolójában ingyenes. 
Az ár tartalmazza:	 áram-,	 víz-	 és	 gázhasználatot,	 ágynemű,	 törölköző	
használatot és a végső takarítás díját, napi 3 órás belépést a therme solemar 
Wellnessközpontba,	mely	a	komplexum	közvetlen	szomszédságában	talál-
ható. Kedvezmény:	2	éves	korig	ingyenes,	2-16	éves	kor	között	5	300	Ft/fő/éj	(apartmanok	esetében).	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	12-16	
éves	kor	között	1,10	€/fő/éj	16	éves	kortól	2,50	€/fő/éj,	kaució	100	€/lakóegység	(érkezéskor	a	recepción,	készpénzben	fizetendő).
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                                               fő/éj				          kétágyas   
 szobában
január, február, november, december vasárnap-hétfő	 10	300	Ft
január, február, november, december hétfő-vasárnap	 12	900	Ft
március – október vasárnap-hétfő	 12	500	Ft
március – október hétfő-vasárnap	 15	600	Ft

                                              fő/éj				          kétágyas 
 szobában
január, február, november, december vasárnap-hétfő	 10	300	Ft
január, február, november, december hétfő-péntek	 12	900	Ft
január, február, november, december péntek-vasárnap	 14	300	Ft
március – október vasárnap-hétfő	 12	900	Ft
március – október hétfő-péntek	 15	900	Ft
március – október péntek-vasárnap	 18	300	Ft

                                             fő/éj			           kétágyas   
 szobában
január, február, november, december vasárnap-hétfő	 8	900	Ft
január, február, november, december hétfő-péntek	 10	900	Ft
január, február, november, december péntek-vasárnap	 12	500	Ft
március – október vasárnap-hétfő	 10	600	Ft
március – október hétfő-péntek	 13	200	Ft
március – október péntek-vasárnap	 15	400	Ft

                                              fő/éj			           kétágyas 
 szobában
január, február, november, december vasárnap-hétfő	 9	900	Ft
január, február, november, december hétfő-péntek	 12	500	Ft
január, február, november, december péntek-vasárnap	 13	200	Ft
március – október vasárnap-hétfő	 11	700	Ft
március – október hétfő-péntek	 14	700	Ft
március – október péntek-vasárnap	 15	800	Ft

										fő/éj	 01.01.-12.31.
kétágyas 
szobában 23	900	Ft

	 01.01-05.01.	 01.01-05.01.
							fő/éj	 10.01-12.30.	 10.01-12.30.
	 vasárnap-péntek	 péntek-vasárnap	 05.01-10.01
kétágyas 
szobában 22	100	Ft	 																																						25	900	Ft

																	apartman/éj														 01.01-12.23.
2	fős	stúdió	 29	800	Ft
apartman		 32	800	Ft

frAnKfUrT KárTyA
érvényessége: 2018.01.01-2019.12.31.
1 nap (24 óra) vagy 2 nap (48 óra) egész évben, tetszőleges kezdéssel.

Kedvezmény:
–	 ingyenes	tömegközlekedés	Frankfurt	városközpontban,	illetve	
	 a	városközpont	és	a	repülőtér	között	(Zóna	50	és	5090),
–	 20%	kedvezmény	a	városnéző	buszokra,	városi	túrákra	és	hajókázásra,
–	 akár	50%	kedvezmény	24	múzeumba	és	a	Pálmaházba,
–	 10-25%	kedvezmény	többek	között	az	Oper	Frankfurt,	Schauspiel	Frankfurt,	The	English	Theater	és	
 a Papageno Musiktheater belépőjegyeire (kivétel a premierek és kiemelt előadások),
–	 20%	kedvezmény	a	Main	Tower,	Redstockbad,	Brentanobad,	Titus	Therme	és	a	Zoo	Frankfurt	belépőjegyeiből,
– további kedvezmények különböző éttermekben és kiskereskedésekben.

ára:
1 napos: 3 500 ft
2 napos: 5 100 ft

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Fekete-erdő



nÉMetorsz áG inzell

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!

A kártyával a következő szolgáltatások Ingyen vehetők igénybe:  
»1 alkalommal strandbelépő az inzell vizi parkba » 1 alkalommal strandbelépő a ruhpolding vita Aplina kültéri  
standra	 »	 1	 alkalommal	 az	 Unternberg	 &	 Rauschberg	 és	 a	 Hochfelln	 felvonójának	 használata	 »	 1	 alkalommal	 a	
Chiemgau	régió	6	múzeumának	látogatása»	ingyenes	busz	használat	a	régióban	»	és	még	más	további	szolgáltatás!

válasszon inzelli ajánlataink közül és megajándékozzuk a „chiemgau Kártya ruhpolding-Inzell” kártyával.

venDégHáz       De0204
elhelyezés: családi tulajdonban lévő tradicionális,  reggeliző teremmel rendelkező vendégházak kétágyas, fürdőszobával, tv-vel  felszerelt 
szobáiban. ellátás: reggeli. Kedvezmény:	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	3	éves	korig	 ingyenes,	3-11	éves	kor	között	pótágyon	40%.	 
felár:	egyágyas	szoba	2	700	Ft/fő/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	(7	éves	koring	ingyenes,	7-16	éves	kor	között	1	€/fő/éj,	16	éves	
kor	felett	2,10	€/fő/éj).	Minimum tartózkodás:	04.01-06.22.	és	09.07-12.21.	között	4	éj,	06.22-09.07.	és	12.21-12.31.	között	5	éj.	Kevesebb	tartóz-
kodás	esetén	1	400	Ft/fő/éj	felár	fizetendő.

fogADó        De0204
elhelyezés:	a	családi	tulajdonban	lévő	hagyományos	bajor	hangulatú,	tágas	fogadók	központi	elhelyezkedésűek,	melyeknek	éttermeiben	a	tradi-
cionális bajor konyhát ismerhetjük meg. A hangulatos kétágyas szobák fürdőszobával, tv-vel és részben erkéllyel rendelkeznek. ellátás: reg-
geli. Kedvezmény:	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	3	éves	korig	 ingyenes,	3-11	éves	kor	között	pótágyon	40%.	felár: egyágyas szoba  
3	400	Ft/	fő/éj.		Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	(7	éves	koring	ingyenes,	7-16	éves	kor	között	1	€/fő/éj,	16	éves	kor	felett	2,10	€/fő/éj).	
Minimum tartózkodás:	04.01-06.22.	és	09.07-12.21.	között	4	éj,	06.22-09.07.	és	12.21-12.31.	között	5	éj.	Kevesebb	tartózkodás	esetén	1	400	Ft/fő/éj	 
felár fizetendő.

APArTMAn         De0202
elhelyezés:	2-4	fő	elhelyezésére	alkalmas	apartmanokban.	A	2	fős	egy	szobás,	35	nm-es,	a	4	fős	nappali	+	hálós,	45	nm-es,	a	4	fős	XL	apartman	kb.	
55	nm-es,	nappali	+2	hálószobás.	Mindegyik	apartmanban	fürdőszoba,	TV,	balkon,	felszerelt	konyha	található.	ellátás: önellátás. Kedvezmény: 
egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	szobában	3	éves	korig	ingyenes,	3-11	éves	kor	között	pótágyon	40%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó  
7	éves	koring	ingyenes,	7-16	éves	kor	között	1	€/fő/éj,	16	éves	kor	felett	2,10	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 5	éj.	Kevesebb	tartózkodás	esetén	 
8	500	Ft/apartman/tartózkodás	fizetendő.
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inzell bajorországban, chiemgau és berchtesgadener land között a 
Chiemgauer-Alpok	 gyönyörű	 vonulatai	 és	 kristálytiszta	 tavai	 között	
megbújva őrzi falusias jellegét, bajor életformáját. A természetbará-
tok és az aktív kikapcsolódást kedvelők tipikus üdülőhelye, hiszen 
májustól egészen októberig heti rendszerességgel vezetett kirándulá-
sok és kerékpártúrák, nordic – walking túrák várják az ideérkezőket. A 
szórakoztató	és	kulturális	programok	között	találjuk	a	„Hütte-esteket”,	
színházi előadásokat, vasárnapi- és templomi koncerteket, tradicioná-
lis	falusi	ünnepeket.	A	város	és	környéke	több	mint	30	étteremmel,	150	
kilométernyi túraútvonallal, 2000 km kerékpárúttal várja a vendégeket. 
Látnivalók	 a	 környéken:	 Salzburg	 (30	 km),	 Berchtesgaden/Königsee	 
(45	km),	Chiemsee	(35	km),	Salzkammergut	(60	km).	

Inzell

                      fő/éj	 04.01-06.22	 06.22-09.07
	 09.07-12.21	 12.21-12.31
kétágyas	szobában	 12	400	Ft	 13	300	Ft

                     fő/éj	 04.01-06.22	 06.22-09.07
	 09.07-12.21	 12.21-12.31
kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 14	900	Ft

            apartman/éj	 04.01-06.22	 06.22-09.07
	 09.07-12.21	 12.21-12.31
2	fős	apartman	 19	900	Ft	 21	200	Ft
4	fős	apartman	 28	700	Ft	 35	400	Ft
4	fős	apartman	XL	 33	200	Ft	 39	800	Ft

csoportos utazások  2019.

csoportosborito.indd   1 2019. 02. 08.   18:14

A katalógus elérhető irodáinkban vagy honlapunkon.



     apartman/hét	 04.27-06.01.	 	 	 06.29-08.03.
	 09.07-09.28.	 06.01-06.15.	 06.15-06.29.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.

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

     apartman/hét	 04.27-06.01.	 	 	 06.29-08.03.
	 09.07-09.28.	 06.01-06.15.	 06.15-06.29.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.

A2	 		71	200	Ft	 125	900	Ft	 141	900	Ft	 201	600	Ft	 256	400	Ft	 171	100	Ft	 109	800	Ft
B3	 		85	300	Ft	 145	900	Ft	 163	500	Ft	 228	500	Ft	 285	900	Ft	 193	900	Ft	 128	600	Ft
B4	 		94	600	Ft	 161	800	Ft	 181	900	Ft	 255	500	Ft	 320	500	Ft	 216	900	Ft	 140	900	Ft
C6	 	114	900	Ft	 193	900	Ft	 216	600	Ft	 303	700	Ft	 383	200	Ft	 257	800	Ft	 171	500	Ft

oLaszorsz áG

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

lIgnAno sAbbIADoro
sUn beAcH APArTMAnHáz     IT0202
leírás: az elegáns épület közvetlenül a tengerparti sétányon helyez-
kedik el, lignano sabbiadoro központjában. szolgáltatás: ingyenes 
wifi, apartmanonként egy parkolóhely garázsban (kivétel suv és 
minibusz) vagy kültéri parkolóban. elhelyezés: légkondicionálható, 
tv-vel, kávéfőzővel, mosógéppel, mosogatógéppel, hajszárítóval, 
széffel,	 mikróval	 felszerelt	 apartmanokban.	 b5: nappali konyha- 
sarokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 háromágyas hálószoba, für-
dőszoba, erkély (tengerre néző). c8: nappali konyhasarokkal, kétsze-
mélyes díványággyal, 2 háromágyas hálószoba, fürdőszoba, erkély.

lIgnAno sAbbIADoro
ArcA APArTMAnHáz      
IT0202
leírás: az apartmanház a városközpontban helyezkedik el, mind-
össze 20 méterre a tengerparttól. szolgáltatás: apartmanonként 
egy parkolóhely, wifi (lekérésre, térítés ellenében). elhelyezés: 
tv-vel, kávéfőzővel felszerelt modern apartmanokban. b5: nappali 
konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 háromágyas szoba, 
fürdőszoba, erkély, tengerre néző oldalirányú kilátással.  

lIgnAno sAbbIADoro
verDe APArTMAnHáz      IT0202
leírás:	a	központi	apartmanház,	kitűnő	helyen,	csupán	50	méterre	
fekszik a tengerparttól. szolgáltatás: lift, apartmanonként egy par-
kolóhely (kivétel suv és minibusz), ingyenes wifi. elhelyezés: lég-
kondicionálható	(térítés	ellenében),	TV-vel,	széffel,	hajszárítóval,	ká- 
véfőzővel,	 mikróval,	 nagy	 hűtővel	 felszerelt	 apartmanokban.	 A2:  
nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, fürdőszoba, er-
kély. b3: nappali konyhasarokkal, egyszemélyes díványággyal, 1 fran-
ciaágyas hálószoba, fürdőszoba, erkély. b4: nappali konyhasarokkal, 
kétszemélyes díványággyal, 1 franciaágyas hálószoba, fürdőszoba, 
erkély. c6: nappali konyhasarokkal és kétszemélyes díványággyal, 1 
franciaágyas hálószoba, 1 szoba két külön ággyal, fürdőszoba, erkély.

Diplomáciai elérhetőségek

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

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

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

Központi ügyelet Budapesten:	+36	(80)	368	036
(kizárólag	munkaidőn	kívül	(16:30	és	08:00.	között)	sürgős	konzuli	
ügyekben:	baleset,	haláleset,	vagy	kiskorú	eltűnése	esetén	hívható)

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

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

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

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

Az észak-Adria a magyar utazók talán legkedveltebb olasz régiója, 
nemcsak a közelsége miatt, hanem mert nincs ideálisabb környezet 
a gyermekes családok számára, a több kilométer hosszan elnyúló  
homokos, lassan mélyülő tengerpartja miatt. itt található számos, igen 
kedvelt üdülőhely, mint lignano, lido di jesolo és bibione. 
ezen felül számtalan sportolási, szórakozási és kirándulási lehetőséget is 
biztosít, mivel az üdülőfalukból könnyen elérhetőek itália híres középkori 
városai is, mint, Padova, verona és az „Adria királynője”, velence.

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

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

Autópályadíj

92 93

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 110	 130*

     apartman/hét	 04.27-06.01.	 	 	 06.29-08.03.
	 09.07-09.28.	 06.01-06.15.	 06.15-06.29.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.

B5	 167	500	Ft	 258	900	Ft	 279	900	Ft	 377	500	Ft	 414	800	Ft	 320	500	Ft	 237	400	Ft
C8	 187	400	Ft	 289	100	Ft	 318	700	Ft	 459	700	Ft	 506	600	Ft	 390	700	Ft	 259	500	Ft

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

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

oLaszorsz áGÉszak-adria

Lignano
20 m

20 m

50 m

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)
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keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!

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, lovaglási 
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 alkal-
mas 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 eme-
letes	 ággyal,	 kis	 fürdőszoba	 zuhanyzóval,	 mosdóval	 és	 WC-vel,	 fedett	
veranda. l: körülbelül 23 m2-es, 4+2 fő részére alkalmas mobil home. 1 
franciaágyas háló, 1 háló 2 egyszemélyes ággyal, nappali konyhasarokkal, 
kétszemélyes	 díványággyal,	 fürdőszoba	 zuhanyzóval,	 mosdóval	 és	WC-
vel, előkerttel. f: körülbelül 21 m2-es,	5+1	fő	részére	alkalmas	mobil	home.	
1 franciaágyas háló, 1 háló 2 egyszemélyes ággyal és keresztben egy 3. ág-
gyal,	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	egysze-
mélyes	ággyal	és	keresztben	egy	3.	ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	6.	fő	
részére	átalakítható	ággyal,	fürdőszoba	zuhanyzóval,	mosdóval	és	WC-vel,	
előkerttel. ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza: víz és villanyhasználat, 
ágyneműhasználat,	 légkondicionálás,	strandszerviz,	mobil	home-onként	
1 parkolóhely. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	(kb.	0,40	€/fő/
éj),	kaució	(kb.	50	€/mobile	home).	A	lakóegységeket	tisztán	kell	visszaad-
ni,	 ellenkező	 esetben	 50	 €	 takarítási	 díjat	 kérnek	 el.	 Minimum tartóz-
kodás:	augusztusban	7	éjszaka,	június	és	júliusban	5	éjszaka,	ezen	kívül	3	
éjszaka. egyéb: kisállat	vihető	kérésre	(06.29-08.26.	között	felár	ellenében).
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lIgnAno sAbbIADoro
InTernATIonAl APArTMAnHáz        IT0202
leírás: az apartmanház a tengerre, illetve fenyőligetre néz és a parttól  
körülbelül	 50	 méterre	 található.	 szolgáltatás: lift, apartmanonként  
egy	 parkolóhely	 (körülbelül	 350	 méterre	 az	 apartmantól).	 elhelye- 
zés: tv-vel, kávéfőzővel felszerelt apartmanokban. A3: nappali konyha-
sarokkal, 1 kétszemélyes díványággyal, 1 egyszemélyes fotelággyal, für-
dőszoba, erkély. b4: nappali konyhasarokkal, mikróval, kétszemélyes 
díványággyal, 1 franciaágyas hálószoba, fürdőszoba, erkély (tengerre néző).

lIgnAno sAbbIADoro 
crIsTAllo APArTMAnHáz        IT0202
leírás: az apartmankomplexum a tengerparti sétányon helyezkedik 
el, nem messze a városközponttól. szolgáltatás: pizzéria, minimar-
ket,	 recepció,	 kert,	 felnőtt-	 és	 gyermekmedence	 (06.01-09.15	 között	
üzemel), lift, parkolóhely (foglaltság függvényében), wifi (lekérésre, 
térítés ellenében). elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, mosógéppel,  
kávéfőzővel felszerelt, 12. emeleti apartmanokban. 2l7: nappali  
konyhasarokkal, 1 franciaágyas szoba, 1 emeletes ágyas szoba, 1 három-
ágyas szoba (egyszemélyes ágy és emeletes ágy), fürdőszoba, 1 mosdó 
WC-vel,	2	erkély,	mely	közül	az	egyik	tengerparti	kilátással	rendelkezik.	

lIgnAno rIvIerA
rUbIn APArTMAnHáz         IT0202
leírás: az apartmanház 200 méterre fekszik a tengerparttól, közel 
a boltokhoz. szolgáltatás:	 medence	 (06.01-09.10.	 között	 üzemel),	
parkolóhely, lift, kert, wifi (lekérésre, térítés ellenében). elhelyezés:  
légkondicionálható (térítés ellenében), tv-vel, hajszárítóval, kávé-
főzővel felszerelt modern apartmanokban. g3: nappali konyhasa-
rokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 egyszemélyes fotelággyal, 
fürdőszoba, erkély. H4: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes 
díványággyal, 1 franciaágyas hálószoba, fürdőszoba, erkély. I6: nap-
pali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 franciaágyas 
hálószoba, 1 szoba két külön ággyal, fürdőszoba, erkély.

lIgnAno PIneTA
lUIsA APArTMAnHáz         IT0202
leírás: csendes, nyugodt környezetben, a tengerparttól 300 méterre 
helyezkedik el az apartmanház. szolgáltatás: apartmanonként egy par-
kolóhely, wifi (lekérésre, térítés ellenében), mosoda. elhelyezés: széffel,	
TV-vel,	kávéfőzővel,	nagy	hűtővel	 felszerelt	apartmanokban.	ve4: nap-
pali konyhasarokkal, egyszemélyes díványággyal, 1 háromágyas szoba, 
fürdőszoba, terasz. vf5: nappali konyhasarokkal, 1 háromágyas szoba, 
1 kétágyas szoba, fürdőszoba, erkély. vf6: nappali konyhasarokkal, 2 
háromágyas szoba (az egyikben 3 db egyszemélyes ággyal, a másikban 
1 franciaággyal és egy egyszemélyes ággyal), fürdőszoba, erkély.

MInDen lIgnAnoI APArTMAnrA érvényes: 
Az ár tartalmazza:	gáz-,	víz-,	villanyhasználatot,	ágyneműhuzatot.	előre foglalandók:	légkondicionálás	25	€/hét,	kiságy	2	éves	korig	20	€/
hét,	kisállat	20	€/hét,	wifi	20	€/hét.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	12	éves	kor	felett	kb.	0,50	€/fő/éj,	kaució	100	€/apartman,	26	
év	alattiak	esetében	300	€/apartman,	Pünkösdkor	500	€/apartman,	végső	takarítás,	az	apartman	méretétől	függően	44-52	€/apartman	(de	a	
mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	az	utasok	feladata).	Minimum tartózkodás:	06.29-09.07.	között	minimum	7	éj	szombati	turnusvál-
tással.	05.29-06.29.	között	5	éjszaka,	04.27-05.29.	és	09.07-09.28.	között	4	éjszaka.	Rövidebb	tartózkodás	esetén	Lignano	Pineta	és	Lignano	
Riviera	részen	70	€/apartman	felár	fizetendő	a	helyszínen.	Lignano	Sabbiadoro	részen	06.04-06.08.	közötti	érkezési	napokon	minimun	7	éj.

50 m

200 m

     apartman/hét	 04.27-06.01.	 	 	 06.29-08.03.
	 09.07-09.28.	 06.01-06.15.	 06.15-06.29.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.

A3	 		73	400	Ft	 112	300	Ft	 126	400	Ft	 175	500	Ft	 216	600	Ft	 148	900	Ft	 		98	100	Ft
B4	 		95	500	Ft	 171	900	Ft	 193	600	Ft	 259	500	Ft	 329	300	Ft	 219	800	Ft	 150	300	Ft

     apartman/hét	 04.27-06.01.	 	 	 06.29-08.03.
	 09.07-09.28.	 06.01-06.15.	 06.15-06.29.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.

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

     apartman/hét	 04.27-06.01.	 	 	 06.29-08.03.
	 09.07-09.28.	 06.01-06.15.	 06.15-06.29.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.

2L7	 160	400	Ft	 239	100	Ft	 265	200	Ft	 373	900	Ft	 418	900	Ft	 317	400	Ft	 212	900	Ft

     apartman/hét	 04.27-06.01.	 	 	 06.29-08.03.
	 09.07-09.28.	 06.01-06.15.	 06.15-06.29.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.

G3	 			72	500	Ft	 108	700	Ft	 121	100	Ft	 163	900	Ft	 203	300	Ft	 139	700	Ft	 		96	400	Ft
H4	 	102	900	Ft	 131	300	Ft	 146	300	Ft	 194	900	Ft	 238	700	Ft	 165	300	Ft	 115	800	Ft
I6	 	114	900	Ft	 179	900	Ft	 201	100	Ft	 262	100	Ft	 323	900	Ft	 222	800	Ft	 158	200	Ft

mobil	home/éj	 04.13-05.29.	 05.29-06.20.	 06.20-08.03.
	 09.09-10.06.	 09.02-09.09.	 08.19-09.02.	 08.03-08.19.
H	típusú,	2	fő	esetén	 19	900	Ft	 27	900	Ft	 38	300	Ft	 41	300	Ft
H	plus	típusú,	2	fő	esetén	 24	400	Ft	 35	900	Ft	 46	600	Ft	 52	200	Ft
M	típusú,	5	fő	esetén	 28	200	Ft	 41	900	Ft	 56	700	Ft	 65	700	Ft
L	típusú,	4	fő	esetén	 32	300	Ft	 46	600	Ft	 61	900	Ft	 71	400	Ft
F	típusú,	5	fő	esetén	 36	400	Ft	 48	100	Ft	 63	900	Ft	 70	800	Ft
F	plus	típusú,	5	fő	esetén	 40	900	Ft	 51	800	Ft	 67	600	Ft	 73	600	Ft

További	személyek/éj	 04.13-05.29.	 05.29-06.29.	 06.29-08.03.
	 09.09-10.06.	 08.26-09.09.	 08.19-08.26.	 08.03-08.19.
Felnőtt	(13	éves	kortól)	 2	600	Ft	 3	800	Ft	 4	700	Ft	 4	900	Ft
Gyermek	(3-13	éves	kor	között)	 1	600	Ft	 1	900	Ft	 2	600	Ft	 2	800	Ft

300 m

6=7 04.13-06.22.	és	09.07-10.06.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
vagy
AKcIós HéTKÖznAPoK!
20% 04.14-06.14.	és	09.01-10.06.	között	5	vagy	4	éjszakás	tartózkodás	esetén	(vasárnaptól	vagy	hétfőtől	-	péntekig)
A kedvezmények nem összevonhatóak!

200 m
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TrIeszT   
cAMPIng MAre PIneTA****       
 IT0205
leírás: a kemping a sistina öbölben helyezkedik el, pár kilométerre trieszttől és a híres 
Miramare kastélytól. A komplexum egy sziklafal tetejére épült, ennek következtében 
tiszta	időben	csodálatos	kilátás	nyílik	Szlovéniára	és	Horvátországra.	A	strand	körülbelül	
500	méterre	fekszik	a	kemping	területétől.	szolgáltatás: medence (úszósapka kötelező), 
étterem, pizzéria, szupermarket, mosoda (térítés ellenében), animáció, játszótér, ping-
pong, ingyenes kisvasút a strand és a kemping között, internet elérési lehetőség (térítés 
ellenében). elhelyezés: 4, 4+1 és 4+2 fős légkondicionálható, tv-s mobil home-okban, 
melyekbe kisállat is vihető (kivéve: blu romantic). Minden mobil home evőeszközzel, 
edényekkel, takaróval, párnával felszerelt. A fedett teraszon kerti asztal és székek van-
nak elhelyezve. ellátás: önellátás.	Felár	ellenében	reggeli,	 félpanzió	és	teljes	panzió	 is	
kérhető a teljes tartózkodás idejére (előre rendelendő). Az ár tartalmazza: 1 autó parkolását, gáz-, víz-, villanyhasználatot, tv használatot. A lakó-
egységeket	tisztán	kell	visszaadni,	ellenkező	esetben	70	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el.	Az ár nem tartalmazza:	ágyneműhuzatot,	törölközőt,	
mely	vihető,	vagy	bérelhető	(egyszemélyes:	10	€/váltás,	kétszemélyes:	12	€/váltás,	törölköző:	10	€/fő/váltás).	Kisállat	napidíj	(szezontól	függően)	
3,5-8	€/éj	és	kötelezően	fizetendő	a	70	€	végső	takarítás.	Légkondicionálás:	7	€/nap.	felár:	12	éves	kortól	reggeli	9	€/fő/nap,	félpanzió	29	€/fő/nap,	
teljes	panzió	35	€/fő/nap,	12	éves	korig	reggeli	7	€/fő/nap,	félpanzió	22	€/fő/nap,	teljes	panzió	27	€/fő/nap.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó. Minimum tartózkodás: 06.08-06.22.	és	06.29-09.07.	között	7	éj,	szombati	turnusváltással,	ezen	kívül	3	éj.	

baia lux (4+1 fős): körülbelül 31 m2	alapterületű,	maximum	4	felnőtt	és	egy	12	év	alatti	gyermek	elhelyezésére	alkalmas	mobil	home.	1	franciaágyas	
hálószoba,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal,	nappali	étkező	asztallal,	5.	fő	részére	átalakítható	ággyal,	konyha	hűtővel,	1	fürdőszoba.	

blu romantic (4+2 fős): körülbelül 24 m2	alapterületű,	maximum	4	felnőtt	és	kettő	12	év	alatti	gyermek	elhelyezésére	alkalmas	mobil	home.	1	francia- 
ágyas	hálószoba,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	3.	ággyal,	nappali	étkezőasztallal,	6.	fő	részére	átalakítható	ággyal,	konyha	hűtővel,	
1	tusoló	helyiség,	1	WC	kézmosóval.

baia comfort (4 fős): körülbelül 22 m2	alapterületű	mobil	home:	1	franciaágyas	hálószoba,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal,	1	fürdőszoba	tusolóval	és	
WC-vel,	1	WC	kézmosóval,	nappali	étkezőasztallal,	konyha	hűtővel.	
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grADo 
resIDence PUnTA sPIn       IT0205
leírás: a kemping Grado városa mellett, nem messze a val cavanata 
természetvédelmi területtől, közvetlenül a tengerparton található.  
szolgáltatás: saját strand, medence (úszósapka kötelező), étterem, 
bár, animáció, kerékpárkölcsönzés, fitneszközpont, minigolf- és tenisz-
pálya, wifi zóna, strandszerviz (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,	 lakóegységen-
ként egy autó parkolása. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 
18	éves	kortól	kb.	1	€/fő/éj,	kaució	kb.	50	€.	Minimum tartózkodás: 
04.13-06.07	 és	 08.26-09.29.	 között	 3	 éjszaka,	 06.07-07.14.	 között	 4	
éjszaka,	07.14-08.26.	között	7	éjszaka.		egyéb: kisállat vihető előzetes 
lekérésre	05.30-09.09.	között	felár	ellenében.

MInI bUngAló (2+2 fŐs): két-
ágyas hálószoba, mosdóval, zu-
hanyzóval	és	WC-vel	felszerelt	für-
dőszoba, nappali konyhasarokkal 
és kétszemélyes díványággyal, tv, 
terasz kerti bútorokkal. 

A bUngAló (4+2 fŐs): kétszintes 
kis villa, a földszinten egy nappali 
konyhasarokkal és kétszemélyes 
díványággyal, az emeleten egy 
franciaágyas hálószoba erkéllyel, 
egy hálószoba emeletes ággyal, 
mosdóval,	 zuhanyzóval	 és	WC-vel	
felszerelt fürdőszoba, tv, terasz 
kerti bútorokkal.

b bUngAló: (3+2 fŐs): egy há- 
lószoba franciaággyal és egy há- 
lószoba franciaággyal és egy egy- 
személyes ággyal, mosdóval,  
zuhanyzóval	 és	 WC-vel	 felszerelt	
fürdőszoba, nappali konyhasarok-
kal, tv, terasz kerti bútorokkal.

MAXI cArAvAn fAMIly (4+2 
fŐs): egy franciaágyas hálószoba 
és egy hálószoba két egyszemé- 
lyes ággyal, mosdóval, zuhanyzó-
val	és	WC-vel	felszerelt	fürdőszoba,	
nappali	konyhasarokkal,	5.	és	6.	fő	
részére átalakítható kanapéval, te-
rasz kerti bútorokkal.

c bUngAló (3+3 fŐs): két két-
ágyas hálószoba, mosdóval, zu-
hanyzóval	és	WC-vel	felszerelt	für-
dőszoba, nappali konyhasarokkal, 
kétszemélyes díványággyal, terasz 
kerti bútorokkal. 

MAXI cArAvAn lUXUry (4+2 
fŐs): egy franciaágyas hálószo-
ba,	mosdóval	 és	WC-vel	 felszerelt	
fürdőszoba, két kétágyas szoba, 
mosdóval,	 zuhanyzóval	 és	 WC-
vel felszerelt fürdőszoba, nappali 
konyhasarokkal, veranda kerti  
bútorokkal.

200 m

 mobil home 04.11-04.20.
       		/éj	 05.04-06.01.	 04.20-05.04.	 06.01-06.08.	 06.08-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.	 07.13-07.20.	 07.20-08.03.	 08.03-08.17.	
	 09.07-10.14.	 	 	 08.31-09.07.  08.24-08.31.   08.17-08.24.

Baia	Comfort	 22	100	Ft		 24	400	Ft	 28	300	Ft	 31	800	Ft	 33	600	Ft	 35	400	Ft	 38	900	Ft	 45	900	Ft	 45	900	Ft	 49	500	Ft
Blu	Romantic	 18	400	Ft	 25	500	Ft	 32	500	Ft	 33	600	Ft	 37	100	Ft	 42	400	Ft	 46	900	Ft	 54	800	Ft	 56	600	Ft	 59	400	Ft
Baia	Lux	 19	400	Ft	 26	500	Ft	 33	900	Ft	 35	400	Ft	 38	900	Ft	 44	200	Ft	 48	400	Ft	 58	300	Ft	 59	900	Ft	 61	900	Ft

6=7 04.13-07.07.	és	09.02-09.29.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
vagy
AKcIós HéTKÖznAPoK!
20% 04.13-07.12.	és	09.02-09.27.	között	5	vagy	4	éjszakás	tartózkodás	esetén	(vasárnaptól	vagy	hétfőtől	-	péntekig)
A kedvezmények nem összevonhatóak!

                    lakóegység/éj	 04.13-05.30.	 05.30-06.21.	 06.21-08.03.
	 09.09-09.29.	 09.02-09.09.	 08.26-09.02.	 08.03-08.26.

MINI	BUNGALÓ,	2	fő	esetén	 20	900	Ft	 25	900	Ft	 31	200	Ft	 33	400	Ft
B	BUNGALÓ,	3	fő	esetén	 25	200	Ft	 30	800	Ft	 38	700	Ft	 46	600	Ft
C	BUNGALÓ,	3	fő	esetén	 28	200	Ft	 34	900	Ft	 41	300	Ft	 49	900	Ft
A	BUNGALÓ,	4	fő	esetén	 33	400	Ft	 38	700	Ft	 47	700	Ft	 57	900	Ft
MAXI	CARAVAN	FAMILY,	4	fő	esetén	 29	300	Ft	 35	300	Ft	 41	300	Ft	 49	900	Ft
MAXI	CARAVAN	LUXURY,	4	fő	esetén	 33	100	Ft	 38	800	Ft	 43	900	Ft	 54	900	Ft

              További	személyek/éj	 04.13-05.30.	 05.30-06.21.	 06.21-08.03.
	 09.09-09.29.	 08.26-09.09.	 08.19-08.26.	 08.03-08.19.

Felnőtt	(16	éves	kortól)	 2	600	Ft	 3	900	Ft	 4	500	Ft	 4	700	Ft
Gyermek	(12-16	éves	kor	között)	 1	900	Ft	 3	300	Ft	 3	900	Ft	 4	300	Ft
Gyermek	(3-12	éves	kor	között)	 ingyenes	 1	900	Ft	 2	700	Ft	 3	200	Ft
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cAvAllIno – cA’ bAllArIn
cAMPIng vIllAge cAvAlIno****        IT0205  
leírás: a kemping cavallino treporti részen helyezkedik el lido di jesolo és Punta sabbioni között, fákkal tarkított területen, közvetlen kijárattal 
a homokos tengerpartra. ideális kiindulópont akár velencei városnézéshez, akár jesolo-i strandolásra vagy vásárlásra is.  velence mindössze 30 
percnyi	hajóútra	fekszik	Punta	Sabbioni	kikötőtől,	amely	5	perc	busszal	a	kempingtől.	szolgáltatás: gyermek- és felnőtt medence (úszósapka 
kötelező), étterem, szupermarket, mosoda (térítés ellenében), animáció, játszótér, strandröplabda pálya, ping-pong, kutyás strand, wifi (térítés 
ellenében, wifi kártya a recepción vásárolható), standszerviz (térítés ellenében). elhelyezés: 4, 4+1 és 4+2 fős légkondicionálható, tv-s mobil 
home-okban, melyekbe kisállat is vihető. Minden mobil home evőeszközzel, edényekkel, takaróval, párnával felszerelt. A fedett teraszon kerti 
asztal és székek vannak elhelyezve. ellátás:	önellátás.	Felár	ellenében	reggeli,	 félpanzió	és	teljes	panzió	is	kérhető	a	teljes	tartózkodás	idejére	
(előre rendelendő). Az ár tartalmazza: 1 autó parkolását, gáz-, víz-, villanyhasználatot, tv használatot. A lakóegységeket tisztán kell visszaadni, 
ellenkező	esetben	70	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el.	Az ár nem tartalmazza:	ágyneműhuzatot,	törölközőt,	mely	vihető,	vagy	bérelhető	(egysze-
mélyes:	10	€/váltás,	kétszemélyes:	12	€/váltás,	törölköző:	10	€/fő/váltás).	Kisállat	napidíj	(szezontól	függően)	4-8,50	€/éj	és	kötelezően	fizetendő	a	
70	€	végső	takarítás.	Légkondicionálás:	7	€/nap.	felár: 12	éves	kortól	reggeli	9	€/fő/nap,	félpanzió	29	€/fő/nap,	teljes	panzió	35	€/fő/nap,	12	éves	
korig	reggeli	7	€/fő/nap,	félpanzió	22	€/fő/nap,	teljes	panzió	27	€/fő/nap.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	(kb.	0,50	€/fő/éj).		Minimum 
tartózkodás: Baia	Lux	lakóegységekben	06.08-06.22.	és	06.29-09.07.	között	7	éjszaka	szombati	turnusváltással,	ezen	kívül	3	éj.	Baia	Comfort	és	
Baia	Romantic	lakóegységekben	06.09-06.23.	és	06.30-09.08.	között	7	éjszaka	vasárnapi	turnusváltással,	ezen	kívül	3	éj.

cAvAllIno – cA’sAvIo  
cAMPIng cA’sAvIo***        
IT0205

leírás:	a	Cavallino	félsziget	csendesebb	övezetében	található	kemping	közvetlenül	a	homokos	tengerparton	fekszik,	Velencétől	mindössze	45	
percnyi hajóútra. szolgáltatás: szupermarket, étterem, pizzéria, bár, úszómedencék, saját strand, gyerekjátszótér, animáció, mosógépek és va-
saló (térítés ellenében), kerékpár és autóbérlés, wifi zóna (térítés ellenében). elhelyezés:	4-6	fős	mobil	home-okban.	ellátás: önellátás. Parkolás:  
1	autó	parkolása	a	lakóegység	közelében	ingyenes.	Extra	autó	parkolása	a	lakóegység	közelében	10	€/éjszaka,	parkolóban	06.01-09.07.	között:	5	
€/éjszaka.	Az ár nem tartalmazza: végső	takarítást,	mely	irodánkban	kötelezően	fizetendő	15	300	Ft/lakóegység/tartózkodás.	Ágyneműhuzatot,	
törölközőt,	takarót,	konyharuhát	vinni	kell,	vagy	a	helyszínen	bérelhető	(kétszemélyes	ágyneműhuzat:	18	€/váltás,	egyszemélyes	ágyneműhuzat:	
12	€/váltás,	strandtörölköző	készlet:	9	€/váltás,	tusoló	törölköző	3	€/váltás,	takaró	a	recepción	ingyenesen	kérhető,	rendelkezésre	állás	függvé-
nyében).	 Kiságy,	 illetve	 etetőszék	 igény	 szerint	 2	 €/éj.	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	 (kb.	 0,45	 €/fő/éj).	Minimum tartózkodás: 
04.27-06.01.	és	08.31-10.05.	között	minimum	3	éj,	06.01-08.31.	között	minimum	7	éj.

 mobil	home/éj	 04.01-04.20.	 04.20-05.04.	 05.04-06.01.	 	 	 06.22-06.29.
	 	 09.07-09.14.	 09.14-11.04.	 06.01-06.08.	 06.08-06.22.	 08.31-09.07.
Baia	Comfort	 19	400	Ft	 26	500	Ft	 22	900	Ft	 37	100	Ft	 41	700	Ft	 43	500	Ft
Blu	Romantic	 21	200	Ft	 28	300	Ft	 24	800	Ft	 38	900	Ft	 47	700	Ft	 50	200	Ft
Baia	Lux	 22	900	Ft	 30	100	Ft	 26	500	Ft	 42	400	Ft	 49	500	Ft	 51	600	Ft

 mobil	home/éj	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.	 07.13-07.20.	 07.20-08.03.
	 	 08.24-08.31.		 	 08.17-08.24.		 08.03-08.17. 
Baia	Comfort	 49	500	Ft	 53	700	Ft	 58	300	Ft	 61	900	Ft	 63	600	Ft
Blu	Romantic	 53	700	Ft	 60	800	Ft	 62	600	Ft	 68	200	Ft	 72	500	Ft
Baia	Lux	 55	500	Ft	 62	900	Ft	 66	800	Ft	 70	700	Ft	 75	900	Ft

mobil	home/éj	 04.27-05.25.	 05.25-06.01.
	 09.14-10.05.	 09.07-09.14.	 06.01-06.08.	 06.08-06.22.	 06.22-07.06.	 07.06-07.20.	 07.20-08.24.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.

Green	 17	300	Ft	 24	400	Ft	 27	900	Ft	 32	900	Ft	 37	700	Ft	 42	500	Ft	 47	900	Ft	 38	400	Ft	 29	900	Ft
Capri	 21	200	Ft	 26	500	Ft	 32	900	Ft	 38	200	Ft	 41	500	Ft	 48	900	Ft	 55	400	Ft	 45	900	Ft	 34	900	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 kártyá- 
val	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	€).

6=7 04.01-06.01.	és	09.07-11.04.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
8=10	04.01-06.01.	és	09.07-11.04.	között	(8	éjszaka	áráért,	10	éjszakát	tölthet	el)
11=14	04.01-06.01.	és	09.07-11.04.	között	(11	éjszaka	áráért,	14	éjszakát	tölthet	el) A kedvezmények nem összevonhatóak!

baia comfort (4 fős): körülbelül 22 m2 alap-
területű:	 1	 franciaágyas	 hálószoba,	 1	 hálószoba	 
2 egyszemélyes ággyal, 1 fürdőszoba tusolóval  
és	 WC-vel,	 1	 WC	 kézmosóval,	 nappali	 étkező-
asztallal,	konyha	hűtővel.		

blu romantic (4+2 fős): körülbelül 24 m2 
alapterületű,	maximum	4	 felnőtt	 és	 kettő	 12	 év	 
alatti gyermek elhelyezésére alkalmas mobil 
home. 1 franciaágyas hálószoba, 1 hálószoba  
2 egyszemélyes ággyal és keresztben egy  
3.	 ággyal,	 nappali	 étkező	 asztallal,	 6.	 fő	 részére	
átalakítható	 ággyal,	 konyha	 hűtővel,	 1	 tusoló	 
helyiség,	1	WC	kézmosóval.	

baia lux (4+1 fős): körülbelül 31 m2 alapterü-
letű,	 maximum	 4	 felnőtt	 és	 egy	 12	 év	 alatti	 
gyermek elhelyezésére alkalmas mobil home.  
1 franciaágyas hálószoba, 1 hálószoba 2 egysze-
mélyes	 ággyal,	 nappali	 étkező	 asztallal,	 5.	 fő	
részére	 átalakítható	 ággyal,	 konyha	 hűtővel,	 
1	fürdőszoba	tusolóval,	WC-vel,	kézmosóval.		



oLaszorszáGoLaszorszáG BibioneBibione

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!100 101

bIbIone sPIAggIA               
AUrIgA APArTMAnHáz         IT0202
leírás:	 a	 kétszintes	 épület	 körülbelül	 450	 méterre	 helyezkedik	 el	 a	
tengertől, saját fenyőerdővel, közel a központhoz. szolgáltatás: fe-
dett	parkoló,	kert,	kis	méretű	háziállat	vihető,	 ingyenes	strandszerviz.	 
elhelyezés:	 TV-vel,	 mikrohullámú	 sütővel,	 kávéfőzővel	 és	 széffel	 fel-
szerelt, légkondicionált apartmanokban. b4:	 két	 légterű	 manzárdos	
apartman 2-4 fő részére két szinten: nappali dupla dívánnyal, két- 
ágyas szoba, főzősarok, fürdőszoba, fedett erkély, napozóterasz. b6:  
két	 légterű	 apartman	 4-6	 fő	 részére:	 tágas	 nappali	 dupla	 dívánnyal,	 
szoba franciaággyal és 1 emeletes ággyal, melyet a gardróbszekrény 
választ el egymástól, főzősarok, fürdőszoba, tágas fedett terasz, kis kert. 
D7:	négy	 légterű	apartman	2	szinten,	belső	csigalépcsővel,	5-7	 fő	 ré- 
szére: nappali dupla dívánnyal, 1 szoba franciaággyal, 1 szoba két egy-
személyes ággyal, 1 egyágyas szoba, főzősarok, 2 fürdőszoba, 2 erkély.

bIbIone lIDo Del sole                
erIcA APArTMAnHáz         IT0202
leírás:	 a	 négyszintes	 épület	 körülbelül	 150	méterre	 a	 tengertől	 he-
lyezkedik el, bibione lido del sole részén. szolgáltatás: medence, 
napozóterasz,	 lift,	 parkoló,	 ingyenes	 strandszerviz,	 kis	méretű	 háziál-
lat vihető. elhelyezés: tv-vel, mikrohullámú sütővel, kávéfőzővel és 
széffel	 felszerelt,	 légkondicionált	apartmanokban.	b5:	 két	 légterű	4-5	
fő részére: nappali 3 egyszemélyes ággyal, ablak nélküli szoba eme-
letes ággyal, főzőfülke, fürdőszoba, terasz. c6:	 három	 légterű	 4-6	 fő	
részére: nappali kétszemélyes kanapéval, 2 kétágyas szoba, főzősarok, 
fürdőszoba, terasz.

bIbIone lIDo DeI PInI                 
MArInA grAnDe APArTMAnHáz         IT0202 
Közvetlen tengerparti apartmanház!
leírás:	a	tengerparti	fekvésű	apartmanház	zöld	és	nyugodt	környezetben	
helyezkedik el, pár lépésre a központtól. szolgáltatás: lift, parkoló, kert,  
ingyenes	 strandszerviz,	 kis	 méretű	 háziállat	 vihető.	 elhelyezés: tv-vel,  
mikrohullámú	 sütővel,	 kávéfőzővel	 és	 széffel	 felszerelt,	 légkondicionált	
apartmanokban. A2:	egy	légterű	apartman,	teljesen	felújított,	2	fő	részére:	
nappali kétszemélyes kanapéval, főzősarok, fürdőszoba, terasz. A3: egy 
légterű	apartman,	3	fő	részére:	nappali	1	kétszemélyes-	és	1	egyszemélyes	
kanapéval, főzősarok, fürdőszoba, erkély. b4:	 két	 légterű	 2-4	 fő	 részére:	
nappali kétszemélyes kanapéval, 1 kétágyas szoba, főzősarok, fürdőszoba, 
terasz. b5:	 két	 légterű	 3-5	 fő	 részére:	 nappali	 kétszemélyes	 kanapéval,	
háromágyas szoba, főzősarok, fürdőszoba, erkély. b5/1:	 két	 légterű	
manzárdos,	 teljesen	 felújított	 apartman,	 3-5	 fő	 részére	 2	 szinten:	 nappali	 kétszemélyes	 kanapéval,	 háromágyas	 szoba,	 főzősarok,	 fürdőszoba,	 terasz.	 
c5: három	légterű	apartman	3-5	fő	részére	mosógéppel:	nappali,	1	szoba	emeletes	ággyal	és	1	egyszemélyes	ággyal,	1	szoba	franciaággyal,	főzősarok,	
fürdőszoba, terasz, széf nélkül. c6/1: három	légterű,	4-6	fő	részére	déli	fekvésű	apartman:	nappali	kétszemélyes	kanapéval,	szoba	franciaággyal,	kétágyas	
szoba, főzősarok, fürdőszoba, terasz. c7:	három	légterű	apartman	5-7	fő	részére:	nappali	kétszemélyes	kanapéval,	1	kétágyas	szoba,	1	háromágyas	szoba,	
főzősarok, fürdőszoba, erkély. c7/1:	három	légterű	manzárdos	apartman,	2	szinten	4-7	fő	részére:	nappali	1	két-,	és	1	egyszemélyes	kanapéval,	2	kétágyas	
szoba, főzősarok, 2 fürdőszoba, erkély.

bIbIone sPIAggIA                
cAlyPso APArTMAnHáz          IT0202
leírás:	a	tengertől	és	a	központtól	is	körülbelül	50	méterre	helyezkedik	
el az apartmanház. szolgáltatás: lift, parkoló,  ingyenes strandszerviz, 
kis	méretű	háziállat	vihető.	elhelyezés: tv-vel, mikrohullámú sütővel, 
kávéfőzővel	 és	 széffel	 felszerelt,	 légkondicionált	 apartmanokban.	 
A3:	 egy	 légterű,	3	 fő	 részére:	nappali	 1	dupla	dívánnyal	és	1	 szimpla	
dívánnyal, főzősarok, fürdőszoba, terasz.  b4:	két	légterű	2-4	fő	részére:	
nappali dupla dívánnyal, szoba franciaággyal, főzősarok, fürdőszoba, 
terasz.

bIbIone sPIAggIA                
lA fenIce APArTMAnHáz           IT0202
leírás: a medencés apartmanház 400 méterre helyezkedik el a tenger-
parttól és 200 méterre a központtól. szolgáltatás: kerti grill, parkoló, 
medence, ingyenes strandszerviz. elhelyezés: tv-vel, mikrohul-
lámú sütővel, kávéfőzővel felszerelt apartmanokban. b5:	 két	 légterű	
földszinti	 apartman	 3-5	 fő	 részére:	 nappali	 kétszemélyes	 kanapéval,	 
1 háromágyas szoba, főzősarok, fürdőszoba, terasz, kert.

apartman/hét	 04.06-05.25.	 	 	 06.08-06.15.
 09.14-11.02. 05.25-06.01.	 06.01-06.08.	 08.31-09.07.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.

B4	 86	600	Ft	 110	900	Ft	 124	500	Ft	 162	400	Ft	 173	300	Ft	 197	600	Ft	 224	700	Ft	 235	500	Ft
B6	 89	300	Ft	 116	400	Ft	 129	900	Ft	 167	800	Ft	 181	400	Ft	 205	800	Ft	 232	800	Ft	 246	400	Ft
D7	 108	300	Ft	 140	800	Ft	 154	300	Ft	 202	900	Ft	 216	600	Ft	 248	900	Ft	 278	800	Ft	 294	900	Ft

apartman/hét	 04.06-05.25.	 	 	 06.08-06.15.
 09.14-11.02. 05.25-06.01.	 06.01-06.08.	 08.31-09.07.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.

B5	 108	300	Ft	 140	800	Ft	 154	300	Ft	 202	900	Ft	 216	600	Ft	 248	800	Ft	 278	800	Ft	 294	900	Ft
C6	 118	900	Ft	 151	600	Ft	 170	600	Ft	 219	300	Ft	 238	200	Ft	 270	700	Ft	 305	900	Ft	 322	200	Ft

apartman/hét	 04.06-05.25.	 	 	 06.08-06.15.
 09.14-11.02. 05.25-06.01.	 06.01-06.08.	 08.31-09.07.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.

A2	 	72	900	Ft	 	91	900	Ft	 102	900	Ft	 135	400	Ft	 143	500	Ft	 164	900	Ft	 186	800	Ft	 194	900	Ft
A3	 	75	800	Ft	 	97	500	Ft	 108	300	Ft	 140	800	Ft	 151	600	Ft	 170	600	Ft	 192	200	Ft	 202	900	Ft
B4	 	91	900	Ft	 118	900	Ft	 129	900	Ft	 170	600	Ft	 184	100	Ft	 208	500	Ft	 235	500	Ft	 248	900	Ft
B5	 	97	500	Ft	 127	200	Ft	 140	800	Ft	 183	900	Ft	 197	600	Ft	 224	700	Ft	 254	500	Ft	 267	900	Ft
B5/1	 108	300	Ft	 140	800	Ft	 156	900	Ft	 202	900	Ft	 219	300	Ft	 248	900	Ft	 281	600	Ft	 297	800	Ft
C5	 105	600	Ft	 137	900	Ft	 151	600	Ft	 197	600	Ft	 213	900	Ft	 243	700	Ft	 273	400	Ft	 289	700	Ft
C6/1	 118	900	Ft	 154	300	Ft	 170	600	Ft	 221	900	Ft	 240	900	Ft	 273	400	Ft	 308	600	Ft	 324	900	Ft
C7	 121	800	Ft	 154	300	Ft	 173	300	Ft	 224	700	Ft	 240	900	Ft	 275	900	Ft	 311	300	Ft	 327	600	Ft
C7/1	 132	700	Ft	 170	600	Ft	 189	500	Ft	 246	400	Ft	 265	300	Ft	 303	200	Ft	 340	900	Ft	 359	900	Ft

apartman/hét	 04.06-05.25.	 	 	 06.08-06.15.
 09.14-11.02. 05.25-06.01.	 06.01-06.08.	 08.31-09.07.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.

A3	 75	800	Ft	 	97	500	Ft	 108	300	Ft	 140	800	Ft	 151	600	Ft	 173	300	Ft	 194	900	Ft	 205	800	Ft
B4	 94	800	Ft	 121	800	Ft	 135	400	Ft	 178	700	Ft	 192	200	Ft	 219	300	Ft	 246	400	Ft	 259	900	Ft

apartman/hét	 04.06-05.25.	 	 	 06.08-06.15.
 09.14-11.02. 05.25-06.01.	 06.01-06.08.	 08.31-09.07.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.

B5	 110	900	Ft	 140	800	Ft	 156	900	Ft	 205	800	Ft	 219	300	Ft	 251	800	Ft	 284	300	Ft	 299	500	Ft

apartman/hét	 07.13-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.10	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 09.07-09.14.
B4	 248	900	Ft	 254	500	Ft	 273	400	Ft	 284	300	Ft	 259	900	Ft	 211	200	Ft	 100	200	Ft
B6	 257	200	Ft	 265	300	Ft	 284	300	Ft	 297	800	Ft	 270	700	Ft	 219	300	Ft	 102	900	Ft
D7	 311	300	Ft	 319	500	Ft	 340	900	Ft	 357	400	Ft	 324	900	Ft	 262	600	Ft	 124	500	Ft

apartman/hét	 07.13-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.10	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 09.07-09.14.
B5	 311	300	Ft	 319	500	Ft	 340	900	Ft	 357	400	Ft	 324	900	Ft	 262	600	Ft	 124	500	Ft
C6	 338	400	Ft	 346	500	Ft	 373	600	Ft	 389	800	Ft	 357	400	Ft	 289	700	Ft	 135	400	Ft

apartman/hét	 07.13-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.10	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 09.07-09.14.
A2	 205	800	Ft	 211	200	Ft	 227	400	Ft	 238	200	Ft	 216	600	Ft	 175	900	Ft	 	81	200	Ft
A3	 213	900	Ft	 219	300	Ft	 235	500	Ft	 246	400	Ft	 224	700	Ft	 181	400	Ft	 	86	600	Ft
B4	 262	600	Ft	 267	900	Ft	 289	700	Ft	 300	500	Ft	 275	900	Ft	 221	900	Ft	 105	600	Ft
B5	 281	600	Ft	 289	700	Ft	 308	600	Ft	 324	900	Ft	 294	900	Ft	 238	200	Ft	 113	700	Ft
B5/1	 311	300	Ft	 319	500	Ft	 343	800	Ft	 359	900	Ft	 327	600	Ft	 265	300	Ft	 124	500	Ft
C5	 303	200	Ft	 311	300	Ft	 335	700	Ft	 349	200	Ft	 319	500	Ft	 257	200	Ft	 121	800	Ft
C6/1	 343	800	Ft	 351	900	Ft	 376	300	Ft	 395	300	Ft	 359	900	Ft	 292	400	Ft	 137	900	Ft
C7	 346	500	Ft	 354	700	Ft	 381	700	Ft	 397	900	Ft	 362	800	Ft	 294	900	Ft	 137	900	Ft
C7/1	 378	900	Ft	 389	800	Ft	 416	900	Ft	 435	900	Ft	 397	900	Ft	 322	200	Ft	 151	600	Ft

apartman/hét	 07.13-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.10.	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 09.07-09.14.
A3	 216	600	Ft	 221	900	Ft	 238	200	Ft	 249	100	Ft	 227	400	Ft	 183	900	Ft	 	86	600	Ft
B4	 273	400	Ft	 278	800	Ft	 300	500	Ft	 313	900	Ft	 286	900	Ft	 232	800	Ft	 108	300	Ft

apartman/hét	 07.13-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.10.	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 09.07-09.14.
B5	 313	900	Ft	 322	200	Ft	 346	500	Ft	 362	800	Ft	 329	500	Ft	 267	900	Ft	 127	200	Ft

450 m

50 m

400 m

150 m



bIbIone sPIAggIA             
HoTel & APArTHoTel olIMPIA***          IT0201
leírás: a modern stílusú szálloda bibione spiaggia szívében helyezke-
dik	 el	 a	 tengerparttól	 50	méterre,	 a	Thermál	 fürdőtől	 900	méterre	 és	
mindössze pár lépésre a központtól. szolgáltatás: légkondicionálás és 
ingyenes wifi a közös tereken, napozóterasz, medence, étterem, bár, lift, 
ingyenes strandszerviz. ellátás: reggeli. elhelyezés: 2+1 fős, erkélyes, 
classic franciaágyas szobában fotelággyal vagy egyszemélyes ággyal. 
Parkolás: ingyenes a szálloda parkolójában (limitált férőhely). Kedvez-
mény:	szülőkkel	egy	szobában	egy	gyermek	3	éves	korig	ingyenes,	3-6	
éves	kor	között	50%,	6-14	éves	kor	között	30%,	14	éves	kor	felett	15%.		
felár:	félpanziós	felár	4	800	Ft/fő/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenfor-
galmi	adó	4	éves	kortól	kb.	1,5	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 3 éjsza-
ka,	 kevesebb,	mint	 3	 éjszaka	 tartózkodás	 esetén	 20%	 felár	 fizetendő.	
egyéb: lekérésre	kis	méretű	háziállat	vihető	(15	€/éj).	

bIbIone PIneDA 
Torre PAnorAMA APArTMAnHáz         IT0202
leírás: bibione Pineda zöldövezeti részén, közel a centrumhoz, 200 mé-
terre a tengertől található az apartmanház. szolgáltatás: lift, zsetonos 
mosoda	 szárítóval,	 parkoló,	 ingyenes	 strandszerviz,	 kis	méretű	 háziál-
lat vihető. elhelyezés: tv-vel, mikrohullámú sütővel, kávéfőzővel és 
széffel	felszerelt,	légkondicionált	apartmanokban.	b4:	két	légterű	2-4	fő	
részére: nappali kétszemélyes kanapéval, szoba franciaággyal, főzősarok, 
fürdőszoba. b4/1: mint a b4 típusú, de terasszal. b5:	két	légterű	3-5	fő	
részére: nappali kétszemélyes kanapéval, szoba franciaággyal és egysze-
mélyes ággyal, főzősarok, fürdőszoba. c6:	három	légterű	5-6	fő	részére:	nappali	egyszemélyes	kanapéval,	szoba	franciaággyal	és	egyszemélyes	
ággyal, szoba emeletes ággyal, főzősarok, fürdőszoba, terasz.  c7:	mint	a	C6	típusú,	de	a	nappaliban	kétszemélyes	kanapéval.

bIbIone PIneDA 
sIlvA APArTMAnHáz           IT0202
leírás:	a	családias,	pár	apartmanból	álló	ház	250	méterre	a	tengertől	és	
50	méterre	a	központtól	helyezkedik	el.	szolgáltatás: saját kert, apart-
manonként	egy	parkolóhely,	ingyenes	strandszerviz,	kis	méretű	háziállat	
vihető. elhelyezés: TV-vel,	mikrohullámú	sütővel,	kávéfőzővel	és	széffel	
felszerelt, légkondicionált apartmanokban. c5:	három	légterű,	emeleti	
4-5	fő	részére:	nappali	egyszemélyes	kanapéval,	1	szoba	franciaággyal,	
1 kétágyas vagy emeletes ágyas szoba, főzősarok, fürdőszoba, erkély. 
c5/1:	mint	a	C5	típusú,	de	földszinti,	teraszos.	

bIbIone lIDo DeI PInI 
ATollo APArTMAnHáz             IT0202
leírás:	tengerparti	fekvésű,	részlegesen	felújított,	4	emeletes	üdülő-komplexum	a	központtól	50	méterre.	
szolgáltatás:	 lift,	 apartmanonként	 egy	parkolóhely,	 ingyenes	 strandszerviz,	 kis	méretű	háziállat	 vihető. 
elhelyezés: TV-vel,	mikrohullámú	sütővel,	 kávéfőzővel	és	 széffel	 felszerelt,	 légkondicionált	apartmanok-
ban. A3/1:	egy	légterű,	földszinti	3	fő	részére:	nappali	1	emeletes	ággyal	(1	személynek),	melynek	az	alsó	
részén 1 kétszemélyes kanapé található, főzősarok, fürdőszoba, terasz és privát, zárt kert. A4:	egy	légterű	
4 fő részére: nappali 2 kétszemélyes kanapéval vagy 1 kétszemélyes kanapéval és 1 emeletes ággyal, 
főzősarok, fürdőszoba, erkély. b4:	két	 légterű	2-4	 fő	 részére:	nappali	1	emeletes	ággyal,	1	szoba	 francia-
ággyal, főzősarok, fürdőszoba, erkély.

oLaszorszáGoLaszorszáG BibioneBibione
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bIbIone sPIAggIA             
HoTel MonTreAl***          IT0201
leírás:	a	2016-ban	teljesen	felújított	szálloda	körülbelül	50	méterre	he-
lyezkedik el a tengerparttól, csendes környéken, közel a központhoz. 
Lignano	 Sabbiadoro	 városa	 mindössze	 15	 perces	 autóútra	 található,	
Lido	di	Jesolo	városa	pedig	60	km-re.	szolgáltatás: recepció, lift, étter-
em, bár, terasz, tv szoba, saját strand, ingyenes strandszerviz (májustól 
szeptemberig), ingyenes wifi. elhelyezés: légkondicionált, standard 
kétágyas	 szobákban,	 melyek	 TV-vel,	 telefonnal,	 széffel,	 minibárral	 és	
hajszárítóval rendelkeznek. ellátás: reggeli vagy félpanzió. Parkolás: a 
szálloda saját parkolójában ingyenes (foglaltság függvényében). Ked-
vezmény: 3	éves	korig	egy	gyermek	kiságyban	18	€/nap,	3-7	éves	kor 
között	50%,	7-12	éves	kor	között	30%,	12	éves	kor	felett	10%.	Egy standard kétágyas szobában maximum egy pótágy helyezhető el. Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi adó. Minimum tartózkodás:	07.13-08.24.	között	7	éjszaka,	06.22-07.13.	és	08.24-09.07.	között	5	éjszaka,	ezen	kívül	3	
éjszaka.

                             fő/éj		 05.01-06.01.	 06.01-06.22.	 06.22-07.13.	 07.13-08.03.
	 09.14-09.22.	 09.07-09.14.	 08.24-09.07.	 08.19-08.24.	 08.03-08.19.

kétágyas	szobában	reggelivel	 16	400	Ft	 19	800	Ft	 22	400	Ft	 22	900	Ft	 25	900	Ft
kétágyas	szobában	félpanzióval	 18	900	Ft	 21	900	Ft	 25	700	Ft	 26	800	Ft	 29	800	Ft

                    fő/éj	 04.30-05.25.	 05.25-06.01.	 	 	 06.15-06.29.
	 09.14-09.29.	 09.07-09.14.	 06.01-06.08.	 06.08-06.15.	 08.31-09.07.	 06.29-07.06.

classic	szobában	 16	600	Ft	 17	400	Ft	 18	600	Ft	 19	900	Ft	 21	300	Ft	 21	900	Ft

                   fő/éj	 07.06-07.13.	 	 07.20-07.27.
 08.24.08.31. 07.13-07.20.	 08.17-08.24.	 07.27-08.03.	 08.03-08.17.

classic	szobában	 23	600	Ft	 24	400	Ft	 25	100	Ft	 26	300	Ft	 27	800	Ft

200 m

250 m

apartman/hét	 04.06-05.25.	 	 	 06.08-06.15.
 09.14-11.02. 05.25-06.01.	 06.01-06.08.	 08.31-09.07.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.

B4	 		67	700	Ft	 	86	600	Ft	 	97	500	Ft	 127	200	Ft	 135	400	Ft	 156	900	Ft	 175	900	Ft	 183	900	Ft
B4/1	 		72	900	Ft	 	94	800	Ft	 105	600	Ft	 137	900	Ft	 148	900	Ft	 170	600	Ft	 192	200	Ft	 199	500	Ft
B5	 		75	800	Ft	 	97	500	Ft	 108	300	Ft	 140	800	Ft	 151	600	Ft	 173	300	Ft	 194	900	Ft	 202	900	Ft
C6	 		89	300	Ft	 113	700	Ft	 127	200	Ft	 164	900	Ft	 175	900	Ft	 202	900	Ft	 227	400	Ft	 240	900	Ft
C7	 		89	300	Ft	 116	400	Ft	 129	900	Ft	 167	800	Ft	 181	400	Ft	 205	800	Ft	 232	800	Ft	 246	400	Ft

apartman/hét	 04.06-05.25.	 	 	 06.08-06.15.
 09.14-11.02. 05.25-06.01.	 06.01-06.08.	 08.31-09.07.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.

C5	 105	600	Ft	 137	900	Ft	 151	600	Ft	 197	600	Ft	 213	900	Ft	 243	700	Ft	 273	400	Ft	 289	700	Ft
C5/1	 110	900	Ft	 143	500	Ft	 159	700	Ft	 208	500	Ft	 224	700	Ft	 254	500	Ft	 286	900	Ft	 303	200	Ft

apartman/hét	 04.06-05.25.	 	 	 06.08-06.15.
 09.14-11.02. 05.25-06.01.	 06.01-06.08.	 08.31-09.07.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.

A3/1/A4	 	83	900	Ft	 108	300	Ft	 118	900	Ft	 156	900	Ft	 167	800	Ft	 192	200	Ft	 216	600	Ft	 227	400	Ft
B4	 	91	900	Ft	 118	900	Ft	 132	700	Ft	 173	300	Ft	 186	800	Ft	 211	200	Ft	 238	200	Ft	 251	800	Ft

apartman/hét	 07.13-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.10	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 09.07-09.14.
B4	 194	900	Ft	 199	500	Ft	 213	900	Ft	 224	700	Ft	 205	800	Ft	 164	900	Ft	 	78	500	Ft
B4/1	 211	200	Ft	 216	600	Ft	 232	800	Ft	 243	700	Ft	 221	900	Ft	 181	400	Ft	 	83	900	Ft
B5	 213	900	Ft	 219	300	Ft	 235	500	Ft	 246	400	Ft	 224	700	Ft	 183	900	Ft	 	86	600	Ft
C6	 251	800	Ft	 259	900	Ft	 278	800	Ft	 289	700	Ft	 265	300	Ft	 213	900	Ft	 99	800	Ft
C7	 257	200	Ft	 265	300	Ft	 284	300	Ft	 297	800	Ft	 269	800	Ft	 219	300	Ft	 102	900	Ft

apartman/hét	 07.13-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.10	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 09.07-09.14.
C5	 305	900	Ft	 311	300	Ft	 335	700	Ft	 349	200	Ft	 319	500	Ft	 259	900	Ft	 121	800	Ft
C5/1	 319	500	Ft	 327	600	Ft	 351	900	Ft	 368	200	Ft	 335	700	Ft	 270	700	Ft	 127	200	Ft

apartman/hét	 07.13-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.10	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 09.07-09.14.
A3/1/A4	 239	800	Ft	 246	400	Ft	 262	600	Ft	 275	900	Ft	 251	800	Ft	 202	900	Ft	 	94	800	Ft
B4	 265	300	Ft	 269	800	Ft	 292	400	Ft	 305	900	Ft	 278	800	Ft	 224	700	Ft	 105	600	Ft

MInDen bIbIoneI APArTMAnrA érvényes: 
Az ár tartalmazza:	gáz-,	víz-,	villanyhasználatot,	légkondicionálást	(ahol	van),	végső	takarítást	(de	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürí-
tése,	kikapcsolása	az	utasok	feladata,	ellenkező	esetben,	az	apartman	nagyságától	függően,	40/80	€	bírságot	kell	fizetni).	Strandszervizt	 
(1 napernyő + 1 szék + nyugágy) apartmanonként 04.13-09.29. között, a 4. sortól kezdődően, a rendelkezésre álló helyeken, kivéve bibione 
Pineda részén (Pinedo, shany, kokeshj, seven szektorokban), ahol május közepétől szeptember közepéig. Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	adó	(4	éves	kortól	kb.	0,85	€/fő/éj),	kaució	minimum	100	€/apartman	(ifjúsági	csoportoknak	500	€/apartman).	Minimum tartóz-
kodás:	06.08-09.07.	között	minimum	7	éj	szombati	turnusváltással,	a	többi	időszakban	minimum	5	éj.	egyéb:	Ágyneműhuzatot,	törölközőt,	
konyharuhát vinni kell.

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

előfoglalási kedvezmény: 
10% 04.06-06.08.	és	09.07-11.02.	között	(minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén,	foglalás:	02.28-ig) 

előfoglalási kedvezmény: 
10% 04.30-06.08.	és	09.07-09.29.	között	(minimum	3	éjszakás	tartózkodás	esetén,	foglalás:	02.28-ig) 

50 m

50 m



lIDo DI jesolo             
DAnIelA APArTMAnHáz        IT0202    
leírás:	 az	 apartmanház	 körülbelül	 150	 méterre	 fekszik	 a	 parttól,	 350	 
méterre	a	Piazza	Milánótól,	 illetve	mindössze	50	méterre	a	sétálóutcától.	
szolgáltatás: parkolás az apartmanhoz tartozó parkolóban díjmente-
sen,	 légkondicionálási	 lehetőség	 (35	 €/hét,	 helyszínen	 fizetendő).	 elhe- 
lyezés: e4: egyszerűen	berendezett	apartman	4	fő	részére,	nappali	TV-vel,	
konyhasarokkal, mikróval, kétszemélyes díványággyal, 1 kétágyas szoba, 
fürdőszoba,	 erkély/terasz.	 egyéb: kisállat	 vihető	 35	 €/tartózkodás	 (előre	
rendelendő).

lIDo DI jesolo             
benelUX APArTMAnHáz        IT0202    
leírás: az apartman mindössze 300 méterre található a Piazza Milánótól, lido di jesolo keleti részén, csupán 80 
méterre a strandtól. szolgáltatás: medence,	 lift,	 légkondicionálási	 lehetőség	(35	€/hét,	helyszínen	fizetendő),	
parkolási lehetőség a közelben, a földszinten pizzéria. elhelyezés: g3: egyszerűen	berendezett	apartman,	nap-
pali konyhasarokkal, 1 kétszemélyes és 1 egyszemélyes díványággyal, fürdőszoba, erkély. H5:	egyszerűen	beren-
dezett apartman, nappali konyasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 hálószoba franciaággyal és 1 egyszemé-
lyes ággyal (ajtó nélküli), fürdőszoba, erkély. egyéb: kisállat	vihető	35	€/tartózkodás	(előre	rendelendő).

lIDo DI jesolo             
brIonI APArTMAnHáz        IT0202    
leírás: az apartmanház közvetlenül a tengerparton fekszik, pár lépésre 
a Piazza torinótól. csendes, ugyanakkor a környékben számos étterem 
és üzlet található. szolgáltatás: saját strand, lift, parkolási lehetőség a 
közelben. elhelyezés: A3: egyszerűen	 berendezett	 apartman,	 nappali	
konyhasarokkal, 1 kétszemélyes díványággyal, valamint 1 egyszemélyes 
díványággyal, fürdőszoba, erkély. b4:	egyszerűen	berendezett	apartman,	
nappali konyasarokkal, kétszemélyes díványággyal vagy 2 egyszemélyes 
ággyal, 1 kétágyas szoba tolóajtóval, fürdőszoba, erkély. 

MIlánó            
IH HoTel lorenTeggIo****          IT0601    
leírás: az elegáns szálloda Milánó lakónegyedében helyezkedik el, 300 
méterre a villamosmegállótól, ami közvetlen kapcsolatot biztosít a város 
történelmi központjával. szolgáltatás: bár, recepció, lift, étterem, ingyenes 
wifi, légkondicionálás. elhelyezés:	TV-vel,	 telefonnal,	széffel,	minibárral	és	
hajszárítóval felszerelt kétágyas, standard szobákban. ellátás: büféreggeli. 
Parkolás: a szálloda utcájában ingyenesen vagy a szálloda garázsában térí-
tés ellenében. Kedvezmény:	a	szülőkkel	egy	ágyban	7	éves	korig	ingyenes,	
7	 éves	 kor	 fölött	 pótágyon	 5%.	 Egy kétágyas szobában maximum két pót- 
ágy helyezhető el. felár: egyágyas	felár	6	800	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	18	éves	korig	ingyenes,	18	éves	kortól	kb.	5	€/fő/éj,	par-
kolás	a	garázsban	(7	€/autó/éj).	Kiemelt időszak:	04.12-04.14.,	05.10-05.12.,	
06.14-06.16.,	 07.05-07.07.,	 07.12-07.13.,	 09.06-09.08.,	 09.13-09.15.,	 09.20-
09.22. és 10.18-10.20. között az árak egyéni lekéréssel érhetőek el. egyéb: 
szobánként	egy	kis	méretű	háziállat	vihető	(10	€/éj),	előzetes	bejelentéssel.	
Minimum tartózkodás: 2 éjszaka pénteki vagy szombati érkezéssel. 

MesTre            
HoTel KAPPA***           IT0201    
leírás: a szálloda Mestre központjától mindössze 800 méterre he-
lyezkedik el, a Piazza carpenedo történelmi városrészben, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílik a dómra. A buszmegálló a szálloda előtt talál-
ható és a 10 percenként induló járatokkal rövid időn belül eljuthatunk 
velencébe. szolgáltatás: ingyenes wifi, recepció, étterem, légkondi-
cionálás. elhelyezés:	TV-vel,	telefonnal,	széffel	és	hajszárítóval	felszerelt	
fürdőszobás, kétágyas szobában. ellátás: büféreggeli. Parkolás: térítés 
ellenében a szálloda parkolójában, előzetes foglalással. Kedvezmény: 
kiságyban 3 éves korig ingyenes. felár: egyágyas	felár	3	400	Ft/éj.	Hely-
színen fizetendő: idegenforgalmi	adó	9	éves	korig	ingyenes,	9-15	éves	
kor	között	1,2	€/fő/éj,	15	éves	kortól	2,4	€/fő/éj,	parkolás	10	€/autó/éj.		
Kiemelt időszak: 04.19-04.21. között az árak egyéni lekéréssel érhetőek 
el. egyéb: szobánként	 egy	 kis	 méretű	 háziállat	 ingyenesen	 vihető,	
előzetes bejelentéssel. Minimum tartózkodás: 2 éjszaka. 

lIDo DI jesolo             
DIPloMATIc APArTMAnHáz         IT0202    
leírás: az apartmanház lido di jesolo nyugati részén, a Piazza torinon, 
közvetlenül	a	tengerparton	fekszik,	ennek	köszönhetően	gyönyörű	kilátás-
sal is rendelkezik. szolgáltatás: lift, parkolási lehetőség az apartman mel-
lett (foglaltság függvényében), saját strand, légkondicionálási lehetőség, 
kivéve	 B4	 (35	 €/hét,	 helyszínen	 fizetendő).	 elhelyezés: A3:	 egyszerűen	
berendezett apartman, nappali konyhasarokkal, kétszemélyes dívány-
ággyal, valamint 1 egyszemélyes díványággyal, tv, fürdőszoba, erkély. b4: 
egyszerűen	 berendezett	 apartman,	 nappali	 konyhasarokkal,	 egy-	 vagy	
kétszemélyes díványággyal, 1 hálószoba 2 vagy 3 ággyal, fürdőszoba,  
tv, erkély. c6:	egyszerűen	berendezett	apartman,	nappali	konyhasarokkal,	kétszemélyes	díványággyal,	1	franciaágyas	hálószoba,	1	kétágyas	hálószoba,	
tv, fürdőszoba, erkély. egyéb: kisállat	vihető	35	€/tartózkodás	(előre	rendelendő).

oLaszorszáGoLaszorszáG Lido di JesoloÉszak-olasz városok 
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apartman/hét	 04.27-05.30.	 05.30-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.06.	 	 07.13-08.03.
	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.06-07.13.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.

E4	 	92	800	Ft	 154	700	Ft	 173	300	Ft	 191	900	Ft	 253	700	Ft	 293	900	Ft	 303	200	Ft

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

kétágyas	szobában	 15	500	Ft	 12	900	Ft

                    fő/éj	 04.02-07.01.
 09.01-11.01. 07.01-09.01.

kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 12	800	Ft

apartman/hét	 04.27-05.30.	 05.30-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.06.	 	 07.13-08.03.
	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.06-07.13.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.

G3	 71	200	Ft	 117	600	Ft	 135	900	Ft	 154	700	Ft	 197	900	Ft	 225	900	Ft	 234	900	Ft
H5	 79	800	Ft	 148	500	Ft	 159	800	Ft	 173	300	Ft	 228	900	Ft	 262	900	Ft	 284	600	Ft

apartman/hét	 04.27-05.30.	 05.30-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.06.	 	 07.13-08.03.
	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.06-07.13.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.

A3	 83	500	Ft	 139	200	Ft	 154	700	Ft	 176	400	Ft	 209	800	Ft	 247	500	Ft	 256	800	Ft
B4	 98	900	Ft	 169	800	Ft	 185	600	Ft	 216	600	Ft	 241	300	Ft	 287	700	Ft	 299	900	Ft

apartman/hét	 04.27-05.30.	 05.30-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.06.	 	 07.13-08.03.
	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.06-07.13.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.

A3	 		83	500	Ft	 139	200	Ft	 154	700	Ft	 176	400	Ft	 210	400	Ft	 247	500	Ft	 256	800	Ft
B4	 		98	900	Ft	 169	800	Ft	 191	800	Ft	 216	600	Ft	 241	300	Ft	 287	700	Ft	 299	900	Ft
C6	 123	800	Ft	 194	900	Ft	 210	400	Ft	 238	200	Ft	 293	900	Ft	 324	900	Ft	 355	800	Ft

150 m

80 m



oLaszorszáGoLaszorszáG

keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon! keresse további szállásAjáNlAtAiNkAt a www.autoclubtravel.hu oldalon!106 107

Garda-tó

Lido di JesoloLido di Jesolo

       fő/éj		 05.25-06.15.	 06.15-07.06.	 07.06-08.03.
	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.03-08.24.

reggelivel	 10	800	Ft	 14	900	Ft	 18	900	Ft	 24	800	Ft

lIDo DI jesolo             
HoTel PIcobello***         IT0201    
leírás: a szálloda jesolo Pineda keleti részén helyezkedik el, a tengerpart-
tól csupán 100 méterre. szolgáltatás: recepció, medence, étterem, bár, lift,  
ingyenes parkolás (foglaltság függvényében), wifi, saját strand, kerékpár-
kölcsönzés. elhelyezés:	TV-vel,	hajszárítóval,	széffel	felszerelt	fürdőszobás,	
légkondicionált kétágyas szobában. ellátás: reggeli. Az ár tartalmazza: 
strandszerviz májustól szeptemberig (2 napágy, 1 napernyő). Kedvez-
mény: 2 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes, 2-8 éves kor között 
50%,	 8-14	 éves	 kor	 között	 30%,	 14	 éves	 kortól	 15%.	 Egy standard két- 
ágyas szobában maximum két pótágy helyezhető el. Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi adó. Minimum tartózkodás:	07.06-08.31.	között	6	éjszaka,	
ezen kívül 3 éjszaka. 

lIDo DI jesolo             
HoTel jesolo sAnD***          IT0201    
leírás:	a	szálloda	a	főutcától	50	méterre,	a	Piazza	Mazzini	és	a	Piazza	Aurora	
között, a tengerparttól csupán 100 méterre helyezkedik el. szolgáltatás: 
recepció, étterem, bár, lift, ingyenes parkolás (foglaltság függvényében), 
kerékpárkölcsönzés, wifi, saját strand, játszótér. elhelyezés: tv-vel, lég-
kondicionálóval	(térítés	ellenében),	hajszárítóval,	széffel	felszerelt	erkélyes,	
fürdőszobás kétágyas szobában. ellátás: reggeli vagy félpanzió. Az ár tar-
talmazza: strandszerviz májustól szeptemberig (2 napágy, 1 napernyő).  
Kedvezmény: 7	éves	korig	gyermekeknek	ingyenes,	7-12	éves	kor	között	
50%,	 12	 éves	 kortól	 10%.	 Egy standard kétágyas szobában maximum két  
pótágy helyezhető el. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	(kb.	1,5	€/
fő/éj),	légkondicionálás	5	€/szoba/éj.	Minimum tartózkodás: 06.15-08.31.	
között	6	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	

            fő/éj		 05.25-06.15.	 06.15-08.10.
	 08.31-09.15.	 08.24-08.31.	 08.10-08.24.

reggelivel	 14	900	Ft	 16	800	Ft	 23	700	Ft
félpanzióval	 17	400	Ft	 19	700	Ft	 25	800	Ft

6=7 (05.25-06.14.	és	09.07-09.15.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése:	04.12-ig)

                             előfoglalási kedvezmény 5% 
(foglalás	03.30-ig	és	teljes	összeg	befizetése	04.15-ig)

100 m

100 m

ToscolAno MADerno              
cAMPIng ToscolAno          IT0605   
Közvetlen tóparti kemping! 
leírás: a kemping közvetlenül a Garda-tó partján helyezkedik el és a város központjától is csupán 200 méterre, így minden adott a kényelmes pihenéshez. 
szolgáltatás: recepció, étterem, bár, fagyizó, két medence, légkondicionálás, ingyenes parkolás, minimarket, tenisz- és focipálya, animáció (júliustól au-
gusztusig). elhelyezés: 5	fős,	légkondicionálható	mobil	home-ban:	hálószoba	franciaággyal,	hálószoba	két	egyszemélyes	ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	
5.	fő	részére	kihúzható	kanapéval,	fürdőszoba,	terasz	asztallal	és	székekkel.	ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza: víz-,	gáz-,	villanyhasználat,	ágynemű-	és	
törölköző használat, végső takarítás. Az ár nem tartalmazza: légkondicionálás	6	€/kártya	(egy	kártya	7	óráig	érvényes),	wifi	2	€/óra,	extra	ágynemű-	és	
törölköző	készlet	15	€/váltás,	törölköző	készlet	10	€/váltás.	Helyszínen fizetendő: kaució	100	€/mobil	home,	idegenforgalmi	adó	14	éves	kor	felett	kb.	1	
€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 7	éjszaka,	pénteki,	szombati	vagy	vasárnapi	érkezéssel.	egyéb: lekérésre	kis	méretű	háziállat	vihető	7	€/éj.	

    mobil	home/éj		 04.12-05.25.	 05.25-06.20.	 06.20-07.13.
	 09.07-10.30.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.13-08.24.

5	fős	mobil	home	 19	900	Ft	 23	200	Ft	 33	600	Ft	 46	400	Ft	

6=7 04.23-06.09.	és	09.07-10.30.	között	
(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
12=14	04.23-06.09.	és	09.07-10.30.	között	
(12 éjszaka áráért, 14 éjszakát tölthet el)

lIDo DI jesolo             
rUbIno APArTMAnHáz         IT0202 
leírás:	 az	apartmanház	körülbelül	250	méterre	 fekszik	a	 tengertől,	 a	kö-
zelben éttermek, posta és üzletek széles választéka várja a vendégeket. 
szolgáltatás: medence, lift, parkoló (apartmanonként egy parkolóhely). 
elhelyezés: H4:	 egyszerűen	 berendezett	 apartman,	 nappali	 konyha- 
sarokkal, egy- vagy kétszemélyes díványággyal, 1 hálószoba 2 vagy 3  
ággyal, tv, fürdőszoba, erkély. egyéb: kisállat	 vihető	 35	 €/tartózkodás	
(előre rendelendő).

lIDo DI jesolo             
TorIno APArTMAnHáz         IT0202
leírás: lido di jesolo keleti részén, körülbelül 100 méterre a tengerpart-
tól, közvetlenül a Piazza torinón helyezkedik el az apartmanház. A föld-
szinten számos bolt található. szolgáltatás: medence, légkondicioná-
lási	 lehetőség	 (35	 €/hét,	 helyszínen	 fizetendő),	 lift,	 parkolási	 lehetőség	 a	
közelben (foglaltság függvényében, térítés ellenében). elhelyezés: g4: 
egyszerűen	berendezett	 apartman,	 nappali	 konyhasarokkal,	 2	 kétszemé-
lyes díványággyal, fürdőszoba, erkély. H5:	egyszerűen	berendezett	apart-
man, nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, egy hálószoba 
3 ággyal, fürdőszoba, erkély. egyéb: kisállat	vihető	35	€/tartózkodás	(előre	
rendelendő).

lIDo DI jesolo             
yorK APArTMAnHáz         IT0202
leírás: 12 apartmanból álló kis apartmanház, amely közvetlen a Piazza 
Milánóra	nyílik,	 a	 tengerparttól	mindössze	50	méterre.	szolgáltatás: lift, 
parkoló,	 légkondicionálási	 lehetőség	 (35	 €/hét,	 helyszínen	 fizetendő).	 
elhelyezés: e4: egyszerűen	 berendezett	 apartman,	 nappali	 konyhasa-
rokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 franciaágyas hálószoba, fürdőszoba, 
erkély. egyéb:	kisállat	vihető	35	€/tartózkodás	(előre	rendelendő).

apartman/hét	 04.27-05.30.	 05.30-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.06.	 	 07.13-08.03.
	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.06-07.13.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.

H4	 79	800	Ft	 148	500	Ft	 160	900	Ft	 173	300	Ft	 228	900	Ft		 262	900	Ft	 284	600	Ft

apartman/hét	 04.27-05.30.	 05.30-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.06.	 	 07.13-08.03.
	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.06-07.13.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.

G4	 83	500	Ft	 139	200	Ft	 154	700	Ft	 176	400	Ft	 210	400	Ft	 247	500	Ft	 256	800	Ft
H5	 86	600	Ft	 154	700	Ft	 173	300	Ft	 204	200	Ft	 234	900	Ft	 278	500	Ft	 293	900	Ft

apartman/hét	 04.27-05.30.	 05.30-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-07.06.	 	 07.13-08.03.
	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 07.06-07.13.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.

E4	 83	500	Ft	 148	500	Ft	 169	800	Ft	 185	600	Ft	 216	600	Ft	 253	700	Ft	 269	200	Ft

50 m

250 m

100 m

MInDen lIDo DI jesolo APArTMAnrA érvényes:  
Az ár tartalmazza: víz-, gáz,- villanyhasználatot. strandszervizt május közepétől szeptember közepéig (2 napozószék + 1 napernyő). Hely-
színen fizetendő: kaució:	200	€/apartman,	idegenforgalmi	adó	10	éves	kortól	(kb.	1	€/fő/éj).	fakultatívan fizetendő:	ágynemű:	12	€/fő/
váltás	(előre	kell	rendelni),	ágynemű-	és	törölköző	készlet:	15	€/fő/váltás	(előre	kell	rendelni),	gyermekágy:	30	€/hét	(előre	kell	rendelni),	
wifi:	30	€/hét	(előre	kell	rendelni).	Végső	takarítás:	30-50	€/apartman,	vagy	az	utasoknak	kell	kitakarítani	az	apartmant	(de	a	mosogatás,	 
a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	az	utasok	feladata),.	Minimum tartózkodás:	04.27-06.08.	és		09.07-09.28.	között	4	éjszaka,	06.08-09.07.	kö- 
zött	minimum	7	 éjszaka,	 szombati	 turnusváltással.	 	Medencés	 apartmanok	 esetében,	 a	medence	 általában	 június	 elejétől	 szeptember	 
közepéig üzemel. 

előfoglalási kedvezmény: 
5% 07.13-08.24.	között	minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén	(foglalás:	03.30-ig)
10%	04.27-07.13.	és	08.24-09.28.	között	minimum	7	éjszakás	tartózkodás	esetén	(foglalás:	03.30-ig)	
vagy
6=7	04.27-05.30.,	09.07-09.28.	közötti	és	06.29.	érkezés	esetén	(6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
12=14	05.30-06.29.	között	(12	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el)
13=14 07.06-08.24.	között	(13	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el)
 

A kedvezmények nem összevonhatóak!
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Garda-tó Garda-tó
sAlIonze              
AlToMIncIo fAMIly PArK           IT0605    
leírás: a kemping a Garda-tótól 10 kilométerre, a Mincio folyó partján található, salionze városának határában, csendes, nyugodt környezetben. Az  
Altomincio	Family	Park,	a	családosok	paradicsoma.	szolgáltatás: aquapark, animáció, asztalitenisz, kerékpárkölcsönzés, minigolf, bár, étterem, fagyizó, 
pool bár, szupermarket, mosoda, wifi, játékszoba, gyermekfelügyelet. elhelyezés: 5-6	fős	légkondicionált	mobil	home-okban.	giotto Plus:	maximum	5	
fő részére, 1 hálószoba 2 egyszemélyes ággyal és keresztben egy kiegészítő ággyal, 1 hálószoba franciaággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba, fedett terasz 
székekkel és kerti asztallal felszerelve. leonardo:	6	fő	részére,	1	franciaágyas	hálószoba	és	2	kétszemélyes	hálószoba,	nappali	felszerelt	konyhasarokkal,	
egy	fürdőszoba	zuhanyzóval,	külön	WC-vel,	fedett	terasz	székekkel	és	kerti	asztallal	felszerelt.	eden:	maximum	5	fő	részére,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	
ággyal és keresztben egy kiegészítő ággyal, 1 hálószoba franciaággyal, felszerelt konyha, 2 fürdőszoba, fedett terasz székekkel és kerti asztallal, illetve 
egy felfújható privát jakuzzival felszerelve. Az eden típusú mobil home-ok nagyon csendes helyen, mégis közel a medencéhez helyezkednek el. ellátás: 
önellátás. Az ár tartalmazza:	légkondicionálás,	ágyneműhasználat.	A	lakóegységeket	tisztán	kell	visszaadni,	ellenkező	esetben	60	€	végső	takarítási	díjat	
kérnek el. Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi	adó	14	éves	kor	felett	1,5	€/fő/éj,	kisállattal	érkezőknek	kötelezően	fizetendő	60	€	végső	takarítás.	
Minimum tartózkodás:	06.08-09.07.	között	7	éjszaka,	04.27-05.04.	között	5	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.

      mobil 	 04.20-04.27.	 04.27-05.04.	 06.08-06.15.
    home/éj	 05.04-05.25.	 05.25-06.08.	 06.22-06.29.	 06.15-06.22.	 06.29-07.13.	 07.13-07.20.	 07.20-07.27.	 07.27-08.17.	 08.17-08.24.	
	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.

Giotto	Plus	 13	900	Ft	 17	700	Ft	 32	300	Ft	 39	300	Ft	 43	300	Ft	 59	800	Ft	 64	900	Ft	 68	500	Ft	 54	800	Ft
Leonardo	 17	200	Ft	 20	800	Ft	 38	900	Ft	 45	900	Ft	 49	500	Ft	 67	600	Ft	 69	800	Ft	 74	900	Ft	 59	800	Ft
Eden	 19	500	Ft	 26	900	Ft	 44	900	Ft	 55	700	Ft	 55	700	Ft	 77	400	Ft	 84	900	Ft	 88	400	Ft	 69	800	Ft

Az Adria középső része olaszország egyik kedvelt régiója, élvezetes nyaralást tartogat számunkra. Az általunk ajánlott üdülőhelyek: 
cesenatico és rimini.	Több	kilométer	hosszú	strandokat	és	széleskörű	szórakozási-	és	sportolási	 lehetőségeket	kínálnak.	A	kul-
turális kikapcsolódást keresők sem csalódnak, a történelmi városokban (ravenna, bologna, san Marino stb.) tett kirándulások 
alkalmával, számos élménnyel gazdagodhatnak.

Közép-adria 

sAn felIce Del benAco  
cAMPIng lA gArDIolA***            IT0605    
leírás: a kemping a csodálatos Garda-tó partján helyezkedik el, csupán 10 kilométerre salótól. brescia, desenzano és verona városa is 1 órán belül elérhető, 
illetve	számos	vízi	sportot,	biciklis	vagy	lovas	túrát	is	kipróbálhatunk.	Az	olíva-	és	ciprusfák	között,	nyugodt,	csendes	környezet,	a	tiszta	vizű	tó	varázslatos	
hangulatúvá teszi a garda-tói nyaralást. szolgáltatás: saját strand, bár, játszótér, pénzváltási és biciklikölcsönzési lehetőség, wifi (térítés ellenében, wifi 
kártya a recepción vásárolható). elhelyezés: 4 és 4+1 fős légkondicionálható, tv-s mobil home-okban, melyekbe kisállat is vihető. A mobil home-ok 
evőeszközzel, edényekkel, takaróval, párnával felszereltek. A fedett teraszon székek és kerti asztal található. ellátás:	önellátás.	Felár	ellenében	reggeli	is	
kérhető a teljes tartózkodás idejére (előre rendelendő).  Az ár tartalmazza: 1 autó parkolását, gáz-, víz-, villanyhasználatot. A lakóegységeket tisztán kell 
visszaadni,	ellenkező	esetben	70	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el.	Az ár nem tartalmazza:	ágyneműhuzatot,	törölközőt,	mely	vihető,	vagy	bérelhető	
(egyszemélyes:	10	€/váltás,	kétszemélyes:	12	€/váltás,	törölköző:	10	€/fő/váltás).	Kisállat	napidíj	(szezontól	függően)	4-8,5	€/éj	és	kötelezően	fizetendő	a	
70	€	végső	takarítás.	Légkondicionálás:	7	€/nap.	felár: 12	éves	kortól	reggeli	9	€/fő/nap,	12	éves	korig	reggeli	7	€/fő/nap.	Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	adó	(kb.	0,50	€/fő/éj).		Minimum tartózkodás: 06.08-06.22.	és	06.29-09.07.	között	7	éj,	szombati	turnusváltással,	ezen	kívül	3	éj.	

                           
6=7 04.01-06.01.	és	09.07-11.04.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
8=10	04.01-06.01.	és	09.07-11.04.	között	(8	éjszaka	áráért,	10	éjszakát	tölthet	el)
11=14	04.01-06.01.	és	09.07-11.04.	között	(11	éjszaka	áráért,	14	éjszakát	tölthet	el)

baia lux (4+1 fős): körülbelül	31	négyzetméter	alapterületű.	Maximum	4	felnőtt	és	egy	12	év	alatti	gyermek	részére.	1	franciaágyas	hálószoba,	1	háló- 
szoba	2	egyszemélyes	ággyal,	nappali	étkező	asztallal,	5.	fő	részére	átalakítható	ággyal,	konyha	hűtővel,	1	fürdőszoba.		

baia comfort (4 fős): körülbelül	20	négyzetméter	alapterületű.	1	franciaágyas	hálószoba,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal,	1	fürdőszoba	tusolóval	és	
WC-vel,	1	WC	kézmosóval,	nappali	étkezőasztallal,	konyha	hűtővel.		

A kedvezmények nem összevonhatóak!

 04.01-04.20.
mobil	home/éj	 05.04-06.01.	 04.20-05.04.	 06.01-06.08.	 06.08-06.29.	 06.29-07.06.	 07.06-07.13.	 07.13-08.03.	 08.03-08.17.
 09.14-11.04. 09.07-09.14.  08.31-09.07.  08.24-08.31.	 08.17-08.24. 
Baia	Comfort	 19	500	Ft	 26	500	Ft	 33	200	Ft	 35	400	Ft	 41	700	Ft	 45	300	Ft	 58	300	Ft	 59	800	Ft
Baia	Lux		 22	900	Ft	 29	900	Ft	 38	200	Ft	 40	700	Ft	 47	400	Ft	 55	200	Ft	 65	400	Ft	 67	900	Ft



vIllAMArInA cesenATIco             
HoTel MeDITerrAneo***          IT0201    
leírás: cesenatico, valverde részének központjához közel, a tengerparttól 
150	 méter	 távolságra	 helyezkedik	 el	 a	 szálloda.	 szolgáltatás: medence, 
napozóterasz,	 animáció	 (06.15-09.01.	 között),	 strandröplabda,	 ingyenes	
strandszerviz (2 napágy, 1 napernyő), wifi a közös helyiségekben, kerék-
párkölcsönzés. elhelyezés: TV-vel,	telefonnal,	hajszárítóval,	széffel	felszerelt	
légkondicionált, kétágyas, erkélyes szobákban. ellátás: teljes panzió: bü-
féreggeli, menüválasztásos ebéd és vacsora, étkezések alatt ásványvíz, bor 
és üdítő fogyasztás. Kedvezmény: gyermekeknek	6	 éves	 korig	 ingyenes,	
6-12	kor	között	50%,	12	éves	kortól	20%.	Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi adó. Minimum tartózkodás: 7	éjszaka,	vasárnapi	turnusváltással.	

vIserbA DI rIMInI             
resIDence AlgArve           IT0202  
Közvetlen tengerparti apartmanház!  
leírás: az apartmanház közvetlen a homokos tengerpart mellett fekszik 
csendes, alacsony forgalmú környezetben, így kifejezetten ideális kis-
gyermekkel érkezőknek is. szolgáltatás: lift, mosoda, ingyenes parko-
lási lehetőség (limitált férőhely, előre nem foglalható), kerékpárbérlés, 
strandszerviz	(1	napernyő+2	napágy,	előre	foglalandó	75	€/hét).	elhe-
lyezés: erkélyes, légkondicionált, wifivel, tv-vel, hajszárítóval felszerelt 
apartmanokban. Mono 2 fős: nappali felszerelt konyhasarokkal és 
kétszemélyes díványággyal vagy 2 egyszemélyes ággyal, fürdőszoba, erkély. Mono 4 fős: nappali felszerelt konyhasarokkal, kétszemélyes dívány-
ággyal és emeletes ággyal, fürdőszoba, erkély. bilo 4 fős: nappali felszerelt konyhasarokkal és 2 egyszemélyes ággyal, 1 franciaágyas hálószoba, 
fürdőszoba, erkély. bilo 5 fős: nappali felszerelt konyhasarokkal és 2 egyszemélyes ággyal, 1 hálószoba franciaággyal és 1 egyszemélyes ággyal, 
fürdőszoba, erkély.  ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza: víz-,	gáz-,	villanyhasználatot,	ágynemű-	és	törölközőhasználatot.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó,	kaució	50	€/fő/hét,	kötelező	végső	takarítás	Mono	30	€,	Bilo	50	€	(de	a	konyha	kitakarítása,	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	
ürítése az utasok feladata, ellenkező esetben további 30 € fizetendő). Minimum tartózkodás: 7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.

gAbIcce MAre               
HoTel MAreMonTI & resIDence***             IT0201    
leírás:	a	szálloda	50	méterre	fekszik	Gabicce	Mare	központjától	és	csupán	
100 méterre a tengertől. A csodálatos középkori város, Granada mindössze 
5	 kilométerre	 található	Gabicce	Mare-tól.	szolgáltatás: recepció, bár, ét-
terem,	saját	strand,	strandszerviz	(térítés	ellenében),	medence	(06.01-09.15.	
között	üzemel),	fitneszterem,	wifi	 (térítés	ellenében,	2	€/óra).	elhelyezés: 
tv-vel, hajszárítóval felszerelt légkondicionált, fürdőszobás, kétágyas 
szobákban. ellátás: félpanzió. Parkolás: a	 szálloda	 parkolójában	 10	 €/
éjszaka (a szálloda parkolója 2 km-re található, ahova ingyenes busztransz-
fer szállítja a vendégeket). Kedvezmény: 2 éves korig ingyenes, 2-10 éves 
kor	között	50%,	10	éves	kortól	10%.	Egy standard kétágyas szobában maximum egy pótágy helyezhető el. felár:	egyágyas	felár	3	400	Ft/éj.	 	Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	adó	14	éves	korig	 ingyenes,	14	éves	kortól	kb.	1,5	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: szombati érkezéssel 4 éjszaka, szerdai 
érkezéssel	3	éjszaka.	Fix	érkezési	napok:	szerda	és	szombat.	egyéb:	kis	méretű	háziállat	lekérésre	vihető	10	€/éj.		
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Közép-adria Közép-adria 

fő/éj	 06.02-06.09.	 06.09-08.04.	 08.04-08.25.	 08.25-09.15.
kétágyas	szobában	 25	400	Ft	 28	800	Ft	 34	900	Ft	 23	900	Ft

               fő/éj		 05.04-06.08.	 06.08-06.22.
	 09.07-10.02.	 08.31-09.07.	 06.22-07.20.	 07.20-08.17.	 08.17-08.31.

kétágyas	szobában	 10	400	Ft	 10	900	Ft	 13	300	Ft	 17	500	Ft	 11	500	Ft

150 m

  apartman/hét	 04.27-06.15.
	 09.07-09.21.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.20.	 07.20-08.03. 
MONO	2	fős	 	71	200	Ft	 	87	100	Ft	 118	900	Ft	 205	900	Ft	 229	900	Ft	
MONO	4	fős	 	91	100	Ft	 110	900	Ft	 174	600	Ft	 255	900	Ft	 285	500	Ft	
BILO	4	fős	 106	900	Ft	 126	900	Ft	 213	900	Ft	 289	500	Ft	 317	400	Ft	
BILO	5	fős		 122	900	Ft	 150	700	Ft	 257	700	Ft	 317	400	Ft	 348	700	Ft

		apartman/hét	 08.03-08.10.	 08.10-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.
MONO	2	fős	 229	900	Ft	 277	600	Ft	 245	800	Ft	 217	900	Ft	 102	900	Ft
MONO	4	fős	 313	400	Ft	 356	700	Ft	 321	300	Ft	 277	600	Ft	 150	700	Ft
BILO	4	fős	 356	700	Ft	 456	100	Ft	 372	600	Ft	 325	300	Ft	 174	600	Ft
BILO	5	fős	 392	500	Ft	 499	500	Ft	 408	400	Ft	 356	700	Ft	 217	900	Ft

100 m

AjánDéK:	1	db	belépőjegy	a	Maison	d’O	
Wellnessközpontba	7	vagy	több	éjszaka	
foglalása esetén!

lIDo DeglI scAccHI             
resIDence grAncHIo          IT0202    
leírás: az apartman egy modern tengerparti üdülőhelyen fekszik, mely 
egy	27	km	hosszú	homokos	 tengerparton	található	az	úgy	nevezett	Lido	
di comacchio partszakaszon. szolgáltatás: saját strand, strandröplabda 
pálya, ingyenes strandszerviz (apartmanonként 1 napágy, 1 napernyő). 
elhelyezés: komfortos 4 fős apartmanban. bIlo: nappali konyhasarokkal, 
kétszemélyes díványággyal, 1 franciaágyas hálószoba, fürdőszoba, erkély. 
ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza: víz-, gáz-, villanyhasználatot. felár: légkondicionálás	(lekérésre)	50	€/hét,	ágynemű	(lekérésre)	10	€/fő/váltás.	Hely-
színen fizetendő: idegenforgalmi	adó,	kaució	100	€/apartman,	kötelező	végső	takarítás	55	€/apartman	(de	a	konyha	kitakarítása,	a	mosogatás,	a	szemetes	
és	a	hűtő	ürítése	az	utasok	feladata).		Minimum tartózkodás: 7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.		egyéb:	kisállat	lekérésre	vihető	40	€/tartózkodás.	

lIDo ADrIAno              
resIDence belveDere          IT0202    
leírás: az apartman lido Adriano finom homokos tengerpartján található 
ravennától 13 kilométerre. szolgáltatás: felnőtt és gyermekmedence 
(06.01-09.15.	között).	elhelyezés: 6	fős	apartmanokban,	nappali	konyhasa-
rokkal és kétszemélyes díványággyal, 1 hálószoba franciaággyal, hálószoba 
2 egyszemélyes ággyal vagy emeletes ággyal, fürdőszoba, erkély. ellá-
tás: önellátás. Parkolás: szabadtéri parkolóban (limitált férőhely). Az ár 
tartalmazza: gáz-, villany-, és vízhasználatát, széf (kérésre), medencék 
használatát, parkolást. felár: gyermekágy	(lekérésre)	40	€/hét,	ágynemű	(lekérésre)	15	€/fő/váltás.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó,	kaució	70	
€/apartman,	kötelező	végső	takarítás	40	€/apartman	(de	a	konyha	kitakarítása,	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	az	utasok	feladata,	ellenkező	
esetben további 40 € fizetendő). Minimum tartózkodás: 7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.	egyéb: kisállat lekérésre vihető.

MIlAno MArITTIMA               
HoTel HelIos***            IT0201    
leírás: a szálloda néhány lépésre helyezkedik el a városközponttól és a 
tengerparttól, csendes, zöld övezetben. szolgáltatás: lift, kert, recepció,  
bár,	étterem,	ingyenes	strandszerviz	05.25-08.03.	között	(2	napágy,		1	nap- 
ernyő), ezen kívül felár ellenében. elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, 
hajszárítóval felszerelt, fürdőszobás, erkélyes, kétágyas szobákban. ellátás: 
teljes panzió: büféreggeli, menüválasztásos ebéd és vacsora, étkezések alatt 
víz	(0,5l)	és	bor	(0,25l)	fogyasztás.	Kedvezmény:	1.	gyermek	7	éves		korig	pót- 
ágyon	ingyenes,	2.	gyermek	50%,	7-12	éves	kor	között	50%,	12	éves	kortól	
10%.	Egy kétágyas szobában maximum két pótágy  helyezhető 
el. felár:	 egyágyas	 felár	 5	 100	 Ft/éj.	 Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi adó. Minimum tartózkodás:	 06.15-08.24.	
között	7	éjszaka	szombati	turnusváltással,	ezen	kívül	3	éjszaka.	

apartman/hét	 04.06-05.25.	 05.25-06.15.	 06.15-07.06.	 07.06-08.03.	 08.03-08.24.	 08.24-08.31.	 08.31-09.07.	 09.07-10.05.
BILO	4	fős	 82	200	Ft	 123	300	Ft	 176	800	Ft	 239	600	Ft	 324	400	Ft	 164	900	Ft	 96	800	Ft	 85	300	Ft

  apartman/hét	 04.27-05.25.	 	 	 	 08.03-08.10.
 09.14-09.21. 05.25-06.15.	 06.15-06.29.	 06.29-08.03.	 08.17-08.24.	 08.10-08.17.	 08.24-08.31.	 08.31-09.14.

6	fős	 59	700	Ft	 135	900	Ft	 189	900	Ft	 259	800	Ft	 298	400	Ft	 326	900	Ft	 162	900	Ft	 108	700	Ft

fő/éj	 05.25-06.15.	 	 06.29-08.03.
	 08.31-09.28.	 06.15-06.29.	 08.24-08.31.	 08.03-08.24.
kétágyas	szobában	 19	400	Ft	 23	900	Ft	 26	900	Ft	 33	200	Ft

100 m

100 m

cesenATIco             
rescIDence HoTel AleXIA PAlAce****           IT0202    
leírás: cesenatico csendes környékén, 400 méterre a tengerparttól he-
lyezkedik	 el	 a	 kiváló	 minőségű	 aparthotel.	 szolgáltatás: légkondicioná-
lás,	 bár,	 ingyenes	 wifi,	 TV	 szoba,	 medence	 (06.15-09.15.	 között	 üzemel),	
térítés ellenében mosoda, szolárium, törökfürdő, fitnesz és spa központ, 
szauna.  elhelyezés: 4 fős apartmanban: nappali konyhasarokkal, kétsze-
mélyes díványággyal, egy kétágyas hálószoba, fürdőszoba. ellátás: önel-
látás. Parkolás: apartmanonként 1 autó parkolása díjtalan az aparthotel 
mélygarázsában. Az ár tartalmazza: víz-, gáz-, villanyhasználat, végső ta-
karítás	(de	a	konyha	kitakarítása,	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	 
az	utasok	feladata),	ágynemű-	és	törölközőhasználat.	felár: gyermekágy	(lekérésre)	12	€/éj,	ágynemű-	és	törölközőcsere	(lekérésre)	10	€/fő/váltás,	pótágy	
25	€/éj.	Egy négy fős apartmanban maximum 1 pótágy helyezhető el.  Helyszínen fizetendő:	kaució	150	€/apartman,	idegenforgalmi	adó.	Minimum tartóz-
kodás:	7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.	egyéb:	kisállat	lekérésre	vihető	20	€/éj.	

      apartman/hét	 01.06-03.23.	 03.23-05.18.
	 09.21-12.01.	 09.07-09.21.	 05.18-06.15.	 06.15-07.27.	 07.27-08.17.	 08.17-09.07.

4	fős	apartman	 208	600	Ft	 215	900	Ft	 228	900	Ft	 299	900	Ft	 421	900	Ft	 330	600	Ft

400 m



ronTA              
HoTel MArrAnI ***           IT0401   
leírás:	Ronta	35	kilométerre	fekszik	Firenze	belvárosától,	amely	vasút-
tal	 1-1,5	 óra	 alatt	 elérhető.	 A	 több	 épületből	 álló	 szálloda,	 a	 vasútál-
lomástól	500	méterre	található.	szolgáltatások: étterem, bár, medence 
(július-augusztus), parkolási lehetőség. elhelyezés: fürdőszobás, tv-
vel felszerelt szobákban, melyek 3 külön épületben helyezkednek el 
maximum 300 méterre a főépülettől. ellátás: reggeli vagy félpanzió. 
Parkolás: a szálloda saját parkolójában díjmentesen. Kedvezmény: 
gyermekeknek	4	éves	korig	ingyenes,	4-12	éves	kor	között	50%,	8%	ked-
vezmény	a	Ronta-Firenze	menettérti	vasúti	menetjegy	árából.		felár: egyágyas	felár	5	400	Ft/éj.	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	(1,5	€/fő/éj).	Minimum tartózkodás: 3 éjszaka.
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Ligúr-tengerpart toszkána

Toszkána	 világszerte	 népszerű,	 hamisítatlan	 olasz	 hangulattal	 várja	 az	 odaérkező	 turistákat.	 Fenséges	 reneszánsz	 városai	
műkincsekben	bővelkednek,	több	városa	méltán	szerepel	az	UNESCO	világörökségek	listáján,	így	például:	firenze	gyönyörű	szé-
kesegyháza, a páratlan Uffizi képtárral, lucca, Pisa, siena, Assisi és még sorolhatnánk.

									fő/éj	 03.01-12.01.	
reggelivel	 11	900	Ft
félpanzióval	 14	600	Ft

sAn vIncenzo              
PArK AlbATros cAMPIng vIllAge             IT0405    
leírás: a toszkán tengerparton, közel a csodálatos baratti-öbölhöz és san vincenzo városához, ideális hely egy családi nyaraláshoz. A Park Albatros szolgál-
tatások széles választékát kínálja, többek között, aquapark és más rengeteg szórakoztató program. szolgáltatás: wifi, animáció, kerékpárkölcsönző, bár, 
étterem, mini-golf, asztalitenisz, aquapark, szupermarket, játékszoba, mosoda. elhelyezés: légkondicionált	5	és	6	fős	mobil	home-okban.	giotto Plus:  
1	franciaágyas	hálószoba,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	kiegészítő	ággyal,	nappali	konyhasarokkal,	fürdőszoba,	külön	WC,	terasz.	
leonardo: 1 franciaágyas hálószoba, 2 kétágyas hálószoba, nappali konyhasarokkal, 2 fürdőszoba, fedett terasz székekkel és kerti asztallal felszerelve. 
eden: 1 hálószoba 2 egyszemélyes ággyal és keresztben egy kiegészítő ággyal, 1 hálószoba franciaággyal, felszerelt konyha, 2 fürdőszoba, fedett terasz 
székekkel és kerti asztallal felszerelve. ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza:	légkondicionálás,	ágyneműhasználat.	A	lakóegységeket	tisztán	kell	visszaadni,	
ellenkező	esetben	60	€	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	takarítás.	Minimum tartózkodás: 06.08-09.07.	között	7	éjszaka,	04.20-04.27.	között	5	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	

mobil	home/éj	 04.20-06.01.	 06.01-06.08.	 	 06.15-06.29.
	 	 09.07-09.14.	 06.08-06.15.	 08.31-09.07.	 06.29-07.13.	 07.13-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.

Giotto	Plus	 13	900	Ft	 17	700	Ft	 25	200	Ft	 28	700	Ft	 39	300	Ft	 64	900	Ft	 53	900	Ft	 43	300	Ft
Leonardo	 17	200	Ft	 20	800	Ft	 29	800	Ft	 35	400	Ft	 45	900	Ft	 71	600	Ft	 59	800	Ft	 49	500	Ft
Eden		 19	400	Ft	 26	500	Ft	 37	600	Ft	 44	900	Ft	 52	200	Ft	 84	900	Ft	 73	800	Ft	 59	200	Ft

lAIgUeglIA               
resIDence PArADIso              IT0302    
leírás:	 az	apartmanház	20	méterre	 fekszik	a	 tengertől,	mindössze	2,5	ki-
lométerre	 Alassio	 városától,	 amely	 a	 Riviéra	 egyik	 kis	 ékszere,	 gyönyörű	
kisváros, hosszú, fehér homokos tengerparttal. szolgáltatás: recepció, lift, 
társalgó, garázs (térítés ellenében). elhelyezés: légkondicionált, tv-vel fel-
szerelt apartmanokban. MoNo 2–3 fős: nappali konyhasarokkal, kétszemé-
lyes díványággyal és egy személy részére fotelágy, vagy ágy, fürdőszoba. 
bilo 4 fős: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, francia-
ágyas hálószoba, fürdőszoba. ellátás: önellátás. Parkolás: előre fogla-
landó	 10	 €/autó/éj,	 kivéve	 07.06-08.31.	 között,	 akkor	 20	 €/autó/éj.	Az ár 
tartalmazza: gáz-, víz-, villanyhasználatot. Az ár nem tartalmazza: pótágy 
MONO	stúdióban	50	€/hét,	BILO	apartmanban	70	€/hét,	ágyneműhuzat/törölköző	előre	rendelendő	13	€/fő/váltás,	konyharuhát	vinni	kell.	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó,	kaució	200	€/apartman/hét,	kötelező	végső	takarítás	MONO	2-3	fős	50	€,	BILO	4	fős	60	€.	felár: 7	éjszakánál	rövidebb	
tartózkodás	esetén	(lekérésre,	minimum	3	éj)	10%	felár,	mely	irodánkban	fizetendő,	tengerre	néző	apartman	felár	5	€/apartman/éj,	helyszínen	fizetendő.	
Kiemelt időszak:	04.19-04.21.	között	és	04.25.,	05.01.	és	06.02.	érkezéssel	 (minimum	3	éj),	az	ár	egyedi	 lekéréssel	érhető	el.	Minimum tartózkodás:  
7	éjszaka.	egyéb: kisállat	lekérésre	vihető	50	€/hét.	

liguria, ahogy gyakran nevezik az “olasz riviéra”, a francia határ és toscana között található, ahol egész évben enyhe az éghajlat. 
Partszakasza	315	km	hosszan	húzódik,	sziklás	és	fürdőzésre	alkalmas	helyek	váltják	egymást,	csodás	öblöket	és	víz	alatti	barlan-
gokat rejtve. A természeti szépségek mellett ne feledkezzünk meg e régió kulturális örökségeiről sem, melyeket például genova, 
Albegna, cinque Terre, san remo városaiban csodálhatunk meg.

       apartman/hét	 03.30-06.08.	 06.08-07.06.	 07.06-08.03.
	 09.14-10.05.	 08.31-09.14.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.	 08.24-08.31.

Mono	2	fős	 136	600	Ft	 177	700	Ft	 223	700	Ft	 261	700	Ft	 197	100	Ft
Mono	3	fős	 158	800	Ft	 196	800	Ft	 254	200	Ft	 330	200	Ft	 227	600	Ft
Bilo	4	fős	 185	800	Ft	 223	700	Ft	 284	600	Ft	 359	800	Ft	 257	800	Ft

20 m

borDIgHerA             
resIDence lAUrA           IT0302    
leírás: az apartmanház csendes lakóövezetben körülbelül 200 méterre 
található a strandtól. liguria híres A10-es autópályája, az Autostrada dei 
Fiori,	 azaz	 a	 virágok	 autópályája,	 könnyel	 elérhető	 az	 apartmantól.	szol-
gáltatás: recepció, lift, napozóterasz. elhelyezés: TV	-vel,	széffel	felszerelt	
apartmanban. bIlo 4 fős: nappali konyhasarokkal, kétszemélyes dívány-
ággyal, 1 hálószoba 2 ággyal, fürdőszoba, erkély vagy kert.  ellátás: önel-
látás. Parkolás: előre	 foglalandó	 5	 €/nap.	 Az ár tartalmazza: víz-, gáz-,  
villanyhasználatot. Az ár nem tartalmazza:	 ágyneműhuzatot,	 törölközőt	
13	€/fő/váltás,	pótágy	(lekérésre)	70	€/fő/hét,	mosógép	használat	2	€/alka-
lom,	mobilklíma	(lekérésre)	70	€/hét.	Helyszínen fizetendő: idegenforgal-
mi	adó,	kaució	200	€/apartman/hét,	kötelező	végső	takarítás	60	€/apartman	(de	a	konyha	kitakarítása,	a	mosogatás,	a	szemetes	és	a	hűtő	ürítése	az	utasok	
feladata), este 8 óra utáni érkezés esetében 20 € kerül felszámításra. Kiemelt időszak:	04.19-04.21.	között	és	04.25.,	05.01.	és	06.02.	érkezéssel	(minimum	
3 éj), az ár egyedi lekéréssel érhető el. Minimum tartózkodás:	7	éjszaka,	szombati	turnusváltással.	egyéb:	kisállat	lekérésre	vihető	50	€/hét.	

                apartman/hét	 03.30-06.08.	 06.08-07.06.	 07.06-08.03.
	 09.07-10.05.	 08.24-09.07.	 08.17-08.24.	 08.03-08.17.

Bilo	4	fős	 158	800	Ft	 196	800	Ft	 234	800	Ft	 291	800	Ft

200 m



MonTecATInI TerMe               
HoTel AMbrosIAno***             IT0401    
leírás: a szálloda a nyüzsgő központtól 100 méterre helyezkedik el, Mon-
tecatini	Terme	városkában	Lucca-tól	30	km-re,	de	Firenzétől	 is	 csupán	50	
km-re. Montecatini terme toszkána legismertebb fürdővárosa. szolgálta-
tás: légkondicionálás, beltéri medence, étterem, bár, lift, tv szoba, jakuzzi, 
wifi	(10	€/nap).	elhelyezés: tv-vel, telefonnal felszerelt fürdőszobás, rész-
ben erkélyes, kétágyas szobákban. ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda 
előtt	az	utcán	3,5	€/nap,	a	szálloda	garázsában	10	€/nap.	Kedvezmény: egy 
gyermek	6	éves	korig	 ingyenes,	6-11	éves	kor	között	50%,	11	éves	kortól	
10%.	felár:	egyágyas	felár	2	900	Ft/éj,	Húsvéti	felár	(04.19-04.23.	között)	1	
200	Ft/fő/éj,	erkélyes	szoba	felár	1	700	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	10	éves	kor	felett	kb.	1,4	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: pénteki 
érkezéssel	2	éjszaka,	vasárnapi	érkezéssel	5	éjszaka.	Fix	érkezési	napok:	péntek	és	vasárnap.	egyéb:	kistestű	háziállat	lekérésre	vihető	5	€/éj.		

MArInA DI bIbbonA               
HoTel rIvA DeI cAvAlleggerI ***              IT0401    
leírás: a szálloda az etruszk-part mentén, az évszázados fenyőfák alatt 
helyezkedik el mindössze 200 méterre a homokos tengerparttól a város 
központjában.	Marina	Di	Bibbona	Pisa-tól	70	km-re,	 Livorno-tól	pedig	50	
km-re fekszik. szolgáltatás: étterem, bár, pizzéria, napozóterasz, lift, me-
dence	 (06.01-09.15.	 között	 üzemel),	 privát	 strand,	 ingyenes	 strandszerviz	
(05.15-09.10.	 között),	 légkondicionálás,	 internet	 pont	 (3	 €/óra,	 10	 €/hét),	
üdvözlő ital. elhelyezés: TV-vel,	 telefonnal,	 széffel,	hajszárítóval	 felszerelt	
fürdőszobás, részben erkélyes, kétágyas, légkondicionált szobákban. ellá-
tás: félpanzió. Parkolás: térítés	ellenében	a	szállodától	20	méterre	8	€/éj	
vagy	30	€/hét	(korlátozott	számban,	előre	nem	foglalható).	Kedvezmény: 
egy	gyermek	6	éves	korig	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	40%,	12	éves	kortól	10%	harmadik	ágyon.	A	szálloda	pizzériájában	és	á	la	carte	éttermében	az	
ebéd	árából	10%.	felár:	egyágyas	felár	3	400	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	14	éves	kor	felett	kb.	1,5	€/fő/éj,	hűtőhasználat	20	€/hét	
(opcionális). Minimum tartózkodás: 7	éjszaka	szombati	és	szerdai	turnusváltással.	egyéb:	maximum	egy	kistestű	háziállat	lekérésre	vihető	8	€/szoba/éj.

fIesole                
cAMPIng PAnorAMIco fIesole              IT0405  
buszjárat a kemping és fiesole között!  
leírás:	a	kemping	Fiesole	városától	nem	messze	található,	ahonnan	több	busszal	 is	elindulhatunk	Firenze	felfedezésére.	szolgáltatás: úszómedence 
(úszósapka kötelező), étterem, bár, minimarket, recepció (8:00-22:00.), wifi zóna, játszótér, csomagmegőrző, mosoda. elhelyezés: maximum 4 személy 
elhelyezésére	alkalmas	chalet-ban,	mely	 légkondicionált,	1	 szoba	 franciaággyal,	nappali	emeletes	ággyal,	konyhasarok	hűtővel,	 tűzhellyel,	 zuhanyzó/
WC,	előterasz	asztallal	és	székekkel.	ellátás: önellátás. Parkolás: lakóegységenként egy autó parkolása díjmentes. Az ár tartalmazza: víz,- gáz-, villany-
használat,	 ágynemű-	és	 törölköző	használatot,	 végső	 takarítást,	buszjáratot	 a	 kemping	és	Fiesole	között.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó  
9	éves	kortól	(kb.	1	€/fő/éj).	egyéb: egy kisállat ingyenesen vihető. Az árak a foglaltság függvényében változhatnak!
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toszkána róma

                lakóegység/éj	 03.16-04.19.,	05.02-05.31.	 04.19-04.25.	 04.25-05.02.
	 09.30-11.02.	 05.31-08.26.	 08.26-09.30.
2	fős	chalet	 21	700	Ft	 32	500	Ft	 25	800	Ft
3	fős	chalet	 26	700	Ft	 36	400	Ft	 32	500	Ft
4	fős	chalet	 32	500	Ft	 42	500	Ft	 38	900	Ft

                  fő/éj		 04.10-06.22.	 	 07.06-07.20.
 09.21-10.19. 06.22-07.06.	 08.17-08.24.	 07.20-07.27.	 07.27-08.17.	 08.24-09.07.	 09.07-09.21.

kétágyas	szobában		 12	400	Ft	 13	900	Ft	 15	500	Ft	 17	200	Ft	 17	900	Ft	 14	600	Ft	 12	900	Ft

																	fő/éj		 04.26-06.15.	 06.15-08.03.	 08.03-09.27.	 09.27-10.19.	 10.19-11.03.
kétágyas	szobában		 12	400	Ft	 11	900	Ft	 12	900	Ft	 11	700	Ft	 11	300	Ft

200 m

róMA               
HoTel MAlAgA***            IT0101   
leírás: a szálloda róma csendesebb részén helyezkedik el, ugyanakkor 
kiváló tömegközlekedéssel. A bologna és a Policlinico metrómegálló  
egyaránt 200 méterre található, továbbá a közelben számos étterem, bár 
és	bolt	50	méteren	belül	elérhető.	szolgáltatás: recepció, bár, reggeliző 
terem,	 lift,	 légkondicionálás,	 internet	 (2	 €/óra).	elhelyezés: légkondi-
cionált, fürdőszobás, tv-vel, minibárral és telefonnal felszerelt kétágyas 
szobában. ellátás: reggeli. Kedvezmény: a szülőkkel egy szobában  
5	éves	korig	 ingyenes,	5-12	éves	kor	között	50%,	12	éves	kortól	10%.	
felár: egyágyas	felár	6	800	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó	12	éves	kortól	4	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 2 éjszaka.  

róMA               
HoTel eDerA***              IT0101    
leírás:	 a	 kiváló	 elhelyezkedésű	 szálloda	 a	 Colosseumtól	 600	 méterre,	 a	
Vittorio	 Emanuele	 metróállomástól	 mindössze	 5	 perces	 sétára	 található.	 
szolgáltatás: recepció, bár, ingyenes wifi, lift, kert, parkolási lehetőség (10 
€/nap).	 elhelyezés: légkondicionált, fürdőszobás, minibárral, tv-vel fel-
szerelt kétágyas szobákban. ellátás: reggeli. Kedvezmény: a szülőkkel egy 
ágyban	egy	gyermek	2	éves	korig	ingyenes,	2-10	éves	kor	között	50%,	10	
éves	kortól	30%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	4	€/fő/éj.

róMA                
HoTel sIrAcUsA***  HoTel lAzIo***              IT0101    
leírás:	 központi	 fekvésű	 szállodák,	 közel	 a	 Termini	 pályaudvarhoz	 és	 a	 metrómegállóhoz.	 szolgáltatás:  
recepció, csomagmegőrzés, wifi a közös helyiségekben, lift, repülőtéri transzfer (térítés ellenében). elhelyezés: 
légkondicionált, fürdőszobás, hajszárítóval, tv-vel felszerelt kétágyas szobákban.  ellátás: reggeli.  Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	4	€/fő/éj.

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

kétágyas	szobában		 15	500	Ft	 14	400	Ft	 12	900	Ft

																fő/éj		 02.01-03.16.	 03.16-04.01.	 04.01-07.01.	 07.01-09.01.	 09.01-09.15.
kétágyas	szobában		 13	700	Ft	 17	900	Ft	 24	800	Ft	 15	900	Ft	 19	900	Ft

                     fő/éj		 01.02-03.16.	 	 04.01-07.01.
 08.01-09.01. 03.16-04.01. 09.01-10.31. 07.01-08.01.

kétágyas	szobában		 12	600	Ft	 16	600	Ft	 20	600	Ft	 13	500	Ft
egyágyas	felár	 6	500	Ft	 7	800	Ft	 8	900	Ft	 6	600	Ft

róma nemcsak a világ egyik legizgalmasabb és legromantikusabb városa, hanem egyben vallási és kulturális központ már az ókori 
Római	Birodalom	virágzása	óta.	A	 több	mint	két	és	 félezer	éves	 történelemmel	 rendelkező	 főváros	számtalan	történelmi	műemlékkel,	
templommal, múzeummal vár ránk, akár a vatikán Kincseit,	 a	 drámai	 szépségű	 colosseumot, capitoliumot vagy a szent Péter- 
bazilikát indulunk	 felfedezni.	 Rómában	 nemcsak	 a	 látványos	 épületeknek	 és	 műemlékeknek	 van	 nagy	 szerepe,	 hanem	 annak	 az	
utánozhatatlan hangulatnak is, amit magában rejt. dobjon egy érmét a Trevi-kútba, igyon egy olasz kávét, ahol a helyi lakosok, sétáljon 
fel a spanyol-lépcsőn és gyönyörködjön a kilátásban, így Ön sem fog kimaradni „Az örök város” csodálatos mindennapjaiból. 
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róma Campania     

róMA               
cAMPIng vIllAge fAbUloUs              
IT0105    
leírás: a kemping rövid távolságra helyezkedik el róma központjától és ostia tengerpartjától, így ide-
ális helyszíne lehet a családi nyaralásnak és róma megismerésének egyaránt. szolgáltatás: étterem, 
recepció (08:00-21:30.), wifi a bevásárló övezetben, tenisz- és focipálya, animáció, fagyizó, aquapark, 
szupermarket, mosoda, AtM, gokart kölcsönző. elhelyezés:	légkondicionált	5	fős	és	6	fős	mobil	home-
okban. giotto: 1 franciaágyas hálószoba, 1 háromágyas szoba 1 egyszemélyes ággyal és 1 emeletes 
ággyal,	 nappali	 konyhasarokkal,	 fürdőszoba,	 külön	WC,	 terasz.	 leonardo: 1 franciaágyas hálószoba,  
2	kétágyas	hálószoba,	nappali	konyhasarokkal,	 fürdőszoba,	külön	WC,	 fedett	 terasz	székekkel	és	kerti	
asztallal felszerelve. ellátás: önellátás. Az ár tartalmazza: légkondicionálás,	ágyneműhasználat.	A	lakóegységeket	tisztán	kell	visszaadni,	ellenkező	esetben	60	€	
végső takarítási díjat kérnek el.  Az ár nem tartalmazza:	idegenforgalmi	adó	10	éves	kor	felett	kb.	2	€/fő/éj,	kisállattal	érkezőknek	kötelezően	fizetendő	60	€	végső	
takarítás. Minimum tartózkodás:	07.20-08.31.	között	7	éjszaka,	04.27-05.04.,	06.08-06.22.	és	08.31-09.07.	között	5	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	

camping village roma: a kemping a római 
körgyűrűn	belül,	a	Vatikántól	mindössze	4	ki-
lométerre fekszik, mely körülbelül fél óra alatt 
elérhető a kemping elől induló helyi busszal 
vagy a kempingből óránként induló transzfer 
busszal. kiváló hely a pihenéshez és az Örök 
város megismeréséhez egy környezetbarát 
oázisban. szolgáltatás: recepció, étterem, 
bár, asztalitenisz, úszómedence, mosoda, 
AtM, ingyenes wifi a közös területeken.

A pontos árak egyéni lekéréssel érhetők el! Személyre szabott ajánlatért kérjük, keresse fel irodáinkat!

3-5 fős chalet 10	600	Ft-tól/éj

Keresse róMA, fIrenze és velence KÖzelI KeMPIngjeInKeT!

camping firenze: Az Arno folyó zöld part-
jain	 fekvő	 kemping	 mindössze	 5	 km-re	 ta-
lálható	a	Firenzei	dómtól.	Firenze	történelmi	
központja,	Olaszország	művészeti	 fellegvára	
körülbelül fél óra alatt elérhető a helyi 14-es 
busszal vagy a kempingből induló transzfer 
busszal,	mely	a	Piazza	Ferrucci	térig	közleke-
dik. szolgáltatás: medence, játszótér, élel-
miszerüzlet, étterem, bár, ingyenes wifi, AtM, 
mosoda.

camping jolly: a kemping Marghera és  
Mestre között helyezkedik, közel velence 
központjához. A kemping transzfer buszával 
csupán 10 perc alatt a Piazzale roma-n lehe-
tünk. szolgáltatás: medence, jacuzzi, ingy-
enes wifi, strandröplabda pálya, bár, étterem, 
élelmiszerüzlet, AtM, mosoda.

	 04.20-04.27.	 04.27-05.04.
mobil	home/éj	 05.04-06.01.	 06.01-06.08.	 06.08-06.15.	 06.15-07.06.	 07.06-07.13.	 07.13-07.20.	 07.20-08.17.	 08.24-08.31.
	 09.14-09.28.	 09.07-09.14.	 08.31-09.07.  08.17-08.24. 
Giotto	 13	900	Ft	 17	700	Ft	 25	200	Ft	 28	700	Ft	 43	300	Ft	 53	900	Ft	 64	900	Ft	 32	300	Ft
Leonardo	 17	200	Ft	 20	800	Ft	 31	400	Ft	 35	400	Ft	 49	500	Ft	 59	800	Ft	 69	800	Ft	 38	900	Ft

MArInA Del cAnTone (MAssA lUbrense)               
vIllAggIo resIDence neTTUno              IT0505   
leírás: a kemping közvetlen a tengerparton található, capri és Positano között Marina del can-
tone-ban.	 A	 lakóegységek	 50-200	 méter	 távolságra	 helyezkednek	 el	 a	 parttól.	 szolgáltatás:  
animáció (július elejétől augusztus végéig), játszótér, étterem, minimarket, bár, pizzéria, diszkó, 
tv szoba. elhelyezés:	mobil	home-ban	és	2-5	fős	bungalókban.	Mobil home (2-4 fős): két két- 
ágyas	szoba,	nappali	felszerelt	konyhasarokkal,	hűtővel,	fürdőszoba,	felszerelt	terasz.	bungaló bilo 
superior (2-4 fős):	egy	franciaágyas	szoba,	nappali,	konyhasarokkal	és	hűtővel,	emeletes	ággyal,	
fürdőszoba, felszerelt terasz, illetve légkondicionálóval, tv-vel és hajszárítóval is rendelkezik. bungaló trilo standard (3-6 fős): 1 franciaágyas hálószoba, 
1	hálószoba	2	emeletes	ággyal,	nappali	felszerelt	konyhasarokkal,	hűtővel,	fürdőszoba,	felszerelt	terasz.	bungaló trilo superior (3-6 fős): ugyanaz, mint 
a standard, de légkondicionálóval, tv-vel és hajszárítóval is rendelkezik. ellátás: önellátás.	Reggeli:	1	900	Ft/fő/alkalom.	Félpanzió:	8	200	Ft/fő/alkalom.	
Teljes	panzió:	10	900	Ft/fő/alkalom.	Gyermekeknek	(4	és	10	éves	kor	között)	40%	kedvezmény.	Parkolás: lakóegységenként egy parkolóhely díjmentes. Az 
ár tartalmazza:	végső	takarítás,	ágynemű	és	törölköző	használat.	felár:	tengerre	néző	felár:	3	400	Ft/apartman/éj.	Gyermekágy	1	700	Ft/éj.	Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	adó	18	éves	korig	ingyenes,	18	éves	kortól	kb.	1,5	€/fő/éj.		Kiemelt időszak:	04.19-04.25.	és	06.01-06.04.	között	az	ár	egyedi	
lekérésre érhető el.  Minimum tartózkodás:	06.29-08.31.	között	7	éj	szombati	turnusváltással,	a	többi	időszakban	minimum	2	éj.	

           lakóegység/éj 03.16-04.27.	 04.27-05.25.	 05.25-06.29.	 06.29-08.03.
  10.12-11.01. 08.31-10.12. 08.24-08.31. 08.03-08.10. 08.10-08.24.

mobil	home	 17	700	Ft	 21	200	Ft	 24	800	Ft	 42	400	Ft	 44	200	Ft	 63	600	Ft
bungaló bilo superior
bungaló trilo standard 24	800	Ft	 28	300	Ft	 31	800	Ft	 49	500	Ft	 59	900	Ft	 69	800	Ft

bungaló	trilo	superior	 29	900	Ft	 33	600	Ft	 37	100	Ft	 54	800	Ft	 65	400	Ft	 75	900	Ft

sorrenTo               
vIllAgIo sAnTA forTUnATA              IT0505   
leírás: közvetlen az Amalfi-parton helyezkedik el, évszázados olíva, citrom és tölgyfák övezte terü-
leten, csodás kilátással a vezúvra és a sorrentói-öbölre. szolgáltatás: étterem, minimarket, úszóme-
dence (úszósapka kötelező), játszótér, erdei úton megközelíthető saját strand. elhelyezés: mobil 
home-okban és bungalókban. bungaló: a fából készült bungalók, egy kétszemélyes hálószobával, 
egy	előtérrel,	emeletes	ágyakkal,	főzősarokkal,	hűtővel,	fürdőszobával	felszereltek.	A	bungaló	előtt	
faasztal, pad található. A 4 fős superior bungaló légkondicionálható. Mobil home: egy kétszemélyes 
hálószobával,	és	egy	emeletes	ágyas	hálószobával,	konyhasarokkal,	hűtővel,	fürdőszobával,	terasszal	
felszerelt. ellátás: reggeli. Parkolás: lakóegységenként egy parkolóhely díjmentes.  Az ár tartalmaz-
za:	reggelit,	víz-,	gáz-,	villanyfogyasztást,	ágyneműt,	törölközőt,	végső	takarítást,	strandhasználatot,	medencehasználatot.		Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	adó	kb.	1,5	€/fő/éj.		Minimum tartózkodás: július-augusztusban	7	éj	szombati	turnusváltással,	a	többi	időszakban	minimum	2	éj.	

 03.30-04.18.
															lakóegység/éj	 05.01-06.01.	 04.18-05.01.	 06.22-07.06.	 07.06-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.10. 08.10-08.18.
 09.22-11.03. 06.01-06.22.	 09.08-09.22.	 08.25-09.08.  08.18-08.25.

mobil	home	2	fő	részére	 21	200	Ft	 24	800	Ft	 26	500	Ft	 29	900	Ft	 33	600	Ft	 39	800	Ft	 42	400	Ft
mobil	home	3	fő	részére	 26	500	Ft	 29	900	Ft	 31	800	Ft	 36	900	Ft	 39	800	Ft	 51	300	Ft	 54	800	Ft
mobil	home	4	fő	részére	 31	800	Ft	 36	900	Ft	 38	900	Ft	 42	400	Ft	 45	900	Ft	 56	600	Ft	 59	900	Ft
bungaló	2	fő	részére	 24	800	Ft	 28	300	Ft	 29	900	Ft	 33	600	Ft	 36	800	Ft	 44	200	Ft	 45	900	Ft
superior	bungaló	4	fő	részére	 40	700	Ft	 45	900	Ft	 47	700	Ft	 51	300	Ft	 54	800	Ft	 65	400	Ft	 68	900	Ft

róMA               
HoTel ArcHIMeDe****               IT0101    
leírás: a szálloda róma központjában a termini pályaudvar mellett helyez- 
kedik el. legközelebb a termini metrómegálló található. szolgáltatás: 
recepció, csomagmegőrzés, wifi a közös helyiségekben, lift, repülőtéri 
transzfer (térítés ellenében). elhelyezés: légkondicionált, fürdőszobás, 
hajszárítóval, tv-vel felszerelt kétágyas szobákban. ellátás: reggeli. Hely-
színen fizetendő: idegenforgalmi	adó	6	€/fő/éj.

																	fő/éj		 02.01-03.16.	 03.16-04.01.	 04.01-07.01.	 07.01-09.01.	 09.01-09.15.
kétágyas	szobában		 13	700	Ft	 17	900	Ft	 24	800	Ft	 15	900	Ft	 19	900	Ft
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Calabria

	mobil	home	 04.01-06.01.	 	 06.15-06.22.
										/éj	 09.14-09.30.	 06.01-06.15.	 08.31-09.07.	 06.22-06.29.	 06.29-07.13.	 07.13-08.03.	 08.03-08.17.	 08.17-08.24.	 08.24-08.31.	 09.07-09.14.

Baia	Comfort	 17	700	Ft	 24	400	Ft	 28	900	Ft	 32	500	Ft	 43	500	Ft	 48	400	Ft	 58	700	Ft	 55	200	Ft	 42	400	Ft	 19	400	Ft
blu romantic
baia lux 19	500	Ft	 27	600	Ft	 32	500	Ft	 37	500	Ft	 49	500	Ft	 59	800	Ft	 69	800	Ft	 62	900	Ft	 52	900	Ft	 21	200	Ft

6=7 04.11-06.01.	és	09.07-09.30.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
8=10	04.11-06.01.	és	09.07-09.30.	között	(8	éjszaka	áráért,	10	éjszakát	tölthet	el)
11=14	04.11-06.01.	és	09.07-09.30.	között	(11	éjszaka	áráért,	14	éjszakát	tölthet	el) A kedvezmények nem összevonhatóak!

PAlAU               
cAMPIng cAPo D’orso ***              IT0605    
leírás: a kemping szardínia egyik legcsodálatosabb partszakaszán helyezkedik el, Palau és cannigione di Arzachena között, közvetlenül a tengerparton. 
Helyzetének	köszönhetően	lenyűgöző	panorámával	rendelkezik,	a	szemközti	La	Maddalena	szigetekre.	szolgáltatás: étterem, bár, pizzéria, szupermar-
ket, animáció, játszótér, tenisz- és futballpálya, szörf- és búvárkodási lehetőség, kikötő és motorcsónak bérlési lehetőség, internet elérési lehetőség (térítés 
ellenében, wifi kártya a recepción vásárolható), strandszerviz (térítés ellenében). elhelyezés: 4,	5	és	4+1	fős	légkondicionálható,	TV-s	mobil	home-okban,	
melyekbe kisállat is vihető útlevéllel (kivéve: blu romantic). A mobil home-ok evőeszközzel, edényekkel, takaróval, párnával felszereltek. A teraszon kerti 
asztal és székek vannak elhelyezve. ellátás: önellátás, felár ellenében reggeli, félpanzió és teljes panzió előre rendeléssel kérhető. Az ár tartalmazza:  
1	autó	parkolását,	gáz-,	víz-,	villanyhasználatot.	A	lakóegységeket	tisztán	kell	visszaadni,	ellenkező	esetben	70	€	végső	takarítási	díjat	kérnek	el.	Az ár nem 
tartalmazza:	ágyneműhuzatot,	törölközőt,	mely	vihető,	vagy	bérelhető	(egyszemélyes:	10	€/váltás,	kétszemélyes:	12	€/váltás,	törölköző:	10	€/fő/váltás).	
Kisállattal	napidíj	(szezontól	függően)	3,5-8	€/éj	és	kötelezően	fizetendő	a	70	€	végső	takarítás.	Légkondicionálás:	7	€/nap.	felár: 12 éves korig reggeli  
7	€/fő/alkalom,	félpanzió	22	€/fő/alkalom,	teljes	panzió	27	€/fő/alkalom,	12	éves	kortól	reggeli	9	€/fő/alkalom,	félpanzió	29	€/fő/alkalom,	teljes	panzió	35	
€/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	14	éves	kortól	kb.	2	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás:	06.29-08.31.	között	7	éj,	szombati	turnus-
váltással, ezen kívül 3 éj. 

blu romantic (4+1 fős):	körülbelül	24	négyzetméter	alapterületű,	maximum	4	felnőtt	és	egy	12	év	alatti	gyermek	elhelyezésére	alkalmas	mobil	home.	 
1	franciaágyas	hálószoba,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	3.	ággyal,	nappali	étkező	asztallal,	konyha	hűtővel,	1	fürdőszoba.		

baia lux (5 fős):	körülbelül	24	négyzetméter	alapterületű,	maximum	5	felnőtt	elhelyezésére	alkalmas	mobil	home.	1	franciaágyas	hálószoba,	1	hálószoba	
2	egyszemélyes	ággyal	és	keresztben	egy	3.	ággyal,	nappali	étkező	asztallal,	konyha	hűtővel,	1	fürdőszoba.		

baia comfort (4 fős): körülbelül	19	négyzetméter	alapterületű:	1	franciaágyas	hálószoba,	1	hálószoba	2	egyszemélyes	ággyal,	1	fürdőszoba	tusolóval	és	
WC-vel,	nappali	étkezőasztallal,	konyha	hűtővel.		

szardínia

előfoglalási kedvezmény 10% 05.25-06.29.	és	08.31-09.28.	között	(foglalás:	03.30-ig)

rIcADI                 
Torre rUffA robInson***                 IT0601 
Közvetlen tengerparti szálloda!    
leírás: a szállodakomplexum igazi nyaralóparadicsom a családosok 
számára, mivel a gyerekeknek szórakozási, a szülőknek pedig kikapcsolódá-
si lehetőséget biztosít. szolgáltatás: medence, saját strand, animáció,  
napozóterasz, étterem, bár, játszótér, parkolási lehetőség, bowling, tenisz- 
és	 focipálya,	 wifi	 (térítés	 ellenében,	 1,5	 €/óra,	 5	 €/5óra,	 10	 €/hét).	 elhe- 
lyezés: TV-vel,	 széffel,	 hajszárítóval	 felszerelt	 fürdőszobás,	 standard	 két-
ágyas szobában, illetve maximum két felnőtt és két gyermek elhelyezésére 
alkalmas,	 TV-vel,	 széffel,	 hajszárítóval	 felszerelt	 fürdőszobás,	 erkélyes/te-
raszos családi szobában. ellátás: félpanzió italokkal (víz, üdítő, bor). Ked-
vezmény: 2	éves	korig	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	egy	gyermek	2-14	éves	kor	között	ingyenes,	2.	gyermek	2-14	éves	kor	között	50%,	14	éves	kortól	
30%.		felár:	teljes	panzió	felár	2	700	Ft/fő/alkalom.	Gyermekágy	kérhető	a	családi	szobában	lekérésre	8	€/nap.		Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi 
adó. Minimum tartózkodás: 06.22-09.07.	között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	fix érkezési napok: 08.03-08.24. között szombat és vasárnap.  

                            fő/éj		 05.25-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-08.03.
	 09.07-09.28.	 08.31-09.07.	 08.24-08.31.	 08.03-08.24.

kétágyas	standard	szobában	 13	700	Ft	 16	400	Ft	 17	800	Ft	 25	800	Ft
családi	szobában	 13	900	Ft	 16	800	Ft	 18	600	Ft	 26	500	Ft

előfoglalási kedvezmény 25% 05.11-06.29.	és	08.31-10.27.	között	(foglalás:	02.27-ig)
előfoglalási kedvezmény 20% 	06.29-08.31.	között	(foglalás:	02.27-ig)	
előfoglalási kedvezmény 15%  (foglalás: 04.29-ig)

sAngIneTo lIDo               
Delle sTelle HoTel****               IT0601    
leírás: a szálloda a sangineto lido üdülőfaluban, közvetlenül a tenger-
parton található, a “riviera dei cedri” központjában, ahonnan könnyen 
megközelíthető a Pollino Nemzeti Park. A kristálytiszta tirrén-tenger ál-
tal elfojtott két kis öböl alkotja a szálloda strandját, mely tökéletes hely a 
pihenésre. szolgáltatás: medence, saját strand (homokos és kavicsos), 
strandszerviz, animáció, étterem, bár, játszótér, légkondicionálás. elhe- 
lyezés: TV-vel,	 széffel,	 hajszárítóval	 felszerelt	 fürdőszobás,	 standard	 két-
ágyas szobában. ellátás: teljes panzió. Kedvezmény: 3	éves	korig	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	3-14	éves	kor	között	ingyenes	(kivéve	08.04-08.25.	
között	50%),	14-18	éves	kor	között	30%.	Egy standard kétágyas szobában maximum két pótágy helyezhető el. Kiságy kérhető:	70	€/hét.	felár: tengerre néző 
felár	30%	(kérésre).	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Minimum tartózkodás:	06.23-09.01.	között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	

zAMbrone MArInA                
scIAbAcHe vIllAge***                IT0601    
leírás: a szálloda egy hamisíthatatlan mediterrán park közepén, közvetlen 
a	kristálytiszta	vizű	tenger	partján	helyezkedik	el,	csupán	néhány	kilomé-
terre tropeától. szolgáltatás: medence, strandszerviz, ingyenes wifi a 
közösségi tereken, étterem, pool bár, animáció, röplabda- és teniszpálya, 
széf	(2	€/nap).	elhelyezés: tv-vel, hajszárítóval felszerelt kertre néző apart-
manokban. 2+2 fős földszinti apartman: két felnőtt és két gyermek számára, 
nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal, 1 franciaágyas háló, 
fürdőszoba, légkondicionálás. 4+2 fős emeleti apartman: négy felnőtt és két gyermek számára, nappali konyhasarokkal, kétszemélyes díványággyal,  
1 franciaágyas háló, 1 háló 2 egyszemélyes ággyal, fürdőszoba, terasz vagy erkély. ellátás: félpanzió italokkal (víz, üdítő, bor). Kedvezmény: egy gyermek 
6	éves	korig	ingyenes,	6-11	éves	kor	között	50%,	2.	3.	és	4.	gyermek	2-11	éves	kor	között	50%,	11	éves	kortól	30%.	Kiságy	kérhető:	5	€/éj.		felár: teljes 
panzió:	2	400	Ft/fő/alkalom.		Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. Minimum tartózkodás: 07.20-08.31.	között	7	éjszaka,	ezen	kívül	3	éjszaka.	

                fő/éj		 06.09-06.23.	 06.23-08.04.
	 09.01-09.28.	 08.25-09.01.	 08.04-08.11.	 08.11-08.18.	 08.18-08.25.

kétágyas	szobában	 21	900	Ft	 24	300	Ft	 28	700	Ft	 37	600	Ft	 33	200	Ft

         fő/éj	félpanzióval	 05.11-06.29.	 	 07.20-08.10.
	 08.31-10.27.	 06.29-07.20. 08.24-08.31. 08.10-08.24.

2+2 fős apartman
4+2 fős apartman 13	800	Ft	 16	400	Ft	 17	800	Ft	 24	300	Ft

100 m

olaszország délnyugati végében, a jón- és a tirrén-tenger között helyezkedik el ez a varázslatos régió. calabria azúrkék strandjai 
olaszország legszebbjei közé tartoznak és domborzatának köszönhetően csodás látkép tárul az utazók elé. A mintegy 800 kilo-
méteres partszakaszon mindenki megtalálja a számára megfelelő nyaralóhelyet, a teljes feltöltődés és kikapcsolódás garantált. A 
pihenés mellett a kirándulásra is érdemes szakítani egy kis időt, hiszen páratlan természeti, kulturális, illetve vallási kincseket őriz. 
legfontosabb városai catanzaro, reggio calabria és Tropea. 
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Diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség: 	Calcada	de	Santo	Amaro,	85.	Alcantara,	
1349-042	Lisszabon	,	Telefon:	+351	(21)	364	5928,	
ügyeleti	mobil:	+351	(96)	481	3769.			

Konzuli hivatal:	Calcada	de	Santo	Amaro,	85.	Alcantara,	
1349-042	Lisszabon,	Telefon:	+351	(21)	363	0395,	
ügyeleti	telefon	+351	(96)	481	3769,	Fax:	+351	(96)	363	2314.

Központi ügyelet Budapesten:	Magyarországról:	06	(80)	368	036
Külföldről:	+36	(80)	368	036	(kizárólag	munkaidőn	kívül	(16:30-8:00.	
között) sürgős konzuli ügyekben: baleset, haláleset, vagy kiskorú 
eltűnése	esetén	hívható)

Segélyhívó számok:	Mentők,	rendőrség,	tűzoltóság	egységesen	112.

Társklub: Automóvel club de Portugal (AcP). 
Segélyhívó	szám,	mobil	telefonról:	+351	(21)	942	9113.

Ünnepnapok: Január	1.	(Újév),	Húshagyó	Kedd,	Nagypéntek,	
április	25.	(Szabadság	napja),	május	1.	(Munka	ünnepe),	június	10.	
(Portugália napja), június 13. (szent Antal napja, lisszabonban 
és néhány városban), június 24. (keresztelő szent jános napja, 
néhány városban), június 29. (szent Péter napja, néhány városban), 
augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),	december	8.	(Szeplőtelen	
fogantatás	ünnepe),	december	25.	(Karácsony).	

Az ibériai-félsziget dél-nyugati részén, az Atlanti-óceán partján, Portugália európa legnyugatabbra fekvő országa. szárazföldi részén 
túl, a csodálatos Madeira és az Azori-szigetek is Portugáliához tartozik. A sziklás, szirtes partok mellet az aranyhomokú standok is 
ugyanúgy megtalálhatóak, illetve egyedi klímájának köszönhetően számos bortermelő vidékkel büszkélkedik.

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül)

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

Autópályadíj

120 121

         
apartman/éj	 02.01-04.01.

	 04.01-04.13.	 04.13-04.22.	 05.24-06.28.	 06.28-07.12.
	 	 04.22-05.01.	 05.01-05.24.	 09.15-09.30.	 09.01-09.15.	

07.12-09.01.

2+2	fős	apartman	 24	800	Ft	 32	300	Ft	 34	500	Ft	 49	500	Ft	 55	300	Ft	 	69	700	Ft
4+2	fős	apartman	 28	700	Ft	 37	900	Ft	 41	600	Ft	 59	200	Ft	 67	200	Ft	 	88	800	Ft
6+2	fős	apartman	 36	200	Ft	 44	900	Ft	 47	300	Ft	 70	700	Ft	 78	900	Ft	 99	500	Ft

																			fő/éj	 02.01-04.01.	 04.01-10.31.
kétágyas	szobában		 21	600	Ft	 24	500	Ft
pótágy	 																																																														18	800	Ft

	 	 	 04.01-04.15.
fő/éj		 02.01-03.01.	 03.01-04.01.	 04.22-06.01.	 06.01-09.01.
   09.01-10.31.
kétágyas	szobában	 16	800	Ft	 17	900	Ft	 21	400	Ft	 19	800	Ft
háromágyas	szobában	 15	500	Ft	 16	400	Ft	 18	700	Ft	 17	600	Ft

A legtöbb autópálya díjköteles. A díjat általában a helyszíni fizetőkapuknál kell fizetni, készpénzzel vagy hitelkártyával. rövid portugáliai tartóz-
kodás esetén érdemes online egy virtuális előrefizetéses „prepaid” kártyát beszerezni. további részletek: www.tollcard.pt. két lisszaboni híd  
–	az	Április	25.	és	a	Vasco	da	Gama	híd	–	délről	észak	felé	haladva	díjköteles.

Az	Április	25.	hídon	a	kötelező	sebesség	40-60	km/h!	
A	jogosítvány	megszerzését	követően	a	sofőr	személyautóval	1	évig	maximum	90	km/h	sebességgel	közlekedhet.	
e szabály külföldiekre is vonatkozik.

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!
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lIsszAbon  
HoTel eXPo AsTorIA***          Po0101
leírás: az elegáns, Art deco stílusú szálloda lisszabon szívében helyezkedik el, közel az Avenida da liberdade-
hez, illetve a vii. eduardo Parkhoz. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, ingyenes wifi, mosoda, fitnesz-
terem, csomagmegőrző. elhelyezés: tv-vel, telefonnal, minibárral, hajszárítóval felszerelt két- vagy három-
ágyas, légkondicionált szobákban. ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 2 éves korig a szülőkkel egy ágyban 
ingyenes,	2-11	éves	kor	között	harmadik	ágyon	5	300	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó kb. 1 
€/fő/éj.	Kiemelt időszak:	04.15-04.22.	között	az	ár	egyedi	lekérésre	érhető	el.	További	kiemelt	időpontokról	és	
az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban.

bUDAPesT-lIsszAbon KÖzveTlen rePÜlŐjárATTAl!
Hetente háromszor, szerda, péntek, vasárnap.

áprilistól hetente négyszer, 
hétfő, szerda, péntek, vasárnap.

Ajánlatokért kérjük, keresse fel irodáinkat!

lIsszAbon  
HoTel TUrIM IberIA****          Po0101
leírás:	a	szálloda	5	perc	sétára	helyezkedik	el	a	Campo	Pequeno	metrómegállótól,	ahonnan	csupán	3	megál-
ló az Avenida de liberdade. A repülőtér autóval 10 perc alatt elérhető. szolgáltatás: étterem, lift, mosoda, 
parkolási lehetőség, légkondicionálás, wifi. elhelyezés: tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, minibárral, kávé- és 
teafőzővel felszerelt kétágyas, pótágyazható szobában. ellátás: reggeli. Kedvezmény: 4 éves korig ingye-
nes,	4-13	éves	kor	között	02.01-04.01.	között	9	500	Ft/fő/éj,	04.01-10.31.	között	10	600	Ft/fő/éj.	Helyszínen 
fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	2	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 2 éj.

olHAo     
reAl MArInA resIDence          Po0202
leírás:	 az	 apartmanház	 csodálatos	 természeti	 környezetben,	 Faro	 városától	 15	 kilométerre,	 a	 Ria	 Farmosa	
Nemzeti Park szomszédságában helyezkedik el. tökéletes helyszínt biztosít a családi nyaraláshoz. szolgáltatás: 
ingyenes wifi, étterem, bár, recepció, medence, parkolási lehetőség. elhelyezés:	 légkondicionált,	 tűzhellyel,	
hűtővel,	mikróval,	kávéfőzővel,	hajszárítóval,	széffel,	TV-vel	felszerelt	apartmanokban.	2+2 fős apartman: nap-
pali teljesen felszerelt konyhasarokkal, kétszemélyes kihúzható kanapéval, egy kétágyas hálószoba, fürdőszoba, 
erkély. 4+2 fős apartman: nappali teljesen felszerelt konyhasarokkal, kétszemélyes kihúzható kanapéval, 
két kétágyas hálószoba, 2 fürdőszoba, erkély. 6+2 fős apartman: nappali teljesen felszerelt konyhasarokkal, 
kétszemélyes kihúzható kanapéval, három kétágyas hálószoba, 2 fürdőszoba, erkély. ellátás: önellátás. reggeli 
kérhető	4	100	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó,	kaució	150	€/apartman.	Minimum 
tartózkodás:	07.12-09.01.	között	5	éj,	05.24-07.12.	és	09.01-09.30.	között	3	éj,	ezen	kívül	2	éj.		egyéb: kisállat 
vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 110	 120

5=7 02.01-04.01.	között	(5	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)
6=7	04.01-06.28.	és	09.15-09.30.	között	(6	éjszaka	áráért,	7	éjszakát	tölthet	el)

10=14 02.01-04.01. között (10 éjszaka áráért, 14 éjszakát tölthet el)
11=14	04.01-06.28.	és	09.15-09.30.	között	(11	éjszaka	áráért,	14	éjszakát	tölthet	el)
12=14	06.28-09.15.	között	(12	éjszaka	áráért,	14	éjszakát	tölthet	el)

elŐfoglAlásI KeDvezMény: 
10% (10%	(érkezés	előtt	legalább	
											60	nappal	történő	foglalás	esetén)
20% (érkezés előtt legalább 
          120 nappal történő foglalás esetén)
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                   fő/éj	 04.01-06.01.
 10.01-10.31. 06.01-10.01.

classic	szobában	 22	900	Ft	 27	400	Ft

fAro   
fAro boUTIQUe HoTel***          Po0201
leírás:	a	szálloda	Faro	belvárosában	a	bevásárló	negyedben	helyezkedik	
el,	a	Rua	de	San	António	közelében.	A	tengerpart	20,	míg	a	repülőtér	15	
perc alatt érhető el a szállodából. szolgáltatás: ingyenes wifi, bár, 24 órás 
recepció, mosoda, autóbérlés (felár ellenében). elhelyezés: modern, 
TV-vel,	minibárral,	széffel,	hajszárítóval	felszerelt	fürdőszobás,	légkondi-
cionált, kétágyas classic szobában. ellátás: reggeli. Kiemelt időszak: a 
kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánk-
ban. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó. 

fAro   
besT WesTern DoM bernArDo***          Po0201
leírás:	a	szálloda	rövid	sétára	helyezkedik	el	Faro	kikötőjétől,	illetve	a	
fő	bevásárló	negyedtől.	A	szobákból	a	városra	vagy	a	Ria	Formosa-ra	
nyílik a kilátás. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, wifi, légkondi-
cionálás, mosoda, lift. elhelyezés:	TV-vel,	minibárral,	széffel	felszerelt	
fürdőszobás, kétágyas szobában. ellátás: önellátás. reggeli kérhető 
2	700	Ft/fő/alkalom.	Kedvezmény: 3 éves korig kiságyban ingyenes, 
3-12	éves	kor	között	3	500	Ft/fő/éj,	12	éves	kor	felett	7	100	Ft/fő/éj.	Egy 
kétágyas szobában maximum egy pótágy helyezhető el. Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi adó. egyéb: kisállat vihető, az ár egyéni  
lekérésre érhető el. 

fAro   
sTAy HoTel fAro cenTro***          Po0201
leírás:	 a	 szálloda	 Faro	 központjában,	 5	 perc	 sétára	 a	 csodálatos	
jardim Manuel bivar parktól helyezkedik el. A közelben számos ét-
terem, bár és bolt található. szolgáltatás: 24 órás recepció, ingyenes 
wifi, légkondicionálás, szobaszerviz, parkolási lehetőség (térítés el-
lenében), lift, bár, csomagmegőrző. elhelyezés: tv-vel, minibárral, 
széffel,	hajszárítóval	felszerelt	fürdőszobás,	kétágyas	szobában.	ellá-
tás:	önellátás.	Reggeli	kérhető	3	100	Ft/fő/alkalom.	Kedvezmény: 12 
éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes. Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi adó. Minimum tartózkodás:	06.28-09.15.	között	2	éj.

                        fő/éj	 01.01-04.01.	 04.01-06.01.	 06.01-07.16.
	 	 	 09.16-10.31.	 07.16-09.16.

kétágyas	szobában	 10	600	Ft	 12	200	Ft	 15	500	Ft	 19	800	Ft

                fő/éj	 02.01-03.01.	 03.01-03.29.	 	 04.19-06.28.
  11.03-12.21. 03.29-04.19.	 10.06-11.03.	 06.28-08.02.	 08.02-09.15.	 09.15-10.06.

kétágyas	szobában	 11	700	Ft	 14	400	Ft	 17	700	Ft	 19	900	Ft	 21	600	Ft	 24	900	Ft	 21	200	Ft

bUDAPesT-fAro KÖzveTlen rePÜlŐjárATTAl!

június közepétől szeptember közepéig 
minden kedden és szombaton. 

Ajánlatokért kérjük, keresse fel irodáinkat!

Faro



cAlellA   
HoTel cHecKIn gArbI***          es0301
leírás: a szálloda közvetlenül a homokos tengerparton, calella központjában helyezkedik el, barcelonától 
csupán 40 kilométerre. A város legkönnyebben vonattal közelíthető meg, a szállodától a vasútállomás 10 perces 
sétával elérhető. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, medence, játékszoba, ingyenes wifi, autóbérlés 
(térítés ellenében). elhelyezés: tv-vel, telefonnal felszerelt légkondicionált, fürdőszobás, kétágyas szobában.  
ellátás: reggeli vagy félpanzió. Kedvezmény: 2 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes, 2-12 éves kor 
között	50%,	12	éves	kor	felett	20%.	Egy kétágyas szobában maximum egy pótágy helyezhető el. felár: tengerre 
néző	szoba	07.13-09.07.	között	3	400	Ft/éj,	ezen	kívül	2	700	Ft/éj,	egyágyas	felár	07.13-09.07.	között	9	500	Ft/éj,	
ezen	kívül	5	400	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: a kiemelt 
időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. Minimum tartózkodás: 10.04-10.08. 
között	6	éj,	ezen	kívül	5	éj.	egyéb:	kis	méretű	háziállat	lekérésre	vihető	15	€/éj.	

sAnTA sUsAnnA   
AQUA HoTel AQUAMArInA & sPA****          es0301
leírás: a hotel 100 méterre fekszik a strandtól, santa susanna tengerparti sétányán. A közelben üzletek, bárok, 
valamint éttermek találhatók. szolgáltatás: 24 órás recepció, gyermek- és felnőtt medence, ingyenes wifi, ét-
terem, wellness központ, mosoda, pénzváltás, animáció, játszótér, szobaszerviz. elhelyezés: légkondicionált, 
erkélyes, tv-vel, hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, kétágyas szobában. ellátás: félpanzió, felár ellenében 
kérhető	teljes	panzió	3	700	Ft/fő/alkalom.	Parkolás: foglaltság függvényében a szálloda parkolójában, térítés 
ellenében. Kedvezmény: 1.	gyermek	12	éves	korig	06.29-09.01.	között	30%,	ezen	kívül	ingyenes,	2.	gyermek	
12	éves	korig	30%,	12	éves	kor	 felett	30%.	Egy kétágyas szobában maximum két pótágy helyezhető el. felár: 
egy-ágyas	felár	7	800	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: 04.19-
04.22.	és	06.21-06.29.	között	az	ár	egyedi	lekérésre	érhető	el.	További	kiemelt	időpontokról	és	az	azokra	érvé-
nyes árakról érdeklődjön irodánkban.  Minimum tartózkodás:	7	éj.	

MAlgrAT De MAr    
HoTel PAPI***           es0301
leírás: a családi kézben lévő szálloda Malgrat de Mar központjától 400 méterre, míg a tengerparttól csupán 200 
méterre helyezkedik el. szolgáltatás: 24 órás recepció, autóbérlés, reptéri transzfer, aquapark, animáció, étte-
rem, bár, medence, miniklub, légkondicionálás, ingyenes wifi a szálloda földszintjén, csomagmegőrző, parkolási 
lehetőség (kérésre). elhelyezés:	TV-vel,	fürdőszobával,	széffel	(térítés	ellenében)	felszerelt,	erkélyes,	kétágyas	
szobában. A légkondicionálás júliustól augusztusig üzemel. ellátás: félpanzió. Kedvezmény: 2 éves korig a 
szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	egy	gyermek	2-10	éves	kor	között	06.29-08.31.	között	70%,	ezen	kívül	ingyenes,	 
10	éves	kor	felett	20%.	Egy kétágyas szobában maximum egy pótágy helyezhető el. felár: egyágyas szoba felár 
6	500	Ft/éj,	kivéve	06.29-08.31.	között	7	100	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	
Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. Minimum 
tartózkodás: 3 éj. rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő.

sPanYoLorsz áG
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Diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség: 28010	Madrid,	C/Fortuny	6.	Piso	4,	
Telefon:	+34	(91)	413	7011.

Konzuli hivatal:	28016	Madrid,	C/Angel	de	Diego	Roldan	21,	
Telefon:	+34	(91)	413	9850.

Főkonzulátus:	08036	Barcelona,	Avda	Diagonal	477,	Planta	19/B,	
Telefon	+34	(93)	405	1950.

Központi ügyelet Budapesten:	+36	(80)	368	036	(kizárólag	munka-
időn	kívül	(16:30	és	08:00.	között)	sürgős	konzuli	ügyekben:	baleset,	
haláleset,	vagy	kiskorú	eltűnése	esetén	hívható).

Segélyhívó számok: rendőrség, polgárőrség: 091 (magyar mobilról: 
+34	091),	Mentők:	061,	Tűzoltók:	080,	Civil	rendvédelem:	1006

Társklub: real Automóvil club de espana (rAce), 
segélyszolgálat	telefon:	+34	(91)	594	9347
reial Automobil club de catalunya (rAcc), 
segélyszolgálat	telefon:	+34	(902),	156	156.

Ünnepnapok: Január	1.	(Újév),	január	6.	(Vízkereszt),	Nagycsütörtök	
(Katalónia	kivételével),	Nagypéntek,	Húsvéthétfő,	(Baleár-szigetek,	
katalónia, valencia, Navarra, baszkföld és la rioja területeken), május 
1.	(Munka	ünnepe),	augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),	október	12.	
(Nemzeti	ünnep),	november	1.	(Mindenszentek),	december	6.	(Spanyol	
Alkotmány	napja),	december	8.	(Szeplőtelen	Fogantatás	ünnepe),	
december	25-26.	(Karácsony).	Ezeken	kívül	az	egyes	tartományok	saját	
regionális ünnepnapjai.

spanyolország az uNesco világörökségi lista ezüstérmese. érdekes, izgalmas látnivalók, melyek mind-mind felkerülhetnének a 
bakancslistára és akkor még nem is beszéltünk a változatos, forró tengerpartokról.

Sebességhatárok személygépkocsira:

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

Autópályadíj

124 125

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 100	 120

          fő/éj	 04.22-06.08.
	 09.28-10.26.	 06.08-06.22.	 06.22-07.13.	 07.13-07.27.	 07.27-08.03.	 08.03-08.24.	 08.24-09.07.	 09.07-09.28.

reggelivel	 9	400	Ft	 11	600	Ft	 16	500	Ft	 18	900	Ft	 20	700	Ft	 22	700	Ft	 17	500	Ft	 12	600	Ft
félpanzióval	 10	400	Ft	 12	500	Ft	 17	500	Ft	 19	900	Ft	 21	700	Ft	 23	600	Ft	 18	400	Ft	 13	600	Ft

                fő/éj	 04.12-04.19.	 04.22-06.01.	 06.01-06.21.
  10.01-10.12. 09.13-10.01. 06.29-07.13.	 07.13-08.01.	 08.01-08.23.	 08.23-09.01.	 09.01-09.13.

kétágyas	szobában	 12	700	Ft	 13	500	Ft	 16	600	Ft	 22	700	Ft	 26	900	Ft	 29	900	Ft	 23	900	Ft	 21	600	Ft

       fő/éj	 04.27-05.18.	 05.18-06.01.	 	 06.07-06.15.	 	 06.22-06.29.	 	 07.06-07.13.
	 09.28-10.25.	 09.21-09.28.	 06.01-06.07.	 09.07-09.21.	 06.15-06.22.	 08.31-09.07.	 06.29-07.06. 08.24-08.31. 07.13-07.20.	 07.20-07.27.	 07.27-08.24.

kétágyas 
szobában 10	400	Ft	 11	300	Ft	 12	400	Ft	 13	600	Ft	 16	200	Ft	 17	900	Ft	 19	900	Ft	 22	700	Ft	 23	800	Ft	 24	900	Ft	 25	900	Ft

szakaszonként kell az autópálya-használatáért a helyszínen fizetni. több autópályán már – az előzetesen – benzinkutaknál vagy bankoknál 
megváltott és a szélvédőn elhelyezett elektronikus kártya birtokában („telepeaje” vagy „viat”) megállás nélkül lehet a fizetőkapukon áthaladni.

  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)

ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

sPanYoLorsz áGCosta Brava

elŐfoglAlásI KeDvezMény 10% (foglalás és teljes összeg befizetése: 03.30-ig.) 

spanyolország északi részén, nagyrészt katalóniában, balnestől 
egészen a francia határig húzódik. A costa brava,	„vad/szaggatott	
part” elnevezésében is tükrözi jellegét, hiszen az egész partsza-
kaszon sziklás, kavicsos és homokos részek követik egymást. Nem 
csoda, hogy az egyik legkedveltebb nyaralóterületté vált. kulturá-
lis örökségekben sem szenved hiányt, hiszen itt található barce-
lona, Pals, castillo de Tossa de Mar és figueres, salvador dalí 
szülőotthona is. 

200 m

100 m



spanyolország két legismertebb városa barcelona és Madrid. 
utóbbi egyben fővárosa is, mely a félsziget szívében található, terül-
etének felét terek és parkok alkotják, de látnivalókban is bővelkedik, 
többek között a Prado, a Királyi Palota és a Plaza Mayor. bar-
celona	 a	 Földközi-tenger	 harmadik	 legnagyobb	 kikötővárosa.	 A	
szecesszionista építész, Antoni gaudí mesebeli épületeivel egyedi 
hangulatot	kölcsönöz	a	városnak.	Ha	Barcelonában	járunk,	érdemes	
meglátogatni a la sagrada famíliát, a güell Parkot, a casa Milát, 
a ciutadella Parkot és a las ramblast.

lloreT De MAr   
HoTel gArbI PArK****          es0301
leírás: a szállás 200 méterre található a tengerparttól, közel lloret de Mar bevásárló és szórakoztató köz-
pontjaihoz. szolgáltatás:	recepció,	étterem,	kültéri	és	beltéri	medence,	aquapark	használat	(Hotel	Gran	
Garbi Mar mellett helyezkedik el), ingyenes wifi a közös helyiségekben, animáció. elhelyezés: légkondi-
cionált, wifi-vel (térítés ellenében), tv-vel, telefonnal felszerelt fürdőszobás, erkélyes szobában. ellátás: 
félpanzió. Parkolás: szabadtéri ingyenes parkolási lehetőség (limitált férőhely). Kedvezmény:	5	éves	korig	
a	 szülőkkel	egy	ágyban	 ingyenes,	1.	gyermek	5-12	éves	kor	 között	07.01-08.25.	 között	75%,	ezen	kívül	
ingyenes,	2.	gyermek	5-12	éves	kor	között	07.01-08.25.	között	50%,	ezen	kívül	ingyenes,	12	éves	kor	felett	
minden	 esetben	 10%.	 Egy kétágyas szobában maximum két pótágy helyezhető el. felár: egyágyas felár  
5	 800	 Ft/éj.	 Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 adó	 kb.	 1	 €/fő/éj.	 Kiemelt időszak: a kiemelt 
időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. Minimum tartózkodás: 7	éj.	

lloreT De MAr   
HoTel cHeKIn vIcTorIA***          es0301
leírás:	a	szálloda	Lloret	de	Mar	óvárosában,	a	tengerparttól	mindössze	150	méterre	helyezkedik	el.	szol-
gáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, wifi, parkolási lehetőség (térítés ellenében), lift, bérelhető széf, 
autóbérlés. elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, telefonnal, hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, kétágyas 
szobában. ellátás: reggeli.	Félpanzió	kérhető	felár	ellenében	és	a	vacsorát	a	közeli	Hotel	Santa	Rosa-ban	
szolgálják fel. Kedvezmény: 2 éves korig a szülőkkel egy ágyban ingyenes, 1. gyermek 2-12 éves kor 
között	ingyenes,	kivéve	04.18-04.23.	és	06.22-09.29.	között	75%,	2.	gyermek	2-12	éves	kor	között	50%,	12	
éves	kor	felett	20%.	Egy kétágyas szobában maximum két pótágy helyezhető el. felár:	 félpanzió	4	000	Ft/
fő/alkalom,	kivéve	07.27-08.31.	közötti	 időszakban	5	000	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: 04.18-04.23. között az ár egyedi lekérésre érhető el. további 
kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. Minimum tartózkodás: 7	éj.	
rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő. 

lloreT De MAr   
HoTel berTrAn PArK****          es0301
leírás:	a	szálloda	Lloret	de	Mar	csendes	részén,	a	tengerparttól	körülbelül	350	méterre	található.	szolgálta-
tás: étterem, látványkonyha, bár, fitneszterem, medence, napozóterasz, ingyenes wifi, mosoda, valutaváltás, 
autóbérlés. elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, telefonnal, minibárral, hajszárítóval felszerelt fürdőszobás, 
két-ágyas, erkélyes szobában. ellátás: félpanzió. teljes panzió kérhető, felár ellenében. Parkolás: a szálloda 
parkolójában, térítés ellenében. Kedvezmény:	 3.	 és	 4.	 fő	 pótágyon	 30%.	felár: egyágyas	 felár	 7	 800	 Ft/éj,	
teljes	panzió	4	500	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: 
a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban.  Minimum tartózkodás:	7	éj.		

sPanYoLorsz áG
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Costa Brava Madrid és BarcelonasPanYoLorsz áG

 03.01-04.18. 04.18-04.22.
																fő/éj	 04.22-05.01.	 06.16-07.01.	 05.01-06.01.	 06.01-06.16.	 07.01-07.15.	 07.15-08.01.	 08.01-08.25.
	 10.01-10.25.	 09.01-09.16.	 	 09.16-10.01.	 08.25-09.01. 
kétágyas	szobában	 10	900	Ft	 16	900	Ft	 11	900	Ft	 13	900	Ft	 24	400	Ft	 28	800	Ft	 29	900	Ft

 04.13-04.18.
																fő/éj	 04.21-06.01.	 06.01-06.22.	 06.22-07.01.	 07.01-07.13.	 07.13-08.01.	 08.01-08.25.	 08.25-09.01.	 09.15-09.29.
	 09.29-10.12.	 	 09.01-09.15.	
kétágyas	szobában	 	9	900	Ft	 13	300	Ft	 15	900	Ft	 17	800	Ft	 22	600	Ft	 25	900	Ft	 21	200	Ft	 12	500	Ft

200 m

150 m

               fő/éj 02.01-04.18.
 09.29-10.31. 04.23-06.15.	 06.15-06.22.	 06.22-06.29.	 06.29-07.13.	 07.13-07.27.	 07.27-08.24.	 08.24-08.31.	 08.31-09.29.

kétágyas	szobában	 9	400	Ft	 9	900	Ft	 12	300	Ft	 14	500	Ft	 16	900	Ft	 19	900	Ft	 22	900	Ft	 19	500	Ft	 13	500	Ft

  04.19-04.22.
fő/éj	 04.01-04.19.	 06.21-06.29.	 04.22-06.01.	 06.01-06.21.	 06.29-07.13.	 07.13-08.01.	 08.01-08.23.	 08.23-09.01.
  09.01-09.13. 10.01-11.02. 09.13-10.01. 
félpanzióval	 11	600	Ft	 18	500	Ft	 12	300	Ft	 14	700	Ft	 19	700	Ft	 24	900	Ft	 27	800	Ft	 22	400	Ft

350 m

lloreT De MAr   
HoTel AcAPUlco****          es0301
leírás: a családi kézben lévő szálloda lloret de Mar turisztikai központjában, a központi bevásárló negyed kö-
zelében,	a	tengerparttól	körülbelül	500	méterre	helyezkedik	el.	szolgáltatás: medence, jakuzzi, étterem, bár, 
ingyenes wifi, animáció, lift, napozóterasz, szobaszerviz. elhelyezés: légkondicionált, tv-vel, hajszárítóval fel-
szerelt	 fürdőszobás,	kétágyas,	erkélyes	szobában.	Nagyobb	alapterületű	négyágyas	családi	szoba	 is	elérhető.	
ellátás: reggeli. Kedvezmény:	2	éves	korig	a	szülőkkel	egy	ágyban	ingyenes,	2-12	éves	kor	között	50%,	12	éves	
kortól	15%.	Egy kétágyas szobában maximum két pótágy helyezhető el. felár: egyágyas	felár	50%,	családi	szoba	
felár	10%,	medencére	néző	szoba	felár	15%.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	Kiemelt 
időszak: 04.18-04.21. között az ár egyedi lekérésre érhető el. további kiemelt időpontokról és az azokra érvé-
nyes árakról érdeklődjön irodánkban. Minimum tartózkodás:	07.13-09.01.	között	4	éj,	ezen	kívül	2	éj.	

500 m

elŐfoglAlásI KeDvezMény 10% 
(foglalás	és	teljes	összeg	befizetése:	02.27-

ig.) 

                 fő/éj	 																																														01.01-04.01.																																																									04.01-07.01.	és	09.01-10.31.																																									07.01-09.01.
 vasárnap-csütörtök péntek szombat hétfő-csütörtök péntek szombat-vasárnap hétfő-szombat vasárnap
kétágyas	szobában	 16	300	Ft	 14	500	Ft	 10	900	Ft	 18	700	Ft	 15	900	Ft	 12	300	Ft	 12	300	Ft	 10	900	Ft
háromágyas	szobában	 15	500	Ft	 13	700	Ft	 10	300	Ft	 17	800	Ft	 15	200	Ft	 11	700	Ft	 11	700	Ft	 10	300	Ft

                      fő/éj                                         01.01-03.01.                                         03.01-04.01.                                       04.01-10.31.
 péntek-szombat vasárnap-csütörtök péntek-szombat vasárnap-csütörtök péntek-szombat vasárnap-csütörtök
kétágyas	szobában	 12	900	Ft	 12	300	Ft	 13	900	Ft	 12	900	Ft	 29	800	Ft	 26	900	Ft
háromágyas	szobában	 12	100	Ft	 11	200	Ft	 12	800	Ft	 12	100	Ft	 28	300	Ft	 24	300	Ft

                   fő/éj 01.01-04.01.
 10.01-10.31. 04.01-10.01.

kétágyas	szobában	 13	900	Ft	 17	700	Ft
háromágyas	szobában	 12	900	Ft	 16	500	Ft

bArcelonA 
HoTel sAnTA MArTA**          es0201
leírás: a szálloda barcelona központjában helyezkedik el, a ciudadela 
Park közelében. A las ramblas és a gótikus negyed akár gyalogosan is 
könnyen megközelíthető. A legközelebbi metrómegálló csupán 200 mé-
terre található. szolgáltatás: 24 órás recepció, ingyenes wifi, autóbérlés, 
lift, étterem, parkolási lehetőség (felár ellenében). elhelyezés: tv-vel, 
telefonnal,	 széffel,	hajszárítóval	 felszerelt,	 fürdőszobás,	 légkondicionált,	
két- és háromágyas szobában. ellátás: reggeli. Kedvezmény: 11 éves 
korig	50%.	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	0,75	€/fő/éj.	
Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra érvényes árakról 
érdeklődjön irodánkban. Minimum tartózkodás: 04.01-10.31. közötti 
időszakban 2 éj. 

bArcelonA 
HoTel cAnAl olIMPIc***          es0201
leírás:	 a	 szálloda	 Barcelona	 külvárosában,	 a	 strandtól	 csupán	 500	 
méterre helyezkedik el, így ideális akár nyaraláshoz is. ugyanakkor 
a 200 méterre található buszmegállóból tömegközlekedéssel a bel- 
város és a legtöbb látványosság könnyedén elérhető. szolgáltatás: 
24 órás recepció, ingyenes wifi, étterem, bár, parkoló (limitált férőhely, 
térítés ellenében), medence, kert. elhelyezés: tv-vel, hajszárítóval 
felszerelt fürdőszobás, légkondicionált, erkélyes, két- és háromágyas 
szobában. ellátás: büféreggeli. Kedvezmény:	 11	 éves	 korig	 50%.		 
felár: félpanzió	3	700	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő: idegen-
forgalmi	adó	kb.	0,75	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról 
és az azokra érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. 

MADrID 
eUrosTArs I-HoTel MADrID****          es0101
leírás: a szálloda a város nyugati részén, a casa de campo, Madrid 
legnagyobb parkja közelében található. villamossal és metróval köny-
nyedén elérhető a belváros és a legtöbb látványosság. szolgáltatás: 
24 órás recepció, wifi, mosoda, lift, étterem, bár, parkolási lehetőség 
garázsban (felár ellenében), szobaszerviz. elhelyezés: tv-vel, telefon-
nal,	 széffel,	minibárral,	 hajszárítóval	 felszerelt	 fürdőszobás,	 légkondi-
cionált, kétágyas szobában. ellátás: büféreggeli. Kedvezmény: 11 éves  
korig ingyenes. Kiemelt időszak: a kiemelt időpontokról és az azokra 
érvényes árakról érdeklődjön irodánkban. 

500 m



szLováKia
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Diplomáciai elérhetőségek

Nagykövetség: 811 02 Pozsony, Nad lomom 28., 
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+421	(2)	5920	5200,	fax:	+421	(2)	5443	5484.	

Konzuli hivatal:	814	25	Pozsony,	Sedlárska	3.,	
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+421	(2)	5942	8100,		fax:	+421	(2)	5443	5986.

Főkonzulátus:	040	01	Kassa,	Hlavná	67,	
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+421	(55)	728	2021,		fax:	+421	(55)	728	2023.

Konzuli segélyhívás: (mobil) +421 (911) 892 211.

Társklub: Autoklub slovakia Assistance (AsA),  
segélyhívó szám: 18 112.

Segélyhívó telefonszámok:	Rendőrség:	158,	
Mentők:	155,	Tűzoltóság:	150	

Ünnepnapok:	Január	1.	(Köztársaság	napja),	január	6.	(Vízkereszt),	
Nagypéntek,	Húsvéthétfő,	május	1.	(Munka	ünnepe),	május	8.	
(Győzelem	napja),	július	5.	(Szent	Cirill	és	Metód	ünnepe),	
augusztus 29. (szlovák felkelés ünnepe), szeptember 1. 
(Nemzeti	ünnep),	szeptember	15.	(Hétfájdalmú	Szűz	ünnepe),	
november	1.	(Mindenszentek),	november	17.	(Szabadság	és	
Demokrácia	napja),	december	24-26.	(Karácsony).

északi szomszédaink a természeti és kulturális látnivalók terén közép-európa egyik kiemelkedő országa. Az országba látogatók 
megtapasztalhatják a változatosságot, hiszen erről a tátra hegycsúcsai, a történelmi városok, a barlangok, Pozsony nyüzsgő kul-
turális	 élete	 illetve	 az	 autentikus	népművészet	gondoskodik.	 Közelsége	miatt	 ideális	 úti	 célja	 lehet	 egy	hétvégi	 kirándulásnak,	
hiszen autóval pár óra alatt elérhető.

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

Autópályadíj
2016.	január	1-jétől	a	3,5	tonna	alatti	gépjárművek	részére	is	e-matrica	váltása	szükséges,	a	korábbi	papír	alapú	matrica	helyett,	az	autópályák	
és gyorsforgalmi utak kijelölt szakaszainak használatáért. részletes információ: www.eznamka.sk/hu
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  Klub Utasbiztosítások (39. ol dal)                   Klub Assist (85.	oldal)
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szLováKia

											fő/éj	 01.15-12.20.
kétágyas 
szobában 15	500	Ft

											fő/éj	 01.15-12.20.
kétágyas 
szobában 13	900	Ft

											fő/éj	 01.15-12.20.
kétágyas 
szobában 13	700	Ft

                          fő/éj	 01.02.-06.15.
	 09.16.-12.21.	 06.15-09.16.

kétágyas	szobában	 5	700	Ft	 7	100	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 7	500	Ft	 8	800	Ft
háromágyas	szobában	 5	300	Ft	 6	500	Ft
pótágy	 4	100	Ft	 5	100	Ft

Pozsony      
HoTel AsTrA***        sK0101
leírás: a szálloda szlovákia fővárosában és kulturális központjában, 
Pozsony	 Ružinov	 kerületében,	 a	 városközpont	 közelében	 helyezke-
dik el.  A kulturális emlékek megismerésére szomjazók, a barokk kori 
műemléképületek,	 számos	érdekes	múzeum,	 izgalmas	galériák	 között	
válogathatnak. A szálláshely, a slovanet villamosmegállótól kb. 10 
perc sétára található, így a város főbb nevezetességei, többek között 
az óvárosháza, szent-Márton dóm és a Prímás Palota is könnyedén 
elérhetőek. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, lift, étterem, bár, in-
gyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, 
melyek tv-vel, telefonnal, wifi-vel és fürdőszobával rendelkeznek. ellá-
tás: reggeli. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. egyéb: háziállat 
vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

Pozsony      
HoTel PlUs***        sK0101
leírás:	 a	 szálloda,	 a	 pozsonyi	 Ružinov	 –	 Trnávka	 városrészben	 talál-
ható, mindössze 2 km-re az M.r. Štefánik repülőtértől. könnyedén 
megközelíthető az autópályáról valamint tömegközlekedéssel a vonat- 
és autóbusz-állomásról is. közvetlenül a szálloda mellett található a 
városi tömegközlekedés megállója, mellyel rövid időn belül elérhető 
a városközpont is. szolgáltatás: recepció, lobby bár, étterem, söröző, 
biliárd, asztalitenisz, darts. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek tv-
vel, wifi-vel és fürdőszobával rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: 
ingyenesen a szálloda parkolójában. felár:	félpanziós	felár	3	700	Ft/fő/
alkalom. Helyszínen fizetendő:	az	idegenforgalmi	adó	kb.	1,70	€/fő/éj.
egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

KAssA (KoŠIce)      
grAnD PAnzIó***        
sK0304
leírás: a panzió szlovákia második legnagyobb városának történelmi 
központjában helyezkedik el, a sétáló utca közvetlen közelében és a 
Szent	Erzsébet-székesegyháztól	 kb.	300	méter	 távolságra.	Kassa	a	Fel-
vidék hajdani kulturális központja, magyar történelmi emlékekben 
rendkívül	 gazdag,	 pezsgő	 életű	 igazi	 vidéki	 nagyváros.	 A	 panzió	 köz-
ponti elhelyezkedésének köszönhetően a közelben éttermek, kávézók 
és különböző szórakozási lehetőségek is megtalálhatóak. szolgálta-
tás: recepció, étterem, bár, ingyenes wifi. elhelyezés: kétágyas tv-vel 
és fürdőszobával felszerelt szobákban. ellátás: félpanzió. Az ár tartal-
mazza: idegenforgalmi adót. egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni  
lekérésre érhető el. 

szePessÜMeg (sMIŽAny)      
PArKHoTel ČIngov*** 
sK0301
leírás:	a	szálloda	Csingó	(Čingov	-	Hradisko)	közelében,	a	Szlovák	Para-
dicsom kapujánál helyezkedik el. A szlovák Paradicsom Nemzeti Park 
220 km hosszú kijelölt útvonalával elvezeti a kirándulókat a vad szur-
dokok,	kanyonok,	gyönyörű		vízesések	világába.	szolgáltatás: recepció, 
társalgó, étterem, bár, terasz, kert, biliárd, teniszpálya, szauna, ingyenes 
wifi. elhelyezés: két- és háromágyas szobákban, melyek fürdőszobával, 
tv-vel, rádióval, telefonnal és részben erkéllyel rendelkeznek. Az erkélyes 
szobákból	 lenyűgöző	 kilátás	 nyílik	 a	Magas-Tátrára.	ellátás: önellátás. 
Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes. Kedvezmény: 2 éves 
korig egy gyermek a szülőkkel egy ágyban ingyenes, 10 éves kor alatt 
az	ellátásból	50%.	felár: reggeli	2	400	Ft/fő/alkalom,	félpanzió	4	800	Ft/
fő/alkalom,	 teljes	 ellátás	 6	 500	 Ft/fő/alkalom.	 Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	0,6	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: 04.19-04.22. között az 
árak egyéni lekéréare érhetőek el.  egyéb:	háziállat	vihető	2	400	Ft/éj.

Sebességhatárok személygépkocsira

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 90	 130



szenTIván (lIPTovsKÝ ján)        
HoTel soreA Máj***        sK0201
leírás: az Alacsony-tátra Nemzeti Park területén, a jánska völgy szélén, 
gyönyörű	 természeti	 környezetben	 helyezkedik	 el.	 A	 település	 híres	 
gyógy- és termálforrásairól, így a pihenni és regenerálódni vágyó utas-
oknak	kitűnő	választás.	Ugyanakkor	az	aktív	kikapcsolódás	kedvelőinek	
is kedvez a környék, mivel a közelben számos túraútvonal található. 
szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, étterem, bár, kávézó, lift, kert, 
játszósarok, biliárd, asztalitenisz, ingyenes wifi, wellness részleg: fedett 
termálvizes medence, szauna, relaxációs fürdő, fitneszterem. elhelyezés: 
kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, 
TV-vel,	telefonnal,	széffel	és	részben	balkonnal	rendelkeznek.	ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza:  
a	szálloda	termálvizes	medencéjének	használatát,	a	nyári	időszakban	30%	kedvezményt	a	Summer	Thermal	Spa-ba.	Kedvezmény: 3 éves korig egy gyer-
mek	a	szülőkkel	egy	ágyban	ellátás	nélkül	ingyenes,	3-15	éves	kor	között	pótágyon	50%,	15	éves	kor	felett	pótágyon	20%.	felár:	ebéd	2	700	Ft/fő/alkalom,	
gyermek	részére	2	100	Ft/fő/alkalom.	Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	Kiemelt időszak:	04.17-04.23.	között	érvényes	részvételi	
díjról érdeklődjön irodánkban. Minimum tartózkodás: a kiemelt időszakban 4 éj, egyébként 2 éj.  egyéb: háziállat	vihető	10	€/éj.
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																																								fő/éj	 01.10-12.20.
két-,	három-,	és	négyágyas	szobában	 13	700	Ft

	 01.09-07.01.
 09.01.-12.20. 07.01-09.01.

kétágyas	szobában	fő/éj	 12	800	Ft	 13	900	Ft
2	fős	apartman/éj	 23	900	Ft	 28	800	Ft
2	fős	apartmanban	3.	és	4.	fő/éj		 																																										6	600	Ft

                        fő/éj	 01.06-04.18.	 04.22-07.02.
	 07.02-09.30.	 09.30-12.23.
kétágyas	szobában	 17	700	Ft	 14	400	Ft
pótágy	 5	900	Ft	 4	400		Ft

ŽDIAr      
KAMzíK PAnzIó        sK0204
leírás: a családi tulajdonban lévő panzió a Magas-tátra északi részén 
helyezkedik el, csodálatos kilátással a bélai-havasokra. A goral falu Ždiar, 
a lengyel határ közelében található, mely a jellegzetes folklor hagyo-
mányairól és hangulatos régi faházairól is ismert. szolgáltatás: étterem, 
bár, terasz, biliárd, asztali tenisz, kert, játszótér, kerékpár kölcsönzési 
lehetőség, ingyenes wifi. Wellness központ: finn szauna, hidromasszázs 
kád, masszázs szolgáltatások. elhelyezés: kétágyas, háromágyas és  
négyágyas szobákban, melyek fürdőszobával és tv-vel rendelkeznek.  
ellátás: félpanzió.  Parkolás: a panzió saját parkolójában ingyenes.  Ked-
vezmény: 3 éves korig egy gyermek szállása, ellátás nélkül a szülőkkel 
egy ágyban ingyenes, 3 éves korig szülőkkel egy ágyban félpanzióval  
3	100	Ft/fő/éj,	3-11	éves	kor	között	pótágyon	félpanziós	ellátással	11	500	
Ft/fő/éj.		Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	kb.	1	€/fő/éj.	Mini-
mum tartózkodás: 2	éj,	1	éjszaka	tartózkodás	esetén	1	400	Ft/fő	felár	
fizetendő. egyéb:	kisállat	vihető	2	400	Ft/éj.

felsŐTáTrAfÜreD (Horny sMoKovec)      
vIllA KrejzA        sK0201
leírás: ótátrafüred pár perc sétára található, ahonnan a tarajkai siklóval 
könnyedén eljuthatunk a meseszép tarpataki-vízesésekhez. A környék 
számtalan túrázási lehetőséggel vár a tátrai völgyekben és hegyormo-
kon egyaránt. A tátralomnic és a csorba-tó között közlekedő villamos 
megállója a szálláshely mögött található. szolgáltatás: reggeliző terem, 
terasz, gyermeksarok, szobaszerviz szolgáltatás, játszótér, ingyenes wifi.
elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával és tv-vel ren-
delkeznek	és	kétágyas	35	nm-es	apartmanokban,	melyek	plusz	két	 fő	
részére pótágyazhatóak, konyhasarokkal, fürdőszobával és tv-vel ren-
delkeznek. ellátás: a szobák foglalása esetén reggeli, apartmanok fogla-
lása esetén önellátás. Parkolás: a villa parkolójában ingyenes. Kedvez-
mények:	5	éves	korig	egy	gyermek	szállása	a	szülőkkel	egy	szobában	
ingyenes,	5-13	éves	kor	között	pótágyon	8	400	Ft/fő/éj	reggelivel.	felár: 
egyágyas	szoba	4	400	Ft/fő/éj,	 reggeli	2	000	Ft/fő/alkalom,	apartman-
ban való elhelyezés esetén. Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi adó 
1	€/fő/éj.	

csorbA-Tó (sTrebensKo Pleso)      
HoTel TolIAr***         sK0201
leírás:	 a	 szálloda	 a	 Magas-Tátrában,	 1355	 méter	 tengerszint	 feletti	
magasságban helyezkedik el. A csorba-tó kb. 200 méter távolságára 
található, mely a második legnagyobb tó a tátra déli oldalán. szol-
gáltatás: recepció, étterem, bár, terasz, wifi a közös helyiségekben 
térítés	 ellenében.	 Vital	 World	 Wellness	 részleg	 (belépő	 díj:	 10	 €/fő/3	
óra): medence, pezsgőfürdő, finn szauna, kanadai szauna, infraszauna, 
masszázsszolgáltatások. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek 
fürdőszobával és tv-vel rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: a szál-
loda garázsában ingyenesen. felár: vacsora:	 3	 400	 Ft/fő/alkalom,	 12	
éves	 korig	 1	 700	 Ft/fő/alkalom.	Kedvezmény: 6	 éves	 korig	 egy	 gyer-
mek szállása a szülőkkel egy szobában pótágyon ingyenes. Helyszínen 
fizetendő: idegenforgalmi	adó	1	€/fő/éj.	Kiemelt időszak: 04.18-04.22. 
között	23	600	Ft/fő/éj.	Minimum tartózkodás: a kiemelt időszakban 3 
éj. egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

szLováKia alacsony-tátra és Magas-tátra Magas-tátra
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									fő/éj	 01.15-12.20.
kétágyas 
szobában 13	700	Ft

									fő/éj	 01.15-12.20.
kétágyas 
szobában 17	900	Ft

									fő/éj	 01.15-12.20.
kétágyas 
szobában 14	600	Ft

									fő/éj	 01.15-12.20.
kétágyas 
szobában 12	900	Ft

                   fő/éj	 04.23-05.25.	 	 03.09-04.17.,	05.25-06.29.
 09.28-12.22. 01.02-03.09 08.31-09.28. 06.29-08.31.

kétágyas	szobában	 18	900	Ft	 21	900	Ft	 20	900	Ft	 24	800	Ft

AlsószAbADI (Dolná leHoTA)       
HoTel HyDro KrPáČovo**+        sK0201
leírás: a hegyi szálloda, vajszkó (vajskovská dolina) völgy torkola-
tának közelében helyezkedik el, amely a dél-chopok kistérség egyik 
leghosszabb és legszebb völgye és az Alacsony-tátrai Nemzeti Park 
része. A közelben lévő chopok és dumbier csúcsoknak köszönhetően 
hosszabb-rövidebb túraútvonalak közül van lehetőség választani illetve 
a korpács-tavon csónakázni vagy fürdőzni is lehet. szolgáltatás: recep-
ció, lobby, étterem, bár, nyári terasz, asztali tenisz, darts, asztali foci, kert, 
játszótér,	tűzrakási	lehetőség,	röplabda	pálya,	sportpálya,	ingyenes	wifi.	
elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek tv-vel és fürdőszobával ren-
delkeznek. ellátás: félpanzió. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót.
egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

TáTrAloMnIc (TATrAnsKá loMnIcA)        
HoTel soreA Urán***        sK0201
leírás: a szálloda tatraska lomnica szívében fekszik, közvetlenül a lomnici-csúcs lábánál, mely a Magas- 
tátra sport és kulturális központ-ja. A szálloda közelében található a tátra Nemzeti Park Múzeum, ahol megis-
merkedhetünk a tátra élővilágával és annak védelmével egyaránt. szolgáltatás: recepció, lobby, étterem, bár, 
ingyenes wifi. Wellness részleg: medence, gyermekmedence, finn szauna, gőzkabin, masszázsszolgáltatá-
sok. elhelyezés: kényelmesen berendezett kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, erkéllyel és saját 
fürdőszobával rendelkeznek. ellátás: félpanzió. Az ár tartalmazza: egyszeri belépést a wellness részlegbe. 
Helyszínen fizetendő: idegenforgalmi	 adó	 kb.	 1,60	 €/fő/éj.	 Minimum tartózkodás: 2 éj. egyéb: háziállat 
vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el.

felsŐszAbADI (Horná leHoTA)       
gáPel PAnzIó        sK0204
leírás: a panzió chopok déli részén található 1111 méter tengerszint 
feletti magasságban, 800 méter távolságra a srdiečko-kosodrevina fel-
vonó (lanovka) állomástól. Az Alacsony-tátra és tále környéke ideális úti 
cél egész évben. Nyáron a turisztikai ösvények és túraútvonalak akár a 
legmagasabb csúcsokra, a chopokra és a dumbierre is felvezetik az 
idelátogatókat.	Télen	pedig	a	síelni	vágyók	számára	nagyszerű	kiinduló-
pont,	mivel	Chopok	az	Alacsony-Tátrában	található	egyik	legkorszerűbb	
szlovákiai síterep. A kirándulás és síelés mellett a golfpálya is remek ki-
kapcsolódási lehetőséget kínál. szolgáltatás: recepció, étterem, bár, 
ingyenes wifi az étteremben. elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek 
tv-vel és fürdőszobával rendelkeznek. ellátás: félpanzió. Az ár tar-
talmazza: idegenforgalmi adót.

PoPrAD       
TATrA HoTel***         sK0201
leírás: a Poprád belvárosában található szálloda szobáiból csodálatos 
kilátás nyílik a Magas-tátrára. érdemes ellátogatni a közeli kulturális és 
történelmi helyekre, mint a szepesi vár, késmárk, lőcse, a nagyőri Med-
nyánszky kastély, szepesszombat. kirándulhatunk a csorba-tóhoz, vagy 
ótátrafüredre, de kipróbálhatjuk az Aquacity Poprad szolgáltatásait is. 
szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, étterem, bár, lift, ingyenes wifi, fit-
neszterem, wellness részleg: szauna, gőzkabin, masszázsszolgáltatások.
elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal és fürdő-
szobával rendelkeznek. ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda saját par-
kolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: idegenforgalmi adót. egyéb: 
háziállat	vihető	3	300	Ft/éj.

szLováKia



szLovÉnia

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

Diplomáciai elérhetőségek
Nagykövetség: 11210	Ljubljana-Sentvid,	Ulica	Konrada	Babnika	5.	
Telefon	(ügyeleti	telefon	is):	+386	(1),	583	0400,	fax:	+386	(1)	512	1878.

Konzuli Hivatal: 11210	Ljubljana-Sentvid,	Ulica	Konrada	Babnika	5.	
Telefon:	+386	(1),	583	0400,	ügyeleti	telefon:	+386	51	634	220.		

Konzuli iroda: 9220	Lendva,	Fő	utca	124.	Telefon:	+386	(2)	577	3850,	
ügyeleti	telefon:	+386	(51)	634	220.

egy szlovéniai kikapcsolódás a családok, a fiatalok és az idősebbek számára is felejthetetlen élményt nyújt. A júliai Alpok, bled  
meseszép	tájai,	Portoroz,	Izola	és	Koper	gyönyörű	tengerpartja	egyaránt	pozitív	és	nyugtató	energiával	tölti	fel	a	látogatókat.	

Az információk tájékoztató jellegűek! A Magyar Autóklub az adatokat a legnagyobb gondossággal szerzi be és rendszerezi, de azok pontosságáért és aktualitásáért felelősséget nem vállal.
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	 	 04.12-04.19.	 04.19-05.05.
																															fő/éj	 01.06-04.12.	 05.05-05.30.	 05.30-07.05.	 07.05-07.19.	 07.19-08.25.
 10.13-12.29. 09.22-10.13. 09.08-09.22. 08.25-09.08. 
kétágyas	kikötőre	néző	szobában	 20	500	Ft	 23	900	Ft	 25	800	Ft	 26	500	Ft	 28	800	Ft
kétágyas	tengerre	néző	szobában	 23	900	Ft	 27	600	Ft	 29	300	Ft	 28	800	Ft	 31	800	Ft

	 	 04.12-04.19.	 04.19-05.05.
																															fő/éj	 01.06-04.12.	 05.05-05.30.	 05.30-07.05.	 07.05-07.19.	 07.19-08.25.
 10.13-12.29. 09.22-10.13. 09.08-09.22. 08.25-09.08. 
kétágyas	szobában	 13	400	Ft	 16	900	Ft	 19	900	Ft	 22	300	Ft	 23	900	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 16	900	Ft	 19	900	Ft	 23	900	Ft	 25	800	Ft	 27	600	Ft

	 	 04.12-04.19.	 04.19-05.05.
																							apartman/éj	 01.06-04.12.	 05.05-05.30.	 05.30-07.05.	 07.05-07.19.	 07.19-08.25.
 10.13-12.29. 09.22-10.13. 09.08-09.22. 08.25-09.08. 
4	fős	apartman	 31	800	Ft	 38	900	Ft	 45	900	Ft	 52	900	Ft	 56	600	Ft

PorToroŽ     
sT. bernArDIn resorT  
leírás: a komplexum közvetlenül a tengerparton fekszik, a belváros gyalog kb. 10 perc alatt elérhető. A 3 szállodából, 4 villából és 21 apartmanból álló 
komplexum elsősorban a családok kedvelt nyaralóhelye, hiszen aquapark (laguna bernardin), szabadtéri és fedett medencékkel valamint egy wellness 
központ	(Hotel	Histrion****)	is	helyet	kapott	a	területen.	szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, éttermek, bárok, terasz, kaszinó, játszótér, kert, napozóte-
rasz, saját strand, szabadtéri és fedett medencék, csúszdák, játszótér, wellness-részleg: jacuzzi, szauna, masszázs-és testkezelések. teniszpálya, kerékpár 
kölcsönzési lehetőség, ingyenes wifi. elhelyezés: Hotel Histrion****: légkondicionált szobákban, melyek tv-vel, telefonnal, minibárral rendelkeznek és 
fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. Hotel vile Park***: légkondicionált szobákban, melyek tv-vel, telefonnal rendelkeznek és fürdőszobájuk hajszárítóval 
ellátott. vila barka Apartmanok***:	 légkondicionált	4	 fős	apartmanokban,	melyek	kb.	39	nm-esek.	Felszereltségük:	hálószoba	 franciaággyal,	nap-
pali kihúzható kanapéval, felszerelt konyha, tv, telefon, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, erkély. ellátás:	félpanzió	(Hotel	Histrion	éttermében	vehető	 
igénybe). Az apartmanok esetében önellátás. Parkolás: a	komplexum	saját	parkolójában	ingyenes,	fedett	garázs:	5	€/éj	(előre	foglalandó).	Az ár tar-
talmazza:	ingyenes	belépést	a	Laguna	Bernardin	vízi	parkba	és	a	komplexum	saját	strandjára	(06.15-09.15.	között),	animációs	programokat	(július,	au-
gusztus), wifi használatát. Kedvezmény:	2	éves	korig	babaágy	7	€/fő/éj,	2-12	éves	kor	között	a	szülőkkel	egy	szobában,	pótágyon	30	%.	Hotel	Histrion:	
12	éves	kor	felett,	pótágyon	14	100	Ft/fő/éj.	Hotel	Vile	Park:	12	éves	kor	felett,	pótágyon	10	600	Ft/fő/éj.	felár: apartmanok	esetében:	reggeli	3	400	Ft/fő/
alkalom,	ebéd	vagy	vacsora	6	100	Ft/fő/alkalom	(Hotel	Histrion****	éttermében	fogyasztható	el).	Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2,50	€/fő/éj	
és	regisztrációs	díj	1	€/fő,	babaágy.	Minimum tartózkodás: 07.05-09.08.	között	5	éj,	egyébként	3	éj,	rövidebb	tartózkodás	esetén	felár	fizetendő.	egyéb: 
háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el. 

HoTel HIsTrIon**** 
sl0201

HoTel vIle PArK***  
sl0201

vIlA bArKA APArTMAnoK***
sl0202

Autópályadíj
3,5	t	össztömeg	alatti	gépjárművek	érvényes	autópálya	matricával	vehetik	igénybe	az	autópályákat	és	autóutakat.

Autópálya matrica árak
típus                                 személygépkocsi Motor
 „2A” „2b” 
Heti	(7	napos)	 		5	250	Ft	 10	500	Ft	 		2	625	Ft
Havi	 10	500	Ft	 21	000	Ft	 10	500	Ft
Éves	 38	500	Ft	 77	000	Ft	 6	havi,	féléves
   

2 A útdíj-osztály: lakókocsik	és	kétnyomvonalú	gépjárművek,	amelyek-
nek az első tengely feletti magassága 1,30 m, maximális össztömege 
nem	több,	mint	3,500	kg,	utánfutóval	vagy	anélkül;	

2 b útdíj-osztály: kétnyomvonalú	gépjárművek,	amelyeknek	az	első	ten-
gelynél mért magassága 1,30 m vagy ennél több, és a max. össztömegük 
nem	több	3,500	kg-nál,	utánfutóval	vagy	anélkül.	

Segélyhívó telefonszámok: rendőrség: 113 v. 112, 
mentők:	112,	tűzoltóság:	112.	

Társklub:	Avto-Moto	Zveza	Slovenije	(AMZS).	Segélyhívószám:	1987.	
Autópályákon:	+386	1	530	5353	(mobiltelefonról	is).

Ünnepnapok: Január	1.	(Újév),	február	8.	(Kultúra	napja),		Húsvéthétfő,	
április	27.	(Függetlenség	napja),		május	1-2.	(Munka	ünnepe),	Pünkösd-
hétfő,	június	25.	(Nemzeti	ünnep),	augusztus	15.	(Nagyboldogasszony),		
október 31. (reformáció ünnepe), november 1. (Mindenszentek),  
december	25.	(Karácsony),	december	26.	(Függetlenség	napja).

Portorož

  Klub Utasbiztosítások (39. oldal)                   Klub Assist (85.	oldal)
ne InDUljon el KlUb bIzTosíTásoK nélKÜl!

Sebességhatárok személygépkocsira (utánfutó nélkül) 

 lakott területen belül országúton autóúton autópályán

maximum	km/h	 50	 90	 110	 130

4=5 (01.06-04.12.	és	10.15-12.22.	között	4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el)

elŐfoglAlásI KeDvezMény: 
10% (05.25-12.23.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)	–	07.05-09.08.	között	minimum	7	éjszaka	foglalása	esetén	vehető	igénybe.

A kedvezmények NEM összevonhatóak!
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sTrUjAn   
sAlInerA nATUr & energy resorT  
leírás:	 az	 üdülőközpont	 Izola	 és	 Portorož	 között	 a	 Strunjan	Nemzeti	 Park	 közvetlen	 közelében	helyezkedik	 el.	 A	 három	és	 négycsillagos	 szobákkal	
rendelkező szálloda, valamint a két és három csillagos apartmanok a köves, kiépített tengerparttól kb. 200-400 méterre találhatóak. szolgáltatás: 24 
órás	recepció	(Hotel	Salinera****),	étterem,	bár,	gyermekjátszó,	saját	strand,	szabadtéri	és	fedett	medencék,	játszótér,	wellness-részleg:	jacuzzi,	szaunák,	
masszázskezelések.	Ingyenes	wifi	a	Hotel	Salinera***/****	épületében.	elhelyezés: Hotel salinera***/****: légkondicionált superior, melyek tv-vel, tele-
fonnal, minibárral, erkéllyel rendelkeznek és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott és standard kétágyas szobákban, melyek tv-vel, telefonnal rendelkeznek 
és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. vila Maia***: M4 apartman: légkondicionált 4 ágyas, 2 pótágyazási lehetőséggel ellátott apartmanokban, melyek 
kb.	52	nm-esek.	Felszereltségük:	hálószoba,	nappali,	felszerelt	konyhasarok,	TV,	telefon,	fürdőszoba,	hajszárító,	erkély.	M6	apartman:	légkondicionált	6	
ágyas	és	2	pótágyazási	lehetőséggel	ellátott	apartmanokban,	melyek	kb.	62	nm-esek.	Felszereltségük:	2	hálószoba,	nappali,	felszerelt	konyhasarok,	TV,	
telefon, fürdőszoba, hajszárító, erkély. salinera Apartmanok**/***: A3 stúdió**: 2 ágyas, 1 pótágyazási lehetőséggel ellátott stúdiókban, melyek kb. 
28	nm-esek.	Felszereltségük:	nappali,	felszerelt	konyhasarok,	TV,	telefon,	fürdőszoba	zuhanyzóval,	hajszárító,	erkély.	A5 apartman**: légkondicionált 4 
ágyas,	1	pótágyazási	lehetőséggel	ellátott	apartmanban,	melyek	kb.	42	nm-esek.	Felszereltségük:	hálószoba,	nappali,	felszerelt	konyhasarok,	TV,	telefon,	
fürdőszoba	zuhanyzóval,	hajszárító,	erkély.	Az	A3S***	és	az	A5S***	apartman	típusok	a	felújított	lakóegységeket	jelölik,	felszereltségükben	megegyeznek	
az	A3	stúdió**,	A3	stúdió	légkondicionált**	és	az	A5	légkondicionált**	típusokkal.	Pótágyazási	lehetőség	maximum	12	éves	korig	lehetséges.	ellátás: a 
Hotel	Salinera***/****	esetében	félpanzió,	az	apartmanoknál	önellátás.	Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: fedett medence 
(júliusban	zárva),	kültéri	medence	és	a	komplexum	saját	strandjának	(06.15-09.15.	között)	használatát,	animációs	programokat	(július,	augusztus),	végső	
takarítást az apartmanokban. Kedvezmény: Hotel	Salinera***/****:	2	éves	korig	babaágy	7	€/fő/éj,	12	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	
30%,	12	éves	kor	felett	pótágyon	14	100	Ft/fő/éj	(pótágy	12	éves	kor	felett	csak	a	négycsillagos	szobákban	lehetséges).	felár:	teljes	ellátás	5	100	Ft/fő/
alkalom. Helyszínen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2,50	€/fő/éj	és	regisztrációs	díj	1	€/fő.	Minimum tartózkodás: 07.05-09.08.	között	5	éj,	egyébként	
3 éj, rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő. egyéb:	kistestű	háziállat	vihető	4	100	Ft/háziállat/éj	(maximum	3	kg-ig).

ČATez ob sAvI 
HoTel cATez***
sl0301 
leírás:	 a	 szálloda	 Čatež	 ob	 Savi	 városának	 közvetlen	 közelében	 fekszik	 egy	
üdülőközpontban, közel a horvát határhoz.  A komplexum területén két 
különböző	aquapark,	a	Winter	Termal	Riviera	és	a	Summer	Thermal	Riviera	(kül-
téri és beltéri medencékkel, élményelemekkel, vízi vidámparkkal, csúszdákkal), 
római-ír fürdőkkel ellátott egészség- és szépségközpont, kaszinó, több étterem 
és szaunák várják a vendégeket. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, étter-
em,	bár,	napozó	terasz,	ingyenes	wifi,	Spa	&	Wellness	Centrum	(szauna,	fürdők,	
masszázs, szépségszalon), medencék, bowling pálya, tenisz-, futball-, stran-
dröplabda pálya, kerékpárkölcsönzési lehetőség. elhelyezés: légkondicionált 
szobákban,	melyek	TV-vel,	wifi-vel,	 telefonnal,	minibárral,	 széffel,	 erkéllyel	és	
fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. ellátás: félpanzió. Parkolás: a komp- 
lexum saját parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: a szálloda medencé-
inek használatát (termálvizes kül- és beltéri medencék), a tartózkodás ideje alatt  
1	db	napi	belépőt	a	Winter	Thermal	Riviera-ba	vagy	2	db	belépőt	a	Summer	
thermal riviera-ba. Kedvezmény: 6	éves	korig	egy	gyermek	a	szülőkkel	egy	
ágyban	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	pótágyon	50%,	12	éves	kor	felett	15%.
Felár:	teljes	ellátás	5	300	Ft/fő/éj,	babaágy	4	800	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	2,50	€/fő/éj,	regisztrációs	adó	1,50	€/fő.	Minimum tartóz-
kodás: 04.19-05.05.	és	07.01-08.25	között	3	éj,	egyébként	2	éj.	

KoPer 
lAvAnDA APArTMAnoK***
sl0202
leírás: a modern apartmanok az Aquapark Žusterna területén, a tengerparttól 
20 méter távolságra helyezkednek el az Adriai-tenger partján. koper központja 
1,5	 km	 távolságra	 található.	szolgáltatás: Aquapark Žusterna szolgáltatásai: 
medencék, gyermekmedence, fedett úszómedence, masszázsok, szauna, fit-
neszterem, napozóterasz. elhelyezés: 2	fős	stúdió		(kb.	17	nm):	kétágyas	szoba,	
felszerelt konyhasarok, fürdőszoba, terasz, legkondicionáló, kábeles internet  
csatlakozási lehetőség, telefon, tv, cd és dvd lejátszó található. 3-4-fős apart-
man	 (kb.	 35	nm):	 két	 kétágyas	 szoba,	nappali	 konyhával,	 fürdőszoba,	
terasz, légkondicionáló, kábeles internet csatlakozási lehetőség, telefon, 
tv, cd és dvd lejátszó található. ellátás: önellátás. Parkolás: a park saját 
parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: az Aquapark Žusterna me-
dencéinek használatát (2 személyes apartman esetén napi 2 db belépő, 
4	személyes	apartman	esetén	napi	4	db	belépő),	ágynemű	és	törölköző	
használatot, áram díját, végső takarítást. Helyszínen fizetendő:  
idegenforgalmi	 adó	 2	 €/fő/éj,	 regisztrációs	 adó	 1,50	 €/fő.	 Minimum 
tartózkodás: 07.01-08.25.	között	a	3-4	fős	apartmanokban	4	éj.

KoPer 
HoTel AQUAPArK ŽUsTernA***
sl0201
leírás:	közvetlenül	az	Adriai-tenger	partján,	Koper	központjától	1,5	km-re	fek-
szik. A szállodához tartozik  egy 1 200 nm-es  fedett és szabadtéri medencékkel, 
valamint többfajta csúszdával rendelkező Aquapark, ahol a medencék közül 
néhány tengervízzel van feltöltve. szolgáltatás: 24 órás recepció, étterem, bár, 
terasz, kert, ingyenes wifi. Aquapark Žusterna szolgáltatásai: medencék, gyer-
mekmedence, fedett úszómedence, animáció, masszázsok, szauna, fitnesz-
terem, napozóterasz. elhelyezés: kényelmesen berendezett, légkondicionált 
szobákban, melyek fürdőszobája hajszárítóval felszerelt, tv-vel, telefonnal és 
minibárral rendelkeznek. ellátás: félpanzió. Parkolás: a szálloda saját 
garázsában és parkolójában ingyenes (előre foglalandó). Az ár tar-
talmazza: belépést az Aquapark Žusterna-ba. Kedvezmény: 6	 éves	 
korig	 egy	 gyermek	 a	 szülőkkel	 egy	 ágyban	 ingyenes,	 6-12	 éves	 kor	
között	pótágyon	50%,	12	éves	kor	felett	15%.	felár: teljes	ellátás	5	100	
Ft/fő/alkalom,	babaágy	4	800	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: idegenfor-
galmi	adó	2	€/fő/éj,	regisztrációs	adó	1,50	€/fő/tartózkodás.

 4=5 (01.06-04.12.	és	10.15-12.22.	között	4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el)

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

elŐfoglAlásI KeDvezMény:
10%	(05.25-12.23.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)	
07.05-09.08.	között	minimum	7	éjszaka	foglalása	esetén	vehető	igénybe.

 01.02-04.19.
                 fő/éj	 04.22-04.26.	 04.19-04.22.

	 05.05-07.01.	 04.26-05.05.

	 08.25-12.27.	 07.01-08.25.

kétágyas	szobában	 17	800	Ft	 18	900	Ft

 01.02-04.19.
                       apartman/éj	 04.22-04.26.	 04.19-04.22.

	 05.05-07.01.	 04.26-05.05.

	 08.25-12.27.	 07.01-08.25.

2	fős	stúdió	(vasárnap-péntek)	 22	900	Ft	 36	700	Ft2	fős	stúdió	(péntek-vasárnap)	 25	800	Ft	
3-4	fős	apartman	(vasárnap-péntek)	 29	900	Ft	 45	900	Ft3-4	fős	apartman	(péntek-vasárnap)	 34	700	Ft	

 01.02-04.19.
                           fő/éj	 04.22-04.26.	 04.19-04.22.

	 05.05-07.01.	 04.26-05.05.

	 08.25-12.27.	 07.01-08.25.

kétágyas	szobában	 16	900	Ft	 17	500	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 18	900	Ft	 19	400	Ft

strujan

	 	 04.12-04.19.	 04.19-05.05.
																															fő/éj	 01.06-04.12.	 05.05-05.30.	 05.30-07.05.	 07.05-07.19.	 07.19-08.25.
 10.13-12.29. 09.22-10.13. 09.08-09.22. 08.25-09.08. 
háromcsillagos	kétágyas	szobában	 13	800	Ft	 17	300	Ft	 18	900	Ft	 19	800	Ft	 21	600	Ft
négycsillagos	kétágyas	szobában	 17	300	Ft	 20	900	Ft	 22	600	Ft	 24	400	Ft	 27	900	Ft
négycsillagos, tengerre néző 
kétágyas szobában 20	900	Ft	 24	400	Ft	 26	200	Ft	 27	900	Ft	 29	800	Ft

	 	 04.12-04.19.	 04.19-05.05.
																								apartman/éj	 01.06-04.12.	 05.05-05.30.	 05.30-07.05.	 07.05-07.19.	 07.19-08.25.
 10.13-12.29. 09.22-10.13. 09.08-09.22. 08.25-09.08. 
M4	 48	800	Ft	 52	300	Ft	 55	900	Ft	 57	400	Ft	 59	800	Ft
M6	 57	600	Ft	 61	200	Ft	 64	700	Ft	 66	200	Ft	 69	800	Ft

	 	 04.12-04.19.	 04.19-05.05.
																							apartman/éj	 01.06-04.12.	 05.05-05.30.	 05.30-07.05.	 07.05-07.19.	 07.19-08.25.
 10.13-12.29. 09.22-10.13. 09.08-09.22. 08.25-09.08. 
A3	stúdió**	 20	500	Ft	 23	900	Ft	 27	600	Ft	 30	900	Ft	 34	700	Ft
A3	stúdió	légkondicionált**	 23	900	Ft	 27	600	Ft	 30	900	Ft	 34	700	Ft	 38	200	Ft
A3s stúdió légkondicionált*** 34	700	Ft	 38	200	Ft	 41	700	Ft	 45	300	Ft	 48	800	FtA5	légkondicionált**	 	 	 	 	
A5S	légkondicionált***	 41	700	Ft	 45	300	Ft	 48	800	Ft	 52	300	Ft	 55	900	Ft
pótágy	 	 	 5	300	Ft

HoTel sAlInerA***/****          sl0201

vIlA MAIA APArTMAnoK***          sl0202

sAlInerA APArTMAnoK**/***          sl0202
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szLovÉnia szLovÉnia
bleD    
HoTel jADrAn***          sl0301  
leírás: a szálloda közvetlenül a bledi-tó partján, a város központjában 
helyezkedik el. bled fontos sportközpont (horgászat, lovaglás, golf ),  
valamint hegyi turistautak kiindulópontja, melyek többsége a közeli  
triglavi Nemzeti Parkba vezet. szolgáltatás: 24 órás recepció, lobby, ét-
terem, bár, ingyenes wifi. elhelyezés: kényelmesen berendezett két-ág-
yas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel rendelkeznek. ellátás: reg-
geli. Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes. Az ár tartalmazza: 
kedvezményes	belépést	és	szauna	használatot	a	Rikli	Balance	Hotel-ben	
található	Živa	Wellness	Központba	(kb.	230	m-re	található	a	Hotel	Jadran-
tól). Kedvezmény:	6	éves	korig	a	szülőkkel	egy	szobában	egy	gyermek	
pótágyon	ingyenes,	6-15	éves	kor	között	pótágyon	50%,	15	éves	kor	felett	
pótágyon	30%.	felár:	babaágy	2	400	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: ide-
genforgalmi	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.	 
egyéb: háziállat vihető, az ár egyéni lekérésre érhető el. 

bleD    
HoTel KrIM***          sl0301  
leírás: a szálloda bled szívében helyezkedik el, csupán pár mé-
terre a bledi-tótól. A tó közelségének köszönhetően a pihen- 
ni vágyó turistáknak, az aktív kikapcsolódást kereső utasoknak 
és	 a	 gyermekes	 családoknak	 is	 kitűnő	 választás.	 szolgáltatás: 
24 órás recepció, lobby, éttermek, bár, ingyenes wifi. elhelyezés:  
kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel és telefonnal  
rendelkeznek. ellátás: reggeli. Parkolás: ingyenes a hotel saját  
parkolójában. Kedvezmény: 12 éves korig a szülőkkel egy szobá- 
ban	 pótágyon	 ingyenes,	 12-15	 éves	 kor	 között	 30%.	 felár: fél-
panzió	 2	 400	 Ft/fő/alkalom.	 Helyszínen fizetendő: idegenfor- 
galmi	adó	3,13	€/fő/éj.	egyéb:	háziállat	vihető	3	400	Ft/háziállat/éj.

bleD    
HoTel rIbno***          sl0301  
leírás: a szálloda fenyves erdővel körülvett festői környezetben talál-
ható,	kb.	2	km-re	a	Bledi-tótól	és	2,5	km-re	a	város	központjától.	Az	aktív	
turizmus kedvelőinek a közelben raftingolni, canyoningolni, hegyet és 
sziklát mászni, lovagolni és golfozni is van lehetőségük. szolgáltatás: 
24 órás recepció, lobby, étterem, bár, játszósarok, panorámás terasz, 
kert, játszótér, teniszpálya, kerékpárbérlési lehetőség, ingyenes wifi, 
wellness szolgáltatások: szauna, pezsgőfürdő, masszázsok, relax szoba. 
elhelyezés: kétágyas szobákban, melyek fürdőszobával, tv-vel, tele-
fonnal, minibárral és részben balkonnal rendelkeznek. ellátás: reggeli. 
Parkolás: ingyenes a hotel parkolójában. Kedvezmény:	6	éves	korig	a	
szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	ingyenes,	6-12	éves	kor	között	pótá-
gyon	50%.	felár:	félpanzió:	5	100	Ft/fő/alkalom,	babaágy	3	400	Ft/fő/éj.
Helyszínen fizetendő:	 idegenforgalmi	 3,13	 €/fő/éj.	 egyéb: háziállat 
vihető	3	300	Ft/éj.

IzolA 
belveDere HoTels***          sl0201
leírás:	a	resort	a	Strunjan	Nemzeti	Park	szívében	az	Izolát	és	Portorožt	összekötő	
út közelében, egy sziklafal tetejére épült. A strand körülbelül 800 méterre található 
és	a	szállodával	 ingyenes	minibusz	szolgáltatás	köti	össze.	Portorož	4	km,	Piran	7	
km,	Postojna	60	km,	valamint	Trieszt	25	km	távolságra	 fekszik.	szolgáltatás: re-
cepció,	étterem,	medence	és	pool	bár	(06.02-09.10.),	animációs	programok,	kis	bolt,	
ajándékbolt, trafik, kaszinó, diszkó, teniszpálya, pingpongasztal, mini golf, masszázs 
szolgáltatások, mosoda, játszótér, ingyenes kisbusz a strand és a resort között 
(06.23-09.03.	 között),	 ingyenes	 wifi.	 elhelyezés: az üdülőközpont területén öt 
villa	található,	melyeknek	egyszerű	berendezésű	kétágyas	szobái	pótágyazhatóak,	 
légkondicionálóval,	TV-vel,	 telefonnal	és	hűtőszekrénnyel	 felszereltek.	A	standard	
szobák a felújított szobákat jelölik. ellátás: félpanzió. Parkolás: ingyenes az üdülőközpont parkolójában. Az ár tartalmazza: az érkezés napján welcome 
drinket, egy alkalommal ingyenes minigolfozást, ingyenes minibusz szolgáltatást. Kedvezmények: 2 éves korig a szülőkkel egy ágyban és ellátás nélkül 
ingyenes,	2-12	éves	kor	között	egy	gyermek	pótágyon	ellátás	nélkül	ingyenes,	12-15	éves	kor	között	egy	gyermek	pótágyon	50%,	15	éves	kor	felett	pótá-
gyon	20%.	felár: teljes	ellátás	7-15	éves	kor	között	2	700	Ft/fő/alkalom,	15	éves	kor	felett	4	100	Ft/fő/alkalom,	babaágy	2	400	Ft/éj.	Helyszínen fizetendő: 
idegenforgalmi	adó	7	éves	korig	nem	fizetendő,	7-18	éves	kor	között	1	€/fő/éj,	18	éves	kor	felett	2	€/fő/éj.	Minimum tartózkodás: 06.20-09.06.	között	 
5	éj,	egyébként	3	éj.	egyéb: háziállat	vihető	6	800	Ft/háziállat/éj.	

IzolA 
sAn sIMon sPorT AnD fAMIly resorT        sl0201
leírás: izola strandjától kb. 200 méterre helyezkedik el, egy csodálatos mediter-
rán parkban. A 4 épületből álló komplexumban több kategóriájú szálláslehetőség 
közül lehet választani, a kétcsillagostól egészen a négycsillagos szobákig. Mo-
dern wellness- és gyógyközpont, fedett, tengervizes medence, 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	 medencék,	 csúszdák,	 wellness	 központ	 (Hotel	
Mirta****), fitneszterem, teniszpálya, röplabdapálya, kerékpár kölcsönzési szolgál-
tatás, mini golf, vízi sportok, játszótér, ingyenes wifi az étteremben, a strand terü-
letén és a 4 csillagos szobákban. elhelyezés:  vila Park szoba**: melléképületi, 
egyszerűen	berendezett,	kétágyas	szobák,	melyek	TV-vel,	telefonnal	rendelkeznek	és	fürdőszobájuk	hajszárítóval	ellátott.	vila szoba***(korala, Perla, 
Sirena,	Palma	elnevezésű	szobák): melléképületi, felújított, légkondicionált kétágyas szobák, melyek tv-vel, telefonnal rendelkeznek és fürdőszobájuk 
hajszárítóval ellátott. Hotel Mirta****:	melléképületi,	légkondicionált	kétágyas	szobák,	melyek	TV-vel,	telefonnal,	minibárral,	széffel,	wifi-vel	rendelkeznek	
és fürdőszobájuk hajszárítóval ellátott. Hotel Haliaetum****: a resort központi épületében lévő légkondicionált kétágyas szobákban, melyek tv-vel,  
telefonnal,	 minibárral,	 széffel	 rendelkeznek	 és	 fürdőszobájuk	 hajszárítóval	 ellátott.	 ellátás: félpanzió. Parkolás: a komplexum saját parkolójában  
ingyenes. Az ár tartalmazza:	fedett	medence	(júliusban	és	augusztusban	zárva)	és	a	komplexum	saját	strandjának	(06.15-09.15.	között)	használatát,	
animációs programokat (július, augusztus). Kedvezmény:	2	éves	korig	babaágy	7	€/fő/éj,	2-12	éves	kor	között	a	szülőkkel	egy	szobában	pótágyon	30%.	
felár: tengerre	néző	szoba	(Haliaetum,	Mirta):	1	400	Ft/fő/éj,	erkélyes	szoba	(Vila	és	Vila	Park):	1	400	Ft/fő/éj,	teljes	ellátás	5	100	Ft/fő/alkalom.	Hely-
színen fizetendő:	idegenforgalmi	adó	2	€/fő/éj	és	regisztrációs	díj	1	€/fő,	babaágy.	Minimum tartózkodás: 07.05-09.08.	között	5	éj,	egyébként	3	éj,	
rövidebb tartózkodás esetén felár fizetendő. egyéb: kistestű	háziállat	vihető	4	100	Ft/háziállat/éj	(maximum	3	kg-ig).

                            fő/éj	 04.01-04.19.	 04.19-06.20.	 06.20-07.12.
	 09.27-10.27.	 09.06-09.27.	 08.18-09.06.	 07.12-08.18.

basic	kétágyas	szobában	 13	300	Ft	 16	800	Ft	 20	800	Ft	 22	900	Ft
standard	kétágyas	szobában	 14	600	Ft	 19	400	Ft	 22	900	Ft	 25	600	Ft

	 	 04.12-04.19.	 04.19-05.05.
																										fő/éj	 01.02-04.12.	 05.05-05.30.	 05.30-07.05.	 07.05-07.19.	 07.19-08.25.
 10.13-12.29. 09.22-10.13. 09.08-09.22. 08.25-09.08. 
Vila	Park**	kétágyas	szobában	 –	 12	700	Ft	 14	500	Ft	 16	900	Ft	 18	900	Ft
Vila	***	kétágyas	szobában	 13	400	Ft	 15	200	Ft	 20	500	Ft	 22	300	Ft	 23	400	Ft
Hotel	Haliaetum/Mirta****
kétágyas szobában 16	300	Ft	 19	800	Ft	 23	300	Ft	 25	900	Ft	 27	600	Ft

5=6 (04.01-04.19.	és	09.27-10.27.	között,	5	éjszaka	áráért	6	éjszakát	tölthet	el)
6=7	(05.03-06.20.	és	09.09-10.05.	között,	6	éjszaka	áráért	7	éjszakát	tölthet	el)
12=14	(04.23-10.05.	között,	12	éjszaka	áráért	14	éjszakát	tölthet	el)

4=5 (01.06-04.12.	és	10.15-12.22.	között,	4	éjszaka	áráért	5	éjszakát	tölthet	el)

izola Bled

elŐfoglAlásI KeDvezMény:
5% (foglalás és teljes összeg befizetése 03.31-ig) 

elŐfoglAlásI KeDvezMény:
10%	(05.25-12.23.	közötti	időszakra,	foglalás	és	teljes	összeg	befizetése	03.31-ig)	
07.05-09.08.	között	minimum	7	éjszaka	foglalása	esetén	vehető	igénybe

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

A kedvezmények NEM összevonhatóak!

300 m

200 m

	 	 04.19-07.20.
																													fő/éj	 01.02-04.19. 09.08-10.20. 07.20-09.08.

 10.20-12.20.	 12.20-12.27.	 12.27-12.30.

kétágyas	szobában	 15	800	Ft	 17	700	Ft	 19	500	Ft
kétágyas	tóra	néző	szobában	 19	500	Ft	 22	200	Ft	 24	400	Ft

	 	 03.30-06.29.
																												fő/éj	 02.01-03.30.	 09.22-10.29.	 06.29-09.22.
 10.29-12.22. 12.22-12.28. 
kétágyas	szobában	 13	800	Ft	 16	800	Ft	 21	700	Ft

	 	 04.01-04.27.
																											fő/éj	 01.04-04.01.	 10.16-11.01.	 04.27-06.01.	 06.01-06.20.	 06.20-09.01.
 11.01-12.23. 12.23-12.28. 09.20-10.16.	 09.01-09.20.	

kétágyas	szobában	 11	900	Ft	 15	900	Ft	 18	600	Ft	 20	300	Ft	 24	300	Ft
kétágyas	erkélyes	szobában	 12	800	Ft	 17	200	Ft	 19	900	Ft	 21	700	Ft	 25	400	Ft
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1. nap: budapest – Postojna – Portoroz (kb. 590 km)
budapestről a kora reggeli órákban indulunk. szlovénia irányába hosszabb, rövidebb megállók-
kal elindulunk olaszországba. Az első estét Portorozban töltjük. 

2. nap: Portoroz – Triest – Mestre (kb. 190 km)
A reggelit kövezően elhagyjuk portorozi szállásunkat és felkeressük triesztet, majd Mestrét. délu-
tán lehetőségünk nyílik megismerkedni az „Adria királynőjével”, velencével.   

3. nap: Mestre – Modena – sanguinaro di fontanellato (kb. 240 km)
Reggeli	után	tovább	indulunk	Enzo	Ferrari	szülővárosába	Modenába,	meglátogatjuk	szülőházát,	
illetve	a	Lamborghini	Múzeumot	és	a	Maserati	gyárat.	Az	estét	Sanguinaro	di	Fontanellatoban	
töltjük.

4. nap: sanguinaro di fontanellato – firenze – ronta di Mugello (kb. 255 km)
Reggeli	után	Firenzét	keressük	fel,	Toscana	fővárosát.	A	várost	a	reneszánsz	bölcsőjeként	vala-
mint	a	művészet	és	építészet	fellegváraként	is	számon	tartják.	A	város	felfedezése	után	estére	
megérkezünk ronta di Mugelloi szállásunkra. 

5. nap: ronta di Mugello – siena – val d’orcia – Abbadia san salvatore (kb. 233 km)
Reggelink	elfogyasztása	után	Szent	Katalin	városába,	a	festői	szépségű	Sienaba	utazunk.	A	város	
már az etruszk időkben is központi szerepet játszott és a mai napig megőrizte az igazi középkori 
nagyváros	hangulatát.	Ezután	Val	d’Orcia	festői	dombocskáin	autózhatunk,	mely	méltán	vált	a	
világörökség részévé. Az éjszakát Abbadia san salvatoréban, a Mount Amiata lábánál töltjük. 

6. nap: Abbadia san salvatore – Mestre (kb. 376 km)
reggeli után elhagyjuk Abbadia san salvatorei szállásunk és visszaindulunk Mestrébe, ahol  
toszkánai barangolásunk utolsó estéjét töltjük.

7. nap: Mestre – budapest (kb. 392 km)
A	 reggelit	 követően	 Szlovénián	 keresztül	 hazaindulunk	 Budapestre.	 Hosszabb-rövidebb	
pihenőkkel, várhatóan az esti órákban érkezünk meg. 

 részvételi díj/fő:
 oldtimer Prémium klubtagnak:	83	900	Ft/fő
 oldtimer klubtagnak:	85	900	Ft/fő
 nem klubtagoknak:	89	900	Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:	6	éjszaka	szállást	3	csillagos	szállodákban	kétágyas	elhelyezéssel,	
reggelit, sztornó biztosítást.
A részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgalmi adót, egyszeri regisz-
trációs díjat, belépőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást.

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

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 hazánkban új és 

hiánypótló terméket kínál az oldtimer túrákban már fertőzött vagy azt tervező 

elfogultak	 részére.	 Az	Autóklub	 az	 utazás	 szervezésben	 és	 a	 veterán	 jármű- 

vek terén szerzett több évtizedes tapasztalatát az Önök szolgálatába állítja,  

abból a szándékból, hogy olyan élményhez segítsük Önöket, melyet bármi-

kor érdemes lesz visszaidézni. Az utazások tartalmas, látványos és bizton-

ságos összeállítása révén unikális kalandokat terveztünk a klasszikus jár- 

művek	 rajongóinak.	 Az	 Önök	 feladata	 csak	 az	 elhatározás	 és	 a	 gurulás	 …	 

az Autoclub Travel a hátteret biztosítja. 

Kedves 
oldtimer rajongók, 

autós túrázók!

2019.május 06-május 12.
(7 nap/6 éjszaka) 

toszKána nÉGY KerÉKen 
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1. nap: budapest – ártánd – nagyvárad – Kolozsvár (kb. 420 km)
kora reggel indulunk budapestről, majd az ártándi határátlépés után továbbindulunk Nagyvá-
radra,	ahol	megtekintésre	ajánljuk	a	Várat,	a	Városházát,	a	Fekete-Sas-Palotát	és	a	Püspöki-Palotát.	
következő állomásunk kolozsvár, Mátyás király városa, mely rengeteg történelmi emléke mellett fon-
tos	kulturális	központ.	A	városban	járva	mindenképp	érdemes	megnézni	a	Főtéren	a	Szent	Mihály	
Templomot,	Mátyás	király	 szobrát,	valamint	a	Bánffy-palotát,	Mátyás	király	 szülőházát,	az	Ortodox	
székesegyházat és szent György szobrát. kolozsvár megtekintése után visszautazunk Gyalura, ahol 
elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Kolozsvár – Torockó – Tordai Hasadék – Torda – Marosvásárhely (kb. 170 km)
reggeli után indulunk torockóra, itt kb 1 órás séta és szabadidő a városkában, majd továbbutazunk 
Mészkő	településre	a	Tordai-hasadék	bejáratához.	Fakultatív	gyalogtúra	a	Tordai-hasadékban,	mely-
nek	hossza	kb	6	km,	az	időtartama	pedig	kb	3	óra.	(A	Tordai-hasadékban	egy	körtúrát	teszünk,	mely	
során végigmegyünk a hasadékon lenn a völgyben, visszafelé pedig egy magasabban vezető ösvé- 
nyen	 jövünk	vissza,	ahonnan	gyönyörű	kilátás	nyílik	a	hasadékra.)	Miután	visszaértünk	a	kiinduló- 
pontra kis pihenőt tartunk és indulunk tovább Marosvásárhelyre. szállás Marosvásárhelyen 4  
csillagos szállodában (2 éj).

3. nap: Marosvásárhely
délelőtt városnézés és szabadidő Marosvásárhelyen, ahol részt vehetünk a Marosvásárhelyi napok 
rendezvényein, valamint találkozhatunk a nemzetközi castle classic rally mezőnyével (programok a 
rendezvény tájékoztatója szerint).

4. nap: Marosvásárhely – segesvár – sepsiszentgyörgy (kb. 180 km)
reggeli után Marosvásárhelyről segesvárra utazunk. segesváron városnéző séta alkalmával meg-
tekintjük a várat, az óratornyot és a kolostor templomot. ezt követően folytatjuk utunkat brassóba, 
ahonnan szabadidő eltöltése után a sepsiszentgyörgyi szállásra indulunk. (1 éj) 

5. nap: sepsiszentgyörgy – fogaras – nagyszeben (kb. 180 km)
Ezen	a	napon	a	túraútvonal	egyik	legszebb	részén	autózhatunk	végig,	az	Olt	folyó	mellett	a	Fogarasi	
Havasok	lábánál	vezet	utunk	Fogarason	keresztül	Nagyszebenbe.	A	város	főbb	látnivalói	az	óváros-
ban	három	egymás	mellett	fekvő	tér	körül	helyezkednek	el,	a	Nagy	téren,	a	Kis	téren	és	a	Huel	téren.	
Érdemes	 felkeresni	a	Nagy	 téren	a	katolikus	 templomot	és	a	Várostornyot,	 a	Kis	 téren	a	„Hazugok	
hídját”,	a	Huel	 téren	pedig	a	székesegyház	és	a	városháza	gótikus	épületében	gyönyörködhetünk.	 
A városnézés után elfoglaljuk szállásunkat. (Nagyszeben háromcsillagos szálloda 1 éj).

6. nap: nagyszeben – vajdahunyad – Déva – Ménes (kb. 260 km)
reggeli után vajdahunyad felé indulunk, ahol megtekintjük a várat, majd továbbutazunk dévára. A 
város fő látványossága déva vára, mely az unitáriusok nemzetközi zarándokhelye. A vár köré épült 
településen érdemes még megtekinteni a zsinagógát, a színházat és a város parkját. tovább autó-
zunk Ménesre, ahol elfoglaljuk szállásunkat. (panzió 1 éj).

7. nap: Ménes – Arad – budapest (kb. 290 km)
reggeli után Aradra indulunk, melynek hangulatos belvárosában rövid séta alkalmával megtekin-
thetjük a szabadságszobrot, majd szabadidő után búcsút veszünk erdély csodálatos vidékétől, és 
hazautazunk budapestre szegeden keresztül.

részvételi díj/fő:
oldtimer Prémium klubtagnak:  65	400	Ft
oldtimer klubtagnak:  68	900	Ft
nem klubtagoknak:  72	400	Ft

A részvételi díj tartalmazza:	6	éjszaka	szállást,	
panzióban és 3-4 csillagos szállodában kétá-
gyas elhelyezéssel, reggelit, sztornóbiztosítást.
A részvételi díj nem tartalmazza: közleke- 
dést, parkolást, idegenforgalmi adót, belépő-
jegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbizto-
sítást.

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a 
programokban illetve időpontjukban módosulá-
sok történhetnek.

1. nap: budapest – snovik (kb. 440 km)
indulás budapestről a reggeli órákban. kisebb pihenőkkel a kora délután folyamán megérkezünk a 
tuhinj völgybe, ahol első éjszakai szállásunk lesz. A délutáni órákban szabad programként ajánljuk a 
snoviktól kb. 9 km távolságra elhelyezkedő középkori városka, kamnik felfedezését. A bistrica folyó 
partján álló város egyedi szépségét és hangulatát a kamnik Alpok vonulatainak köszönheti. érdemes 
felkeresni a régi várromot a város feletti hegyen, Mali Grad kicsi várát és a zaprice várat.

2. nap: sovnik – bistra – Postojna – bled (kb. 200 km)
Reggeli	után	a	szlovén	Műszaki	Múzeumot	látogatjuk	meg	Bistraban,	melynek	egy	eredetileg	kolos-
torként	használt,	majd	később	kastélynak	átalakított	épület	ad	otthont.	A	2300	m2	területű	kiállításon	
55	autó,	50	motor	és	40	bicikli	látható,	közöttük	olyan	különleges	járművek,	mint	a	volt	jugoszláv	el-
nök,	Tito	által	használt	limuzinok,	vagy	a	II.	Világháború	utáni	autók	gyűjteménye.	A	„Közúti	járművek”	
elnevezésű	kiállítás	megtekintése	után,	a	híres	postojnai	cseppkőbarlanghoz	autózunk,	mely	Európa	
legnagyobb karsztbarlang rendszere. A barlangrész rejtélyes termeit és egyedülállóan csodálatos 
cseppköveit, részben kisvasúttal és részben gyalogosan fedezzük fel. ezt követően a Proteus barlang-
ban lévő viváriumot tekintjük meg, itt a földalatti állatkertnek köszönhetően, közelebbről is megis-
merkedünk a legérdekesebb barlanglakó állatokkal, többek között a vakgőtével is. egy fotókiállítás 
a	 világ	minden	 tájáról	 több	mint	 7000	 különböző	 fajta	 lepkét	mutat	 be	 az	 érdeklődők	 számára.	
Felfedező	kalandunk	után	autózunk	tovább	Bledbe,	ahol	elfoglaljuk	szállodai	szobáinkat.

3. nap: bled – vintgár szurdok – bled (kb. 11 km)
reggeli után felsétálunk a bledi várhoz, ahonnan a legszebb kilátás tárul elénk a városra, a bledi-
tóra és az egész Gorenjsko régióra. ezután pletnával (kb. 20 személyes csónak) átcsónakázunk a tó 
közepén álló Mária mennybemenetele templomhoz. Az ősi kegytemplomhoz vezető 99 lépcsőfok 
megmászása után lehetőségünk lesz megszólaltatni a híres, kívánságot teljesítő harangot. A legenda 
szerint ugyanis, az a hívő, aki ezt háromszor megteszi, annak teljesül a kívánsága.  A hajókázás után 
elindulunk a vintgár szurdokhoz, ami szlovénia legfontosabb turisztikai látnivalói közé tartozik, ter-
mészeti	adottságainak	köszönhetően.	Az	1,6	km	hosszú	szurdokot	a	Radova	 folyó	 felett	 lévő	 fahi-
dakon és a sziklák oldalához rögzített fafolyosókon keresztül barangoljuk végig. A túra végeztével 
visszaindulunk szállodánkba. 

4. nap: bled – bohinj – snovik (kb. 110 km)
reggelit követően búcsút intünk blednek, majd szlovénia legnagyobb természetes tavának irányába, 
a bohinji-tó felé folytatjuk utunkat. Megcsodáljuk a savica vízesést, ahonnan a száva folyó ered, majd 
barangolunk	 a	 Bohinji-tó	 partján.	 Fakultatív	 program	 lehetőségként	 ajánljuk,	 a	 tó	 fölé	magasodó	 
Vogel	hegy	megtekintését,	amit	egy	kabinos	felvonóval	érhetünk	el.	Ez	a	hegy	1530	méter	magas,	
ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a júlia-Alpokra és a bohinji-tóra.  A természeti csodák megtekinté-
sét követően a délutáni órákban indulunk snovikba. 

5. nap: snovik – budapest (kb. 440 km)
utolsó napunk délelőttjén, még lesz egy kis szabadidőnk, melyet egyénileg tölthetünk el, majd rövid 
pihenőkkel indulunk haza. érkezés budapestre várhatóan a késő délutáni órákban.

2019. május 22-28.
(7 nap/6 éjszaka)

2019.június 01–05. 
(5 nap/ 4 éjszaka)

erdÉLYi BaranGoLás 
veteránGÉPeKKeL

szLovÉnia ÉKszerei

részvételi díj/fő: 

oldtimer klubtagnak:	 70	800	Ft	
oldtimer Prémium klubtagnak:	 63	800	Ft	
nem klubtagoknak:	 73	800	Ft
félpanziós felár:		 14	500	Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: 4 éjszaka szállást 3-4 csillagos szállodában kétágyas elhelyezéssel, 
reggelit, sztornóbiztosítást. A részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegen-
forgalmi adót, belépőjegyeket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást.

A nyitva tartások és az időjárás függvényében a programokban illetve időpontjukban módosulások 
történhetnek. 
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1. nap: budapest – széles-tó – nagymihály (kb. 340 km)
A	délelőtti	órákban	indulunk	Budapestről.	Szlovákia	felé	haladva	egy	rövid	kitérőt	teszünk	Füzér-
radványba, ahol megtekintjük a neoreneszánsz-romantikus stílusban épült károlyi-kastélyt és 
annak angolparkját. ezt követően folytatjuk utunkat Nagymihályba (Michalovce), melynek köz-
vetlen közelében található a kelet-szlovákiai síkság északi részén a széles-tó víztározó, aminek 
keleti része (a vízfelület kb. ötödével együtt) védett ornitológiai rezervátum. itt csaknem száz 
vízimadár faj él, melyek közül sok nagyon ritka vagy védett madár.  A víztározó körbeautózása 
után haladunk nagymihályi szállásunkra. 

2. nap: nagymihály – Kassa (kb. 70 km)
Reggeli	után	együtt	megyünk	a	város	Osloboditeľov	nevezetű	terére,	a	Zemplén	Veterán	Rally	
helyszínére.	Itt	1975-ös	évjáratnál	régebbi	autókat	és	motorokat	csodálhatunk	meg.	Történelmi	
modellek bemutatója és a régió turisztikai kínálata színesíti a programot. A délután folyamán 
kassa irányába folytatjuk túránkat. Az esti órákban érkezünk szállásunkra.

3. nap: Kassa – budapest (kb. 270 km)
reggelinket elfogyasztva szlovákia második legnagyobb városával, kassával ismerkedünk 
meg. Gyalogos városnézés keretében megtekintjük a főteret, a szent erzsébet székesegyházat,  
II.	Rákóczi	Ferenc	síremlékét,	az	Orbán-tornyot,	a	Szent	Mihály	kápolnát,	a	Nemzeti	Színház	és	
a thurzó ház épületét. ezt követően szabadprogram, majd a délutáni órákban indulunk haza, 
budapestre. 

     részvételi díj/fő: 
     oldtimer klubtagnak: 	 	 37	500	Ft	
     oldtimer Prémium klubtagnak:	 29	500	Ft	
     nem klubtagoknak:		 	 45	000	Ft

A részvételi díj tartalmazza: 2 éjszaka szállást 3 csillagos szállodában kétágyas elhelyezéssel, 
reggelit, sztornóbiztosítást.
A részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgalmi adót, múzeum 
belépőket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást.

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

2019. június 28-30. 
(3 nap/ 2 éjszaka)

zeMPLÉn veterán raLLY 2019.
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1. nap: budapest – zágráb (kb. 350 km)
indulás budapestről a délelőtti órákban, folyamatos utazás zágrábig, zágrábban a tranzit szállás 
elfoglalása. 

2. nap: zágráb – opatija – lovran (kb. 185 km)
utazás zágrábból a Monarchia egyik legkedveltebb tengerparti üdülőhelyére, a horvát Monte  
carloként is emlegetett opatijába. különleges élményt jelent végigkocsikázni az elegáns szállodák-
kal és pálmafákkal tarkított tengerparti sétányon. A városban megtekintésre ajánljuk az Angyali 
üdvözlet templomot, a híres leány a sirállyal szobrot, a villa Angiolina-t, mely opatija első villája 
volt, a szent jakab parkot és templomot, valamint érdemes egy sétát tenni a híres lungomare parti 
sétányon. szállás lovranban 4 csillagos szállodában.

3. nap: lovran – Krk-sziget – lovran (kb. 200 km)
részvétel a liburnija oldtimer rally felvonulásán, majd kirándulás krk-szigetre. A sziget könnyedén 
megközelíthető	egy	hídon	át	a	szárazföldről.	Érdemes	körbekocsikázni	a	szigetet,	gyönyörű,	változa-
tos strandjaival, romantikus kis öbleivel, csodálatos mediterrán falvaival, gasztronómiájával elkápráz-
tatja az ide látogatókat. Ajánlott útvonal (omisalj-Malinska-krk-Punat-baska-silo).

4. nap: lovran – rabac – Pula – rovinj – Porec – lovran (kb. 250 km)
Indulás	Lovranból,	végigautózunk	az	Isztriai	félsziget	legszebb	kikötővárosain,	miközben	gyönyörű	
látvány tárul elénk a tengerpart mellett vezető panoráma úton. rabac városán keresztül Pulába 
érkezünk, mely az osztrák-Magyar-Monarchia legnagyobb hadi kikötője volt. Majd utunkat folytatva 
rovinj városával ismerkedünk, ahol érdemes egy rövid sétát tenni, a sikátoros középkori óvárosban, 
mely	Horvátország	egyik	legszebb,	leghangulatosabb	óvárosa.	A	félsziget	legmagasabb	pontján	álló	
szent euphémia templom harangtornyából csodálatos panoráma nyílik. Útban Porec felé érdemes 
megállni egy fotószünetre a limski fjordnál, mely 9 km mélyen nyúlik a szárazföld belsejébe. ezt a 
hegyekkel szegélyezett keskeny tengeröblöt formája miatt szokták fjordnak nevezni. végül Porecbe 
érve megtekinthetjük az euphrasius bazilikát, mely az óváros egyik legnagyobb kincse. A poreci 
városnézés	után	Hum	falucska	érintésével,	az	Ucka-hegységen	keresztül	visszautazunk	Opatija	felé.	
Hum	Horvátország	legkisebb	faluja,	mindössze	két	utcából	áll	és	23	állandó	lakosa	van.	A	falucska	
érintetlen, középkori kőépületekből áll, melyek mind a várfalon belülre épültek. szuvenír boltjában 
gyógynövényeket, gyógyteákat vásárolhatunk, éttermében szárított sonkát, sajtot és szarvasgombát 
kóstolhatunk. 

5. nap: lovran – rijeka – Károlyváros – zágráb (kb. 190 km)
búcsúzunk az isztriai-félszigettől, indulunk rijekába, a Monarchia híres kikötővárosába, majd károly-
városba érkezünk. A várost ii. károly főhercegről, stájerország, karintia és krajna uráról nevezték el. 
Főbb	látnivalói	a	Dubovaci	vár,	a	Szent	Háromság	Székesegyház,	a	városközpont	és	a	főtér,	a	Katzler	
pavilon, rövid ismerkedés a várossal, majd a továbbutazunk zágrábba a már ismert tranzit szállásunkra. 

6. nap: zágráb – budapest (kb. 370 km)
Hazautazás.

A részvételi díj tartalmazza: 5	éjszaka	szállást,	3-4	csillagos	szállodában	kétágyas	elhelyezéssel,	reggelit	vagy	félpanziót,	sztornóbiztosítást.
A részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, parkolást, idegenforgalmi adót, belépőjegyeket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást.

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

2019. június 13-18.
(6 nap/5 éjszaka)

idŐUtazás a MonarCHia 
eLŐKeLŐ naGYvárosaiBa

részvételi díj/fő:
oldtimer Prémium klubtagnak:  97	500	Ft 
oldtimer klubtagoknak:  102	500	Ft
nem klubtagoknak:  106	500	Ft
félpanzió felára:  9	900	Ft
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1. nap: budapest – Hartberg – Hohentauern (kb. 470 km)
Indulás	 Budapestről	 a	 kora	 reggeli	 órákban.	 Délutánra	megérkezünk	 Hartbergbe,	 ahol	 az	 Oldtimer	 
Museum kröpflben, restaurált, régi Mercedes benz, Austro-daimler, Porsche és Puch oldtimereket 
tekinthetünk	meg	az	1886-os	 évektől	 egészen	1970-ig.	A	múzeumlátogatás	után	 folytatjuk	utunkat	
Hohentauernbe,	ahol	az	esti	órákban	elfoglaljuk	szállásunkat.	

2. nap: Hohentauern – bad Ischl – st. Wolfgang – st. gilgen – Annaberg im lammertal (kb. 210 km)
Reggeli	után	Bad	 Ischlbe	és	megtekintjük	a	Kaiservillát,	Ferenc	 József	egykori	nyári	 rezidenciáját.	 Itt	
találkozott	az	osztrák	császár,	illetve	magyar	királyunk,	először	feleségével,	Sissivel.	A	villában	korhűen	
megőrzött fogadószobákon és lakóhelyiségeken haladunk át, melyek számtalan vadásztrófeával, tükör-
rel és a császárné által készített fotókkal vannak díszítve. A villa bejárását követően annak kertjében 
gyönyörködhetünk, majd azt követően az óvárosba is beautózunk és akár egy híres bad ischl-i islert 
is	megízlelhetünk.	 A	 császári	 kaland	 után	 továbbutazunk	 a	Wolfgangsee-hez,	 ahol	 St.	Wolfgang	 és	 
st. Gilgen városaiban autózva gyönyörködünk a lélegzetelállító természeti látványban. A délutáni órák-
ban indulunk Annaberg im lammertal-ba, ahol elfoglaljuk szállodai szobáinkat.

3. nap: Annaberg im lammertal – Mattsee – salzburg – Annaberg im lammertal (kb. 190 km)
Reggelit	 követően	 a	 Porsche	 Fahrtraum	 múzeumot	 keressük	 fel.	 Az	 interaktív	 kiállítás,	 Porsche	
unokájának	Ernst	Piechnek	a	magángyűjteménye.	Ezt	követően	utunkat	Salzburg	felfedezésével	foly-
tatjuk. sétálunk a varázslatos barokk óvárosban, megtekintjük a dómot, Mozart szülőházát, a Mirabell 
kastélyt	és	kertjét.	A	Mönchsberg	szikláin	tornyosuló	Hohensalzburg	várhoz	siklón	utazva	juthatunk	fel,	
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra. szabadidőnkben megkóstolhatjuk a híres Mozart golyót, 
illetve a város legendás kávéházaiban ihatunk egy tradicionális salzburgi kávét. városnéző programunk 
után visszatérünk az autókhoz és az egyéb közlekedési eszközökhöz. salzburg repülőtere mellett egy ul-
tramodern	üveghangárban	találjuk	a	Red	Bull	tulajdonosának,	Dietrich	Mateschitznek	a	gyűjteményét.	
A	Hangar-7	Forma	1-es	versenyautóknak,	motoroknak,	vadász-,	utasszállító	és	műrepülőgépeknek	vala-
mint harci és polgári helikoptereknek egyaránt otthont ad. Az esti órákban indulunk vissza szállásunkra. 

4. nap: Hallstatt – gmunden – Hohentauern (kb. 290 km)
Reggelinket	elfogyasztva	a	barokk	városkába	Hallstattba	autózunk	tovább.		Az	UNESCO	Világörökség	
részeként számon tartott kisvárosban sétálva megcsodáljuk  Ausztria egyik legbájosabb főterét, a gó-
tikus templomot, sőt a bátrabbak a csontkápolnába is bemehetnek. ezt követően a traunsee partján 
fekvő	festői	szépségű	Gmundenbe	látogatunk.	Rövid	sétát	teszünk	az	egykori	híres	üdülővárosban	és	
a tóparti sétányon, ahol megtekintjük az ort vízi kastélyt. A délutáni órákban utazunk vissza hohentau-
erni szállásunkra.

5. nap: Hohentauern – Kleinwetzdorf – budapest (kb. 590 km)
utolsó napunk délelőttjén kleinwetzdorf irányába indulunk. látogatást teszünk a koller oldtimer 
Múzeumban,	ami	a	járműgyártás	közel	120	éves	történelmét	mutatja	be.	Kora	délután	indulunk	haza,	
rövid pihenőkkel. érkezés budapestre várhatóan az esti órákban.

2018. szeptember 05-09. 
(5 nap/ 4 éjszaka)

saLzKaMMerGUt FeLFedezÉse 
veterán GÉPeKKeL

A részvételi díj tartalmazza: 4 éjszaka szállást 3 csillagos szállodában kétágyas elhelyezéssel és félpanziós ellátással, sztornóbiztosítást.
A részvételi díj nem tartalmazza: közlekedést, idegenforgalmi adót, belépőjegyeket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást.

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

részvételi díj/fő: 
nem klubtagoknak:	 72	500	Ft
oldtimer klubtagnak:	 69	800	Ft	
oldtimer Prémium klubtagnak:	 63	800	Ft	






